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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 

1. De jaarstukken 2011 vaststellen. 
2. Instemmen met de in de jaarstukken 2011 beschreven resultaatbestemming groot € 443.358,--. 

Dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. 
3. Instemmen met de budgetoverhevelingen als voorgesteld in de jaarrekening 2011 voor een totaal 

bedrag van € 575.094,--. 
4. Begrotingwijziging nr. 3 (bijlage bij het besluit) vast te stellen. 
5. Instemmen met het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor “De Karavaan” en 

“Gemeentewerf Kockengen”. 
6. Instemmen met het treffen van een tweetal voorzieningen ten behoeve van de grondexploitaties 

“De Karavaan” en “Het vierde kwadrant Kockengen” in totaal € 518.610,--. 
7. Instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen” 

ad € 6.640.393. 
 

Samenvatting 
De jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht 2011 sluit met een positief resultaat van  
€ 1.018.452. Dit resultaat wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten die in de jaarstukken worden 
toegelicht. 
Het resultaat is positief beïnvloed doordat bij de consolidatie van de voormalige gemeenten de 
transitorische posten opnieuw zijn gewaardeerd. Hieruit bleek dat op meerdere specifieke uitkeringen van 
het Rijk geen verplichtingen meer rusten. Deze posten zijn afgewaardeerd met een totaalbedrag van 
€ 2.050.796. 
Verder wordt het resultaat beïnvloed door het treffen van een tweetal voorzieningen naar aanleiding van 
het onderzoek “Projectenscan gemeente Stichtse Vecht” van Fakton groot € 518.610. De voorzieningen 
worden getroffen voor de grondexploitaties “De Karavaan” en het “4e Kwadrant Kockengen”. 
 Daarnaast heeft de accountant geadviseerd om de voorzieningen met betrekking tot de onderhoud 
kapitaalgoederen om te vormen naar een bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen” groot 
€ 6.640.393. In 2012 worden de beheerplannen opgesteld op basis waarvan de voorzieningen opnieuw 
gevormd zullen worden. Deze omvorming heeft geen invloed op het gepresenteerde resultaat. 
Bijlagen 
- Jaarverslag en jaarrekening 2011 
- Rapport van bevindingen accountant 2011 
- 3e begrotingswijziging 
- Overzicht frictiekostenbudget herindeling 2011; 
- Geactualiseerde grondexploitaties “De Karavaan”en “Gemeentewerf Kockengen” (ter inzage) 
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Inleiding 
Bij dit voorstel heeft u de jaarstukken 2011 ontvangen. De jaarstukken worden u ter vaststelling 
aangeboden. Op basis van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de jaarrekening 2011 vóór 
15 juli 2012 te zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarrekening dient te voldoen aan de eisen 
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Op de juiste toepassing 
van wet- en regelgeving c.a. ziet de door u raad aangestelde accountant toe. 
 
Jaarrekeningresultaat 2011 
Het rekeningsresultaat 2011 (na verwerking van de stortingen en onttrekkingen uit reserves) van de 
gemeente Stichtse Vecht bedraagt € 1.018.452 voordelig. 
 
Analyse rekeningresultaat 
De analyse van het rekeningresultaat laat het volgende beeld zien: 
1. Structureel resultaat   €    525.734- (nadelig) 
2. Incidentele effecten: 
 * Vrijval transitoria    € 2.050.796  (voordelig) 
 * Incidentele baten/lasten op programma’s €      12.000  (voordelig) 
* Extra storting voorziening grondexploitaties €    518.610- (nadelig) 
Resultaat 2011     € 1.018.452  (positief) 
      ========= 
 
Ad 1. Toelichting structureel rekeningresultaat 
In de bestuursrapportage 2011, die in november 2011 in de raad is besproken, is een te verwachten 
nadelig saldo van € 1.146.485 gepresenteerd. Om dit nadelig resultaat nog in 2011 in te lopen is een 
uitgavenstop afgekondigd. Deze uitgavenstop heeft geleid tot gepresenteerde resultaat van circa 0,5 
miljoen nadelig dat nagenoeg geheel valt toe te schrijven aan de, als gevolg van de economische crisis, 
op de begroting achterblijvende opbrengst van de bouwleges groot (€ 388.949). Omdat de economische 
crisis naar verwachting voorlopig aanhoudt is dit als een autonome en structurele ontwikkeling 
aangemerkt. Om deze reden is dit effect bij de Voorjaarsnota 2012 betrokken.  
 
Ad 2. Toelichting incidentele effecten 
Vrijgevallen transitoria  
Bij de consolidatie van de drie balansen van de voormalige gemeenten zijn de transitorische posten (met 
name specifieke uitkeringen van het Rijk) opnieuw gewaardeerd. Hieruit bleek dat op meerdere specifieke 
uitkeringen geen  verplichtingen meer rusten. Deze zijn afgewaardeerd (zie onderstaande specificatie) en 
hadden per  saldo een vrijval van € 2.050.796.  
 
Achterstandsbeleid      €      80.000 
Centrum Jeugd en Gezin     €    476.000 
Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)   €    143.000 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)   €      16.000 
Afrekening oud Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)  €      50.000 
Inburgering Nieuwkomers     €    210.000 
Participatiebudget      € 1.075.000 
Totaal        € 2.050.000 
 
Volgens de bepalingen van het BBV moeten deze bedragen vrijvallen ten gunste van het resultaat 2011. 
 
Incidentele baten/lasten op programma’s 
Deze worden toegelicht op de diverse programma’s in het jaarverslag. Voor een gespecificeerd overzicht 
verwijzen wij naar de staat van incidentele baten en lasten, zoals opgenomen in de jaarrekening. 
 
Extra storting voorziening grondexploitaties 
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In 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de lopende projecten binnen de gemeente Stichtse 
Vecht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “Projectenscan gemeente Stichtse 
Vecht”van het bureau Fakton. Uit het onderzoek van Fakton is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht 
slechts enkele risicodragende projecten kent (dit zijn de projecten waarin de gemeente 100% 
risicodragend participeert), waardoor het mogelijk aantal risico’s voor de gemeente gering is. Op advies 
van de huisaccountant zijn de lopende grondexploitaties opnieuw gewaardeerd tegen de huidige 
marktprijzen. Bij deze nieuwe beoordeling bleken de exploitatie “Het 4e kwadrant Kockengen” en de 
exploitatie “De Karavaan” verliesgevende exploitaties te zijn. Volgens het BBV is de gemeente verplicht, 
zodra geconstateerd wordt dat een exploitatie verliesgevend is, een voorziening te treffen voor dit verlies. 
In de jaarrekening 2011 is  ten laste van het resultaat een tweetal voorzieningen gevormd, ten behoeve 
van deze exploitaties van totaal € 518.610. 
 
Ontwikkeling Algemene reserve 
De stand van de algemene reserve eind 2011, voor resultaatsbestemming, bedraagt € 11.069.898. 
Stand 31 december 2010   €    14.479.724 
Harmonisatie     €      1.030.374 
                                                       €    15.510.098 
Stortingen 2011     €         601.781 
                                                                     €    16.111.879 
Onttrekkingen 2011    €      5.041.981 
Totaal voor resultaatbestemming             €    11.069.898 
Resultaat 2011                                             €         443.358 
Totaal na resultaatbestemming 2011        €    11.513.256 
                                                  =========== 
  
De afname van het saldo van de Algemene reserve 2011 is ontstaan door: 
Reguliere onttrekkingen volgens begroting 2011   €  2.272.981 
Omzettingen beklemmingen in bestemmingsreserves: 
  * 2e Vechtbrug Breukelen     €  2.019.000 
  * Verbreden Breukeler Kanaalbrug    €     750.000 
                                €  5.041.981 
 
Dit is in het onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht 
inmiddels met u gedeeld. 
 
Budgetoverheveling 2011 
In de begroting 2011 zijn uitgaven geraamd waarvan de werkzaamheden niet of niet geheel in 2011 zijn 
uitgevoerd. In onderstaande tabel worden deze uitgaven gespecificeerd.  
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Overhevelingen 2011:  
  

 

Omschrijving 
over te 
hevelen 
bedrag 

toelichting 

    
Opruimen explosieve uit de 2e 
wereldoorlog 

€ 178.000 
    

Inrichten kanaalstrook Breukelen 
€ 200.000 
  
  

De werkzaamheden aan de kanaalstrook zijn 
eind 2011 in uitvoering genomen en worden 
in de loop van 2012 afgerond.

Bijdrage in de aanleg van de 
fietsenstalling bij het Station 
Breukelen 

€   82.750 
  
  

  

Overschot bijdrage Combinatie-
functies uit meicirculaire €   64.344 

Het betreft een meerjarig project, waarvan de 
uitgaven en inkomsten (algemene uitkering) 
niet gelijk oplopen.

Onderzoek naar de toekomst van 
de afvalscheidingstations €   50.000   

Totaal € 575.094
  

Gelet op het budgetrecht van de raad wordt voorgesteld de uitvoering van de werkzaamheden (en 
daarmee de besteding van de (restant)budgetten uit 2011) in 2012 plaats te laten vinden.  
 
 
Bevindingen accountant 
De controle van de jaarrekening 2011 is nog niet afgerond. Zodra wij het rapport van bevindingen hebben 
ontvangen zullen wij u dit nazenden. 
 
Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening heeft de accountant de jaarlijkse interim-controle 
uitgevoerd op de kwaliteit en toereikendheid van de administratieve organisatie en de interne beheersing. 
De bevindingen van de interim-controle legt de accountant vast in de managementletter. De 
managementletter is gericht aan het college en wordt in afschrift aan uw raad (inclusief de reactie van het 
college) voorgelegd. Daarnaast vormen de constateringen bij de interim-controle de basis voor de 
verklaring over de rechtmatigheid bij de jaarstukken. De bevindingen bij de jaarrekeningcontrole worden 
vastgelegd in het Rapport van bevindingen, gericht aan de raad. 
 
De accountant geeft aan dat in het eerste jaar veel werkzaamheden zijn verricht om de organisatie te 
harmoniseren, maar dat er ook nog belangrijke stappen moeten worden gezet. Het jaar 2011 heeft in het 
teken gestaan om de basis op orde te krijgen, hetgeen in 2012 zijn vervolg krijgt.  Het rapport van de 
accountant helpt ons nog scherper in beeld te krijgen, waar wij ons op dienen te focussen. 
 
De rapportage van de accountant hebben wij verdeeld in drie hoofdthema’s. Deze thema’s zijn: 
1. Planning en Control; 
2. Rechtmatigheid en interne controle; 
3. Financiële positie en grondexploitaties. 
 
Planning en Control 
In 2011 is een eerste aanzet gemaakt om de planning en controlcyclus in te richten. Uit de eerste beelden 
van de financiële producties bleek een structureel financieel tekort. Om de begroting in evenwicht te 
brengen is zoals bekend in 2011 een proces gestart, waarbij de gemeente  samen met inwoners, 
bedrijven, organisaties en instellingen een Strategische heroverweging gevoerd. Dit heeft voor de 
begroting 2012 geleid dat de provincie van mening is dat repressief toezicht volstaat. Wij beseffen ons 
terdege dat het bereikte resultaat nog verder moet worden doorontwikkeld en verbeterd en dat de 
resultaten die met de strategische heroverweging zijn bereikt om vervolgstappen vragen.  
De doorontwikkeling van de planning en controlcyclus en de wijze waarop de raad geïnformeerd wil 
worden, wordt in samenspraak met de auditcommissie verder ter hand genomen. Het risicomanagement 
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zal verder worden ontwikkeld, dit geldt ook voor de risico’s die samenhangen met projecten. Over de 
voortgang van de projecten wordt uw raad via de Bestuursrapportages geïnformeerd.  
 
Rechtmatigheid en interne controle 
De controle van de accountant steunt in eerste instantie op de binnen de gemeente uitgevoerde controle 
werkzaamheden. Om dit te bereiken hebben wij voor de AO/IC een 3-jarenplanning opgesteld, waarbij in 
2011 de nadruk is gelegd op het optimaliseren van processen en minimale  IC. De twee daaropvolgende 
jaren worden de processen doorontwikkeld met o.a. de benodigde beheersmaatregelen voor 
rechtmatigheid. De IC wordt uitgebreid tot de AO en IC in balans is gebracht. Het eindresultaat is een 
structurele IC die bijdraagt aan maximale klant- en resultaatgerichte bedrijfsprocessen.  
 
Financiële positie en grondexploitaties  
Over de financiële positie en de actualisatie van de grondexploitaties bent u reeds bij de behandeling van 
het vermogensonderzoek geïnformeerd. Een tweetal grondexploitaties behoeven actualisatie, te weten 
“De Karavaan” en “Gemeentewerf Kockengen”. De exploitatie “De karavaan” heeft betrekking op de 
realiseren van een circa 60 woningen te Maarssen en de exploitatie “Gemeentewerf Kockengen” heeft 
betrekking op realisering samenkomstgebouw, aanpassing van het jeugdhonk en verplaatsing van de 
gemeentewerf. 
 
Beheerplannen en voorzieningen onderhoud kapitaalgoederen 
De hoogte van de voorzieningen onderhoud kapitaalgoederen wordt ontleend aan de beheerplannen. De 
beheerplannen voor de gemeente Stichtse Vecht worden in 2012 opgesteld en ter besluitvorming aan uw 
raad voorgelegd. De accountant adviseert om in afwachting van de besluitvorming door uw raad de som 
van de voorzieningen die samenhangen met beheerplannen in een speciaal hiervoor ingestelde 
bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen” onder te brengen. Wij volgen het advies van de 
accountant. Zodra voor een categorie kapitaalgoederen een beheerplan is vastgesteld zal hiervoor een 
voorziening worden gevormd. De voeding voor deze voorziening zal plaatsvinden door onttrekking uit de 
gevormde bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen”, voor het bedrag dat per 31 december 
2011 in de reserve is gestort gevolgd door jaarlijkse noodzakelijke dotaties ten laste van de exploitatie. 
 
 
21 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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