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1. Inleiding  
 

Hierbij bieden wij u de meerjaren Programmabegroting 2013 – 2016 ter vaststelling aan.  

 

De Programmabegroting 2013 is de derde begroting van de gemeente Stichtse Vecht. Met deze begroting zetten 

wij een volgende stap in het coalitie-akkoord om de begroting duurzaam op orde te brengen. De begroting is de 

nadere uitwerking van de Voorjaarnota 2012. Met de Voorjaarsnota 2012 zijn de beleidskaders en -

ontwikkelingen in beeld gebracht, waarmee uw raad heeft ingestemd. Van een aantal ontwikkelingen waren de 

financiële gevolgen op het moment van het uitbrengen van de Voorjaarsnota nog niet in kaart gebracht. Dat geldt 

eveneens voor de gevolgen van de junicirculaire 2012 van het Gemeentefonds. Wij hebben uw raad toegezegd 

het financiële beeld met het aanbieden van de Programmabegroting 2013 te completeren, alsmede het 

dekkingsplan voor een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Uit de opstelling in paragraaf 2 „Uiteenzetting 

financiële positie‟ blijkt dat wij deze toezegging gestand hebben gedaan. 

 

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen hebben wij evenals voor de begroting 2012 gebruik gemaakt 

van het participatief traject Strategische Heroverweging, waarbij inwoners, bedrijven en instellingen zijn 

betrokken. Om tijdig, dat wil zeggen vóór het aanbieden van de meerjarenbegroting 2013, met voorstellen naar 

uw raad te komen hebben wij, anders dan in 2012, voor een „afgeslankt‟ traject gekozen. In dit traject hebben we 

enerzijds gebruik gemaakt van de uitkomsten van de eerste Strategische Heroverweging, voor zover die nog niet 

waren uitgewerkt. Anderzijds hebben wij door middel van het organiseren van een carrouselbijeenkomst gebruik 

gemaakt van het aanbod van de voorzitters van de expertgroepen Strategische Heroverweging om betrokken te 

blijven bij het vervolgtraject.  

 

Tijdens de carrouselbijeenkomst hebben wij deskundigen en overige belangstellenden gevraagd mee te denken 

en richting te geven aan de nadere invulling van de aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Wij kijken terug op een 

zeer waardevolle bijeenkomst, die de nodige opbrengst heeft opgeleverd. Zo zijn er concrete ideeën ingebracht, 

die wij zowel in hoofdstuk 2 van deze Programmabegroting als in de afzonderlijke programma‟s nader toelichten. 

Bovendien constateren wij een meer fundamentele lijn voor de toekomst, waarbij wij meer draagvlak zien 

ontstaan voor zelfredzaamheid en een terugtredende overheid met een groei naar een meer gezamenlijke 

aanpak tussen overheid, inwoners en instellingen/bedrijven met een evenwichtiger verdeling van 

verantwoordelijkheden en activiteiten. Wij geven dit signaal graag door aan het visietraject “Focus op Morgen”. 

Voor de korte en middellange termijn betekent dit dat wij de ingezette koers van zelfredzaamheid, faciliteren en 

participatie voortzetten. 
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Naast het intensieve traject om tot een aanvullend pakket maatregelen voor een sluitende begroting te komen, is 

er in de zomermaanden energie gestoken in het verbeteren van het bestaande begrotingsdocument. 

Wij beijveren ons om het boekwerk elk jaar beter te laten aansluiten bij de signalen die wij uit uw raad/de 

auditcommissie ontvangen en de begroting tot een adequaat sturingsinstrument door te ontwikkelen. Ondanks 

dat wij met de Programmabegroting 2013 wederom stappen voorwaarts hebben gemaakt, realiseren wij ons dat 

sommige onderdelen nog verbeterd moeten worden. Wij denken hierbij aan de output-effect-ketens,  de effect- en 

prestatie-indicatoren en het transparant maken van de effecten van keuzes. Wij zullen ons voor deze 

verbeteringen blijven inzetten, ondanks dat we soms ervaren dat de materie weerbarstiger is dan wij aanvankelijk 

dachten. 

 

De paragrafen zijn geredigeerd met de kennis van het moment van opstellen van deze begroting. Op enkele 

punten zijn nog verbeteringen en/of aanvullingen noodzakelijk. Voor de paragraaf Weerstandsvermogen is een 

plan van aanpak opgesteld om het risicobewustzijn in de organisatie nog verder aan te scherpen. Voor de 

paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is een “Kwaliteitsplan met beleidskaders gemeente Stichtse Vecht” 

opgesteld dat voor dezelfde raadsvergadering als de begroting is geagendeerd. De paragraaf Verbonden partijen 

voldoet nog niet aan de eisen die aan deze paragraaf mogen worden gesteld. Wij zullen bij het opstellen van de 

jaarstukken 2012 aan deze paragraaf extra aandacht schenken. In de paragraaf Lokale heffingen is, gelet op de 

raadsbehandeling van de belastingverordeningen in de raadsvergadering van 27 november 2012, het beleid ten 

aanzien van de gemeentelijke heffingen weergegeven. De nieuwe (belastingtarieven) zijn vanwege de eerdere 

besluitvorming over de Programmabegroting 2013 in uw raad dan ook niet in de begroting opgenomen, maar 

komen bij de behandeling van de belastingverordeningen aan de orde.  

 

We presenteren voor 2013 een financieel sluitende begroting. Op grond hiervan komt de gemeente in principe in 

aanmerking voor repressief toezicht (op maat). De provincie beoordeelt dit aan de hand van het hiervoor 

geldende toetsingskader, alvorens zij tot dit oordeel komt. In de voorliggende programmabegroting zijn geen nog 

nader in te vullen stelposten opgenomen. De taakstellingen die in het meerjarenperspectief liggen besloten als 

gevolg van de Strategische Heroverweging worden naar verwachting ingevuld. Om dit te monitoren en eventueel 

bij te sturen is een programmateam ingesteld. 

 

Besluitvormingsproces 

De meerjaren Programmabegroting 2013 – 2016 wordt tezamen met het Kwaliteitsplan met beleidskaders 

gemeente Stichtse Vecht, alsmede de 2
e
 Bestuursrapportage 2012 in de raad van 6 november 2012 

geagendeerd. De werksessie staat voor 23 oktober 2012 op het programma. Door dit gecombineerde 

besluitvormingsproces bestaat een zekere mate van afhankelijkheid tussen deze producten. De gevolgen van 

eventuele moties en/of amendementen zullen in een eerstvolgende begrotingswijziging worden betrokken.  
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2. Uiteenzetting financiële positie 
 

2.1 Financieel perspectief 

Bij het nader uitwerken van de in de Voorjaarsnota 2012 aangekondigde financiële ontwikkelingen leken de 

vooruitzichten voor 2013 aanvankelijk gunstiger dan ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2012 werd 

voorzien. Bij de Voorjaarsnota verwachtten wij voor het jaar 2013 een nadelig saldo van circa € 2,6 miljoen 

aflopend naar een nadelig saldo van ca. € 2,1 miljoen in 2016 (zie onderstaande tabel): 

 

Voorjaarsnota 2012 2013 2014 2015 2016 

Meerjarenperspectief 2013-2016  2.641 2.458  2.301  2.124 

(-/-= voordeel,  + = nadeel) (bedragen x € 1.000)  

 

In het in de Voorjaarsnota 2012 gepresenteerde meerjarenperspectief was overigens, gelet op de behandeling 

van de nota in de raadsvergadering van 31 mei 2012, de junicirculaire 2012 Gemeentefonds nog niet betrokken. 

Uit deze circulaire bleek, zoals in de raadsinformatiebrief (RIB) met uw raad is gedeeld, een aanvullend tekort van 

€  0,7 miljoen. Hiermee rekening houdend bedroeg het tekort voor 2013 € 3,3 miljoen. Met dit bedrag is de 

bezuinigingstaakstelling van de 2
e
 Strategische Heroverweging ingestoken. 

 

ACTUALISATIE FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 

Wij stellen voor het meerjarig perspectief in het kader van de begroting 2013 te actualiseren voor een aantal 

ontwikkelingen die zich na het vaststellen van de Voorjaarsnota 2012 hebben voorgedaan. Het betreft dan met 

name de financiële consequenties van het vermogensonderzoek en de structurele effecten van de jaarstukken 

2011, die na de Voorjaarsnota verder zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn in de zomermaanden de uitkomsten van het 

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en de beheerplannen openbare ruimte als gevolg van het 

Kwaliteitsplan met beleidskaders gemeente Stichtse Vecht bekend geworden. Voor zover het de kosten die 

samenhangen met de riolering betreft, worden deze opgevangen door de daartegen overstaande heffingen. Dat 

geldt niet voor de hogere lasten die gemaakt worden om het beheer op het gewenste (basis)kwaliteitsniveau te 

krijgen. Uit het Kwaliteitsplan blijkt dat hiervoor structureel circa € 1,8 miljoen meer benodigd is dan in de 

meerjarenbegroting beschikbaar is. Gelet op het financiële meerjarenperspectief naar aanleiding van de 

junicirculaire 2012, kiezen wij er voor om in de meerjarenbegroting 2013 - 2016 gefaseerd naar een bedrag van 

circa € 1,8 miljoen ten behoeve van de uitvoering van de geactualiseerde beheerplannen toe te groeien, waarbij 

wij opmerken dat wij deze middelen in brede zin ten behoeve van het beheer binnen de gemeente willen inzetten. 

Deze insteek vloeit mede voort uit onze keuze om in deze begroting het begrotingssaldo voor 2013 te stabiliseren 

op € 3,3 miljoen nadelig. Door een aantal gerichte maatregelen en vanwege de uitkomsten van de 2
e
 Strategisch 

herweging kan dit nadelig saldo worden opgevangen (zie paragraaf 2.2 Dekkingvoorstel).  

Onze doelstelling is de financiële huishouding en het beheer duurzaam op orde te krijgen en niet naar de 

toekomst door te schuiven. Deze begroting voorziet hier in.  

 

Het beeld uit de Voorjaarsnota geactualiseerd naar de begroting 2013 geeft het volgende financieel perspectief: 
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Omschrijving 2013 2014 2015 2016 

      

Meerjarensaldi na Voorjaarsnota 2012 2.641 2.458 2.301 2.124 

      

1. Algemene uitkering (AU)     

  - junicirculaire Gemeentefonds 2012  2.170 2.112 1.959 117 

  - inzet stelpost lagere AU (jaarschijf 2013) -1.452 -1.452 -1.228 0 

  - hogere eigen bijdragen WMO -16 -16 -16 -16 

      

2. Beleidsontwikkelingen     

 Verhoging budget Rekenkamerfunctie (raadsvergadering 3 juli 
2012) 

31 31 31 31 

      

3. Mutaties diverse stelposten:     

 a. stelposten personele lasten 5 245 245 245 

 b. overige stelposten     

  - exploitatielasten economisch college 70 70 70 70 

  - vrijval oude decentralisatie-uitkering voormalige gemeenten -407 -407 -416 -416 

      

4. Overige mutaties     

  - hogere gemeentelijke bijdrage RHC 38 38 38 38 

  - loopbaanbeleid tengevolge van de nieuwe CAO 200 200 200 0  

  - doorgevoerde correcties in begroting 147 182 246 246 

  - actualisatie beheerplannen 1.210 1.420 1.630 1.840 

 -  afval-riool GRP (kostendekkende exploitatie) - -732 -467 -450 

      

5. Harmonisatie Onderzoek Vermogenspositie -1.294 -205 8 -505 

      

Mutaties na Voorjaarsnota 2012 (1 t/m 5) 718 1.502 2.316 1.216 

      

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2013-2016 3.343 3.944 4.601 3.324 

 (-/- = voordeel, + = nadeel) (bedragen x 1.000 euro) 

Toelichting tabel 

Uit de tabel blijkt voor 2013 een nadelig saldo van € 3,3 miljoen. De volgende ontwikkelingen na de Voorjaarsnota 

2012 hebben in belangrijke mate bijgedragen aan dit bijgestelde saldo: 

1. de lasten van het nieuw verbreed rioleringplan in relatie tot de eerder in de begroting opgenomen stelposten; 

2. de lasten van de geactualiseerde beheerplannen als gevolg van het Kwaliteitsplan met beleidskaders 

gemeente Stichtse Vecht; 

3. de vrijval van een oude decentralisatie-uitkering van de voormalige gemeenten; 

4. de gevlogen van de harmonisatie als gevolg van het „Onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding 

van de herindeling gemeente Stichtse Vecht‟. 

De financiële gevolgen van de overige ontwikkelingen zijn beperkter. 

 

Toelichting individuele mutaties 

1. Algemene uitkering / inzet stelpost lagere Algemene uitkering (per saldo) € 702.000 (nadelig) 

De lagere uitkering uit het Gemeentefonds is het directe gevolg van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 

€ 12 miljard als gevolg van het Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord) van het rijk. Het accres is hierdoor met 42 

punten gedaald. Voor Stichtse Vecht betekent dit een verlaging van € 1.496.000. 

 

In de begroting 2013 is in verband met de economische crisis en de rijksbezuinigingen een stelpost opgenomen 

van € 1.452.000 om de verlaging van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds te kunnen opvangen. 

Hierdoor blijft het netto nadeel beperkt tot (€ 1.496.000 - € 1.452.000) = € 44.000. 
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Bij het bepalen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt rekening gehouden met het generen van 

OZB-inkomsten. De uitkering wordt gecorrigeerd met de WOZ-waarde van het totale woningbezit en 

bedrijfspanden, vermenigvuldigd met een fictief tarief. In 2011 zijn alle woningen binnen de gemeentegrenzen van 

Stichtse Vecht getaxeerd. Deze taxatie vormt de basis voor de aanslagen 2012. De taxatie laat een 

waardestijging van de WOZ-waarde zien van € 150 miljoen. Daarnaast worden de areaalmutaties in de 

berekeningen betrokken. Volgens het woningbouwprogramma worden in 2012 in de gemeente 500 nieuwe 

woningen gerealiseerd. Al deze ontwikkelingen tezamen hebben voor de gemeente Stichtse Vecht een lagere 

uitkering uit het Gemeentefonds tot gevolg van in totaal € 658.000. 

 

Het WMO-budget wordt met € 34 miljoen structureel verlaagd tengevolge van de vermogens-inkomensbijtelling bij 

de vaststelling van de eigen bijdragen. Dit betekent een lager budget van € 16.000. Door de vermogens-

inkomensbijtelling kunnen gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten vragen.  

 

Het totale nadeel op de begrotingspost Algemene uitkering, onder aftrek van de stelpost en gecorrigeerd voor de 

hogere eigen bijdragen, bedraagt € 702.000 (=  € 44.000 + € 658.000). 

 

2. Beleidsontwikkelingen: verhoging budget rekenkamer € 31.000 (nadelig) 

Op 4 juli 2012 heeft uw raad besloten tot het vaststellen van een budget voor de rekenkamercommissie ter 

grootte van € 1,50 per inwoner. Gelet op het aantal inwoners en het structureel in de begroting beschikbare 

bedrag, betekent dit besluit een uitbreiding van € 31.000 structureel. In het voorstel van 4 juli is niet in de dekking 

van dit bedrag voorzien. Wij zijn daarom genoodzaakt de meerkosten in de meerjarenbegroting te betrekken. 

 

3. Mutaties diverse stelposten 

a. Stelposten personele lasten 

De meerjarenbegroting 2012-2015 bevatte een aantal stelposten op het gebied van de personele lasten, dat door 

het opstellen/uitwerken van de begroting 2013 c.q. de actualisatie van het meerjarenperspectief 2013-2016 komt 

te vervallen. Deze stelposten betreffen:  

- de in de junicirculaire 2012 Gemeentefonds opgenomen compensatie voor loonstijging (€ 240.000 voordeel); 

- de effecten op het loonbudget 2013 na bijstelling van dit budget voor de 2%-korting uit de Strategische 

Heroverweging en voor de overeengekomen loonstijging van 1% uit het overeengekomen CAO-akkoord 

(€ 245.000 nadeel). 

 

b.  Overige stelposten 

-  Exploitatielasten Economisch college € 70.000 (nadeel) 

De vrijvallende exploitatielasten van het Economisch college zijn vanwege de voorgenomen verkoop als stelpost 

opgenomen in de begroting. Het Economisch college wordt echter ingezet voor onderwijshuisvesting. Hierdoor 

vervalt het structurele voordeel van € 70.000. 

  

- Vrijval oude integratie-uitkeringen € 407.000 (voordeel) 

Een bedrag van € 407.000 voor integratie-uitkeringen die via het Gemeentefonds van de voormalige gemeente 

Maarssen is ontvangen, is als stelpost in de begroting opgenomen. In de aanwending hiervan is op andere wijze 

voorzien, namelijk door de lasten uit de exploitatie te bekostigen, waardoor de stelpost kan vrijvallen. 
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4. Overige mutaties 

Gemeentelijke bijdrage Regionaal Historisch Centrum (RHC), € 38.000 nadeel 

Op 5 september 2012 is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het RHC de jaarrekening 2011 

en de meerjarenbegroting 2013 – 2016 vastgesteld. De meerjarenbegroting voorziet in een reductie van ruim 8% 

ten opzicht van de begroting 2011. Echter ten opzichte van de begroting 2012 is de korting lager dan de 5% 

waartoe bij de Strategische Heroverweging is besloten. Dit wordt veroorzaakt doordat het RHC de taakstelling 

een jaar eerder grotendeels heeft ingevuld. Het is onredelijk om het RHC dubbel te korten.  

 

Doorgevoerde correcties € 147.000 (nadelig) 

Bij consolidatie van de begrotingen van de drie voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is 

gebleken dat met name de inkomstenramingen door de samenvoeging te optimistisch zijn opgesteld. Daarnaast 

is, in lijn met de besluitvorming bij de 1
e
 Bestuursrapportage de begrote bijdrage aan de VRU structureel in 

overeenstemming gebracht met de werkelijke bijdrage. Een laatste correctie betreft de bijstelling in de begroting 

in zowel het niveau van de lasten als de baten voor de bijstand, gelet op de van het rijk ontvangen beschikking. 

Per saldo betekenen deze correcties een bijstelling van de lasten van € 147.000, die wij nu in de begroting 2013 

verwerken.  

 

Beheerplannen (breed) 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven, betrekken wij bij de actualisatie van het financieel 

perspectief voor 2013 en verder tevens de geactualiseerde kaders voor het beheer binnen de gemeente Stichtse 

Vecht. Het Kwaliteitsplan met beleidskaders gemeente Stichtse Vecht is onlangs uitgebracht. De actualisatie van 

het gebouwenbeheer en het beeld ten aanzien van onderwijshuisvesting zijn op dit moment nog in bewerking en 

zullen naar verwachting eveneens op korte termijn aan ons college worden voorgelegd. Gelet hierop stellen wij 

voor om vanaf deze begroting in de komende 4 jaar gefaseerd toe te groeien naar de nu bekende benodigde 

extra middelen van € 1,8 mln in 2016 en deze in brede zin in te zetten voor de geactualiseerde beheerplannen 

openbare ruimte, gebouwen en onderwijshuisvesting. 

 

Afval-Riool (vGRP) kostendekkende exploitaties 

Met het vaststellen van het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringplan en gelet op de uitkomsten van de 

Strategische Heroverweging zijn de lasten en baten van de kostendekkende exploitaties in evenwicht gebracht. 

De provincie ziet vanwege het toezichtskader erop toe dat gemeente dit uitgangspunt ook daadwerkelijk hanteert 

en toetst tevens of de juiste kosten aan de exploitaties worden toegerekend. Hiertoe wordt jaarlijks een opgaaf 

aan de provincie gezonden.    

 

5. Harmonisatie activa als gevolg van het Onderzoek vermogenspositie n.a.v. de herindeling 

Zoals bekend, heeft uw raad in de vergadering van 31 mei 2012 ingestemd met de uitgangspunten van het 

onderzoek naar de vermogenspositie en de grondslagen voor de verwerking in de administratie. De aangepaste 

verordening op grond van artikel 212 Gemeentewet  volgt. Op basis van de besluitvorming zijn de activa, waarvan 

de gemeente eigenaar is, geharmoniseerd en is de activamodule in het financiële systeem ingericht en gevuld. 

Daarmee beschikken we over een adequaat instrument om het verloop van de kapitaallasten meerjarig 

nauwkeurig in beeld te krijgen en te houden. Tevens zijn effecten op de (kapitaaldekkings)reserves naar 

aanleiding van het onderzoek verwerkt. De mutaties in beide vermogenscomponenten die het systeem laat zien, 

hebben we in de meerjarenbegroting verwerkt en zullen we jaarlijks bij de begrotingsbehandeling actualiseren.  
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Bijstelling financieel perspectief Begroting 2013  

De omvang van de geschetste ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van het financieel perspectief met 

€ 718.000. Het begrotingssaldo na actualisatie bedraagt daarmee € 3,3 miljoen nadelig voor 2013. 

 

2.2 Dekkingsvoorstel 

Om in de dekking van het nadelig tekort te voorzien is een analyse gemaakt van “veroorzakers” en 

oplossingsrichtingen. Nieuwe beleidsontwikkelingen zullen door beleidsextensiveringen gecompenseerd dienen 

te worden. Voor de invulling hiervan hebben we in 2011 en 2012 gebruik gemaakt van het participatieve traject 

van de Strategische Heroverweging. Voor die onderdelen uit de 1
e
 Strategische Heroverweging, waarover 

inmiddels door uw raad is besloten, dient, als de invulling niet realiseerbaar blijkt, binnen hetzelfde programma 

een passende oplossing te worden gevonden. Loon- en prijsontwikkelingen, mutaties in de Algemene uitkering uit 

het Gemeentefonds en in de belastingheffing c.a. worden betrokken in de brede afweging.  

Verder is, conform de bij de Voorjaarsnota 2012 vastgestelde beleidskaders, voor gedecentraliseerde taken c.q. 

taken waar een rijksbijdrage (bijvoorbeeld een doeluitkering) voor ontvangen wordt in deze begroting budgettaire 

neutraliteit tussen de betreffende inkomsten en uitgaven als uitgangspunt gehanteerd
1
. Dit betekent, dat daar 

waar in de meerjarenbegroting sprake is van de inzet van eigen gemeentelijke middelen in aanvulling op de 

rijksbijdragen de uitgaven in lijn worden gebracht met de rijksbijdragen. Tot slot kunnen incidentele 

ontwikkelingen worden opgevangen door onttrekkingen uit de Algemene reserve, zolang de som van alle 

onttrekkingen de toegestane grens van 1/30 deel van de Algemene reserve niet overschrijdt. Gelet op deze 

uitgangspunten stellen wij voor om als volgt in de dekking van de Programmabegroting 2013 te voorzien: 

Omschrijving     2013 2014 2015 2016 

         

Begrotingssaldo (cfm. geactualiseerd meerjarenperspectief 
2013-2016) 

  
3.343 3.944 4.601 3.324 

         

1.  Dekking via Strategische Heroverweging 
    

  

  - Hogere opbrengst 1e tranche (onderdeel leerlingenvervoer) S -170 -145 -120 -120 

  - Dekking via 2e tranche S -1.822 -2.182 -2.437 -2.357 

  subtotaal 1. Strategische Heroverweging 
 

-1.992 -2.327 -2.557 -2.477 

  
     

  

2. 
Herijking uitgaven in relatie tot de rijksbijdrage Sociale 
zaken S -346 -454 -617 -607 

  
     

  
3. Beëindigen inzet eigen middelen in aanvulling op de 

overige rijksbijdragen 
      

  - Onderwijsachterstandenbeleid S -106 -106 -106 -106 

  
     

  

4. Algemene dekkingsmiddelen 
    

  

  
- Algemene reserve (achterblijven omgevingsvergunningen 
door economische crisis) I -450 -325 -175 0 

  - OZB 
 

-162 -162 -162 -162 

  - post onvoorzien 
 

-117 -117 -117 -117 

  subtotaal 4. algemene dekkingsmiddelen 
 

-729 -604 -454 -279 

5. 
 
Incidentele generieke korting 

 
 

 
-170 

 
0 

 
0 

  
0 

Totaal dekkingsmiddelen (1 t/m 5)   -3.343 -3.491 -3.734 -3.469 

         

Meerjarenperspectief 2013-2016   0 453 867 -145 

  (-/- = voordeel, + = nadeel) (bedragen x 1.000 euro) 

                                                           
1
 Dit geldt niet voor open einde regelingen 
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Onderstaand lichten we de voorgestelde dekkingsmiddelen nader toe. 

 

1. Strategische Heroverweging 2
e
 tranche 

In de Inleiding is aangegeven dat wij ten behoeve van een sluitende begroting 2013,  evenals voor de begroting 

2012 een participatief traject zijn gestart (2
e
 tranche Strategische Heroverweging). Daarbij hebben wij als 

uitgangspunt  het  Coalitieprogramma 2011 – 2014 Stabiliteit en Vertrouwen genomen waarin is opgenomen dat 

de gemeentelijke taak en rol worden gekenmerkt door het steeds meer gezamenlijk met inwoners en 

maatschappelijke partijen realiseren van ambities, waarbij de gemeente wil faciliteren en eventueel regisseren, 

stimuleren en coördineren. Inwoners, instellingen, bedrijven en bestuur zijn continu en intensiever samen aan het 

werk aan veranderingen en verbeteringen. Daarnaast of wellicht in het verlengde daarvan zal de zelfredzaamheid 

van inwoners maximaal worden aangesproken en primair worden gefaciliteerd met passende interventies of 

investering in een goede sociale infrastructuur.  

 

De maatregelen uit de 2
e
 tranche Strategische Heroverweging, bijvoorbeeld op het gebied van social return en 

zorg, welzijn en veiligheid op kernenniveau maken de begroting sluitend. Tegelijkertijd zien wij dat deze 

maatregelen voor de langere termijn,  met mogelijk nieuwe besparingsopgaven, niet voldoende zal zijn. De door 

ons ingezette koers van zelfredzaamheid en participatie gaan wij nu met voorrang versterken. Er kan niet meer 

volstaan worden met het alleen verstrekken van subsidies of het handhaven van de veiligheid en het gebruikelijke 

onderhoud en beheer. Uit de bijeenkomsten met de expertgroepen is duidelijk naar voren gekomen dat ten 

aanzien van deze onderwerpen de inwoners zelf aan zet (willen) zijn. Inwoners zien de rol van de gemeente dan 

bij voorkeur als terughoudend, verbindend of faciliterend. 

 

Vanzelfsprekend nemen wij deze aanbeveling serieus en daarom gaan wij er voor zorgen dat onze inwoners op 

wijk- en kernenniveau meer hun verantwoordelijkheid kunnen en ook mogen nemen. Dit willen wij bereiken door 

onze methodiek van Gebiedsgericht werken en onze subsidiëring in te zetten als vooral praktisch instrumentarium 

om op het gebied van fysiek, sociaal en veiligheid verbindingen tussen inwoners tot stand te brengen. Wij denken 

dan bijvoorbeeld aan Buurtzorg en Sociale Wijkteams. Onze manier van werken wordt verder aan deze 

toekomstige eisen aangepast. Wij willen nog meer dan voorheen over alle programma‟s en beleidsvelden heen 

integraler werken waarbij vooral de praktisch interactieve en participatieve werkwijze de voorkeur krijgt.  

Het visietraject “Focus op Morgen” helpt ons hierbij verder richting te bepalen en accenten in ons werk aan te 

brengen waarbij het niet alleen gaat om strategie en beleid maar tevens om keuzes over wat  tot de (kern)taken 

en verantwoordelijkheden van de gemeente behoort en wat bij de inwoners behoort.   

2. Rijksbijdrage Sociale zaken  

Ten aanzien van het thema bijstand is geconstateerd dat de baten (en lasten) de laatste twee jaren erg fluctueren 

en afwijken van hetgeen geraamd was.  

Gemeenten krijgen één budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG budget, het zogenaamde inkomensdeel). Als een 

gemeente meer dan 10% tekort komt in een jaar, kan zij onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor 

een incidentele aanvullende uitkering (IAU). De éérste 10% van ontstane tekorten, bekostigen gemeenten zelf.  
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Regulier budget  

Jaarlijks wordt een macrobudget bepaald in de Rijksbegroting. Dat macrobudget wordt verdeeld over alle 

gemeenten in Nederland  door middel van een verdeelmodel: 

 

 

 

Het macrobudget wordt vastgesteld op basis van Macro Economische Verkenningen waarin prognoses worden 

afgegeven over de verwachte volumeontwikkelingen in de bijstand.  

Vaststelling macrobudgetten  

Het eerste voorlopige budget voor een gemeente wordt in oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop 

het budget betrekking heeft (t-1) aan de gemeente bekendgemaakt op basis van de Miljoenennota.  Vervolgens 

komt de vaststelling van het definitieve budget in de loop van het lopende begrotingsjaar (t) bij de Voorjaarnota 

van het Rijk. Het definitieve budget kan (behoorlijk) afwijken  van het voorlopige budget. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door bijstellingen van het Rijk op het macrobudget als gevolg van: 

 Actuele ontwikkelingen (prijspeil etc.) 

 Macro economische verkenningen 

 Effecten gewijzigd beleid 

 

Oorzaak fluctuatie ramingen Stichtse Vecht 

In de voormalige drie gemeenten Breukelen Loenen en Maarssen werd het rijksbudget voor een (belangrijk) deel 

historisch bepaald op basis  van de uitgaven 2 jaar eerder (t-2 systematiek). Voor gemeenten met de omvang als 

die van Stichtse Vecht  vindt de verdeling van het inkomensdeel echter plaats op basis van een objectief 

verdeelmodel. Dit verdeelmodel hanteert kenmerken, zoals bevolkingssamenstelling en arbeidsmarkt. Het gevolg 

van het verdeelmodel is dat  de inkomsten volkomen onafhankelijk zijn van de uitgaven.   
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Bij de samenvoeging van de begrotingen van de voormalige drie gemeente is met deze gewijzigde 

verdeelsystematiek geen rekening gehouden. 

 

Miljoenennota 2013 

Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit de Miljoenennota 2013 van het Rijk, zoals gepresenteerd op 

Prinsjesdag weergegeven. 

 Voorlopig 

budget 

2012 

Nader 

voorlopig 

budget 

Voorlopig 

budget 

 2013 

Voorlopig 

budget 2014 

Voorlopig 

budget 

 2015 

Voorlopig 

budget 2016 

Macrobudget  
Gebundelde uitkering 

4.497,3 4.942,5 5.272,7 5.483,5 5.525,7 5.389,6 

Waarvan gereserveerd 
voor aanvullende 
uitkeringen 

   117,7    100,7    288     200    100     100 

Resteert te verdelen 
budget 

4.379,6 4.841,8 4.984,7 5.283,5 5.425,7 5.289,6 

 

Volume-ontwikkeling bijstand o.b.v. 
Miljoenennota 2013 

2012 2013 2014 2015 2016 

Verwacht landelijk volume  Bijstand  
(WWB, IOAW, IOAZ) x 1000 

344 370 386 389 380 

 
Gevolgen Miljoenennota voor de gemeente Stichtse Vecht 

Op basis van de informatie uit de Miljoenennota 2013 is een schatting gemaakt van de te verwachten 

rijksbijdragen in de komende jaren op basis van de verdeelsystematiek zoals die nu geldt in Stichtse Vecht.  

 

Op basis van Miljoenennota 2013 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Schatting aandeel   
gemeente Stichtse Vecht 

€ 8.003.287 € 8.239.495 € 8.733.398 € 8.968.449 € 8.743.481 

 
De verwachte Rijksbijdrage is vervolgens geconfronteerd met de te verwachten uitgaven, hetgeen het volgende 

beeld geeft:  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Inkomsten Schatting budget BUIG 
op basis van  
Miljoenennota 2013 

8.003.287 8.239.495 8.733.398 8.968.449 8.743.481 

 Feitelijke raming  
ProgrammabegrotingSti
chtse vecht 

7.250.000 7.250.000 7.250.000 7.250.000 7.250.000 

   989.495 1.483.398 1.718.449 1.493.481 

       

Uitgaven Schatting op basis van 
MEV Miljoenennota 2013 

nvt     9.080.000 9.466.000 9.538.000 9.323.000 

 Feitelijke raming  
Programmabegroting 
Stichtse vecht 

8.260.000 8.437.000 8.437.000 8.437.000 8.437.000 

   643.000 1.029.000 1.101.000 886.000 

 Per saldo    346.495 454.398 617.449 607.481 
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3. Beëindigen inzet eigen middelen in aanvulling op de overige rijksbijdragen 

Onderwijsachterstandenbeleid 

Wij hebben de meerjarenbegroting nader bezien op het bij de Voorjaarsnota 2012 vastgestelde uitgangspunt van 

budgettaire neutraliteit bij taken met rijksbijdragen. Daarbij blijkt dat de financiële inzet op het punt van het 

onderwijsachterstandenbeleid de inkomsten die wij daarvoor vanuit de rijksoverheid ontvangen overstijgt. Gelet 

op het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit stellen wij derhalve voor de uitgaven en inkomsten op dit 

onderdeel met elkaar in evenwicht te brengen en de begroting met een bedrag van € 106.000 neerwaarts bij te 

stellen.  

 

4. Algemene dekkingsmiddelen 

Inzet Algemene reserve voor incidentele lasten 

In zowel de jaarrekening 2011 als de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven, dat de aanvragen voor 

omgevingsvergunningen vanwege de economische omstandigheden achterblijven bij de ramingen. Dit heeft, 

gelet op het uitblijven van herstel, vooralsnog een incidenteel karakter voor 3 jaar. We hebben in de 

Voorjaarsnota aangegeven welke maatregelen we nemen om tot een evenwichtig van lasten en baten te komen. 

Hiervoor is een periode van 3 jaar voorzien. Wij stellen voor om de incidentele lasten gedurende deze 3 jaar ten 

laste te brengen van de Algemene reserve. 

 

Onroerende Zaakbelastingen (OZB) 

Conform de geldende beleidslijn zijn de inkomsten OZB aangepast voor de inflatieontwikkeling. Dit betekent, dat 

de inkomsten OZB ten opzichte van 2012 met 1,5% (€ 162.000) worden verhoogd.  

 

Onvoorzien 

De in de meerjarenbegroting opgenomen post onvoorzien bedraagt ruim € 200.000. In de afgelopen 2 jaar is 

gebleken, dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van dit dekkingsmiddel. Wij stellen voor de post te halveren 

naar € 100.000 en in te zetten als structureel dekkingsmiddel. 

 

5. Incidentele generieke korting 

Om de begroting 2013 sluitend te maken stellen wij verder een incidentele generieke korting op de 

exploitatiebudgetten voor ter hoogte van € 170.000. Deze korting is additioneel aan de incidentele korting uit de 

1
e
 Strategische heroverweging van € 234.000. 

 

Recapitulatie 

Met de in de punten 1 tot en met 5 aangegeven dekkingsbronnen presenteren wij voor de Programmabegroting 

2013 een reëel sluitende begroting. 
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3. Leeswijzer 
 

Indeling 

De begroting 2013 voldoet qua opbouw aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma‟s vormen de drie W-vragen uit het 

BBV:  

- wat willen we bereiken; 

- wat gaan we daarvoor doen; 

- wat mag het kosten. 

 

De opbouw van de programma’s 

In de programma‟s  zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit:  

 Beschrijving programma 

 Kader programma (wetgeving, beleid, ontwikkelingen, etc.) 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat gaan we daarvoor doen? 

 Wat mag het kosten? 

 Effect- en prestatie-indicatoren 

 Meerjarig overzicht van de lasten en baten 

 Toelichting op de kosten. 

 

Toelichting opbouw programma’s 

1. Algemene informatie programma 

Aan het begin van het programma is een blok met algemene informatie opgenomen, zoals de betreffende 

portefeuillehouder en de producten die onder het programma vallen.  

2. Output effectketen  

Dit is een schematisch overzicht van het programma onderverdeeld naar maatschappelijk effect en bijbehorende 

activiteiten.  

3. Omschrijving programma 

De algemene missie van het programma wordt hier benoemd. Het is een omschrijving van het doel waarop het 

programma is gericht. Het bespreekt wat het programma omvat, met voorbeelden van onderwerpen. Hier komen 

kort de ´going-concern-onderwerpen´ van het programma naar voren. Deze worden in de rest van het programma 

niet meer aangehaald, tenzij het een speciaal aandachtspunt of speciale doelstelling betreft.  
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4. Kader programma  

Hier wordt aandacht besteed aan de context en de achtergrond van het programma. Waar staan we met het 

programma, wat zijn de actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) en welk beleid is op het terrein van 

het programma in voorbereiding. Eventueel de invloed van externe factoren op het programma. 

In de programma‟s  worden alleen de algemene regels en kaders benoemd. Vanuit de 

harmonisatiewerkzaamheden zullen in de loop van de tijd nieuwe regels en kaders worden toegevoegd.  

5. Wat willen we bereiken? (1
e
 W-vraag) 

De hoofddoelstelling van het programma wordt hier beschreven. Het gaat hier om het algemeen maatschappelijk 

effect dat de gemeente wil bereiken voor de burgers. Eventueel kan dit opgesplitst worden in subdoelstellingen 

wanneer het niet in één hoofddoelstelling te ondervangen is vanwege de verscheidenheid van onderwerpen in het 

programma.  

6. Wat gaan we daarvoor doen? (2
e
 W-vraag) 

Hier zijn de inspanningen en prestaties die worden ingezet om de maatschappelijke effecten te bereiken 

opgenomen. Het betreft de concrete beleidsresultaten die op dat jaar van toepassing zijn. Het reguliere beleid en 

taken worden hier niet benoemd. Het gaat hier om een puntsgewijze opsomming van te behalen prestaties met 

een korte toelichting.  De beschrijving van de activiteiten zijn technisch van aard. 

7. Effect- en prestatie-indicatoren 

In dit onderdeel worden de doelstellingen meetbaar gemaakt aan de hand van effect- en prestatie-indicatoren. Uit 

een onlangs gehouden raadspilot, is de conclusie getrokken dat een effectindicator een oordeel moet geven over 

het maatschappelijk effect van het programma. Dit wordt alleen opgenomen wanneer het effect te onderzoeken 

(meetbaar) is en ook echt iets zegt over de mate waarin het effect kan worden bereikt. Dus niet van teveel 

externe invloeden afhankelijk is. De prestatie-indicatoren hebben een directe relatie met de inspanningen van de 

organisatie en zijn een concrete weergave van de geleverde prestaties en activiteiten in aantallen, percentages of 

een rapportcijfer. 

 

Hoewel enkele nieuwe indicatoren zijn toegevoegd, zijn er nog niet voor alle programma‟s effect- en prestatie-

indicatoren benoemd. Op langere termijn is Het streven is dit over de gehele linie in samenwerking met de raad 

vanaf begin 2013 te effectueren.  

 

8. Wat mag het kosten? (3
e
 W-vraag) 

Bij dit onderdeel wordt een overzicht van de meerjarenraming van het programma weergegeven. De toelichting is 

op hoofdlijnen. De kosten worden hier niet uitgesplitst op productniveau, wel wordt een onderscheid gemaakt in 

directe en indirecte lasten. 

Daarbij zal worden toegelicht wat de financiële veranderingen zijn geweest door: 

- afwijkingen in het meerjarige  financiële beeld;   

- mutaties op de reserves en investeringen. 
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9.  Risico’s per programma  

Bij dit onderdeel worden de risico‟s die financieel of imagotechnisch van invloed zijn op de uitvoering van het 

progamma opgenomen. Aan dit onderdeel moet ook in 2012 nog nadere uitvoering worden gegeven.  

 
Programma´s en paragrafen 
 
Programma‟s:  

De Programmabegroting 2013 bevat de onderstaande programma‟s: 

 
1. Bestuur en dienstverlening (Raad, college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 

2. Veiligheid (Politie en brandweer) 

3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen  en verkeer) 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

5. Cultuur, sport en recreatie 

6. Werk en inkomen 

7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 

8. Natuur en milieu 

9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 

10.   Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Paragrafen 

In het onderdeel “Paragrafen” zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 

1. Weerstandsvermogen 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Financiering 

4. Bedrijfsvoering 

5. Paragraaf verbonden partijen 

6. Grondbeleid 

7. Lokale heffingen 
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Programmabegroting 2011 

                

        Programma’s  
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Programma 1. Bestuur & dienstverlening 
  

Portefeuillehouder     Mevr. M.M. van ‟t Veld en dhr. P.F. de Groene  

Producten Burgerlijke stand, behandelen meldingen woon- en leefomgeving en uitkeringen externe 
dienstverlening, documentverstrekking, externe communicatie en informatie,  bestuurlijke 
samenwerking , gemeentelijke basisadministratie , raad, college 

Korte omschrijving Het programma  omvat de externe en interne dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie, de ondersteuning van het bestuur en de bestuurlijke samenwerking 

  
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Doorontwikkeling KCC 

 

Burgers en bedrijven zijn 

tevreden over de 

dienstverlening en het 

bestuur 

 

 

Dienstverlening : 

 

1. Digitalisering  van processen 

 

 

3. Investeren in kwaliteit 

 

 
Programma 1 

Bestuur & dienstverlening 

 

 

4. Vergroten betrokkenheid en 

transparantie 

 

5.  Raad / griffie 

 

 
6. Focus op morgen  

 

 

 

Bestuur : 

 

 
7. Regionaal samenwerken  
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1.1 Omschrijving programma       

Inwoners hebben recht op een kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte, snelle, eenvoudige en transparante 

dienstverlening. Dit zijn de vijf kernwaarden van onze dienstverlening. Vanaf 2015 is de gemeente het eerste 

aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de overheid. 

 

Om dit te bereiken wordt  een Klant Contact Centrum (KCC) opgezet en ontwikkeld. Het KCC is hét gemeentelijke 

loket dat de fysieke, telefonische, schriftelijke en elektronische contacten met de burger aanneemt en waar 

mogelijk direct afhandelt. Het maakt niet uit via welk kanaal (telefoon, brief, mail, aan de balie, internet) inwoners 

vragen stellen of aanvragen doen, de inhoud en kwaliteit van de dienst (het antwoord) moet gelijk zijn. 

Dienstverlening via onze website heeft daarbij prioriteit. 

 

Ook bestuurlijke en regionale samenwerking behoort tot dit programma en binnen dit programma wordt de 

algemene lijn geschetst. Voor de samenwerking op de diverse beleidsterreinen wordt specifiek bij de betreffende 

programma‟s ingegaan.  

Er is sprake van onderlinge verwevenheid tussen de gemeenten in de regio. Dit uit zich onder meer  in een 

herkenbare regionale economie met één arbeidsmarkt en één woningmarkt. Deze verbondenheid, in combinatie 

met de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat, maken dat samenwerken voor onze gemeente in de regio 

cruciaal is voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 

Overheid heeft Antwoord© 

In Overheid heeft Antwoord© is beschreven dat gemeenten in 2015 het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor 

alle vragen van burgers en instellingen aan de overheid.  

 
De vijf kernwaarden van onze dienstverlening zijn vastgelegd in het Dienstverleningsconcept en zijn gebaseerd 

op de „5 beloften aan de burger‟ die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt  in haar checklist Dienstverlening. 

Bij het realiseren van deze kernwaarden sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Nationale Uitvoerings Programma 

(NUP). Het NUP is een prioriteitenprogramma, waarin afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, provincies, 

waterschappen en het Rijk.  

In 2012 is in opdracht van de U10 (BRU gemeenten plus Woerden) een (concept-) startnotitie opgesteld met als 

doel om een gedeelde en toekomstbestendige visie op samenwerking in de regio Utrecht te formuleren. De 

contouren en afspraken die in deze notitie zijn vastgelegd worden langs twee sporen ingezet, afhankelijk van de 

uitkomst van de WGR+ discussie. Mocht de WGR+ worden gehandhaafd dan zal de startnotitie gebruikt worden 

als een revitalisering van de huidige samenwerking, wordt de WGR+ afgeschaft dan dient de startnotitie als basis 

voor een nieuw (regionaal) samenwerkingsverband. 
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Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

 Programma „Overheid heeft antwoord‟;  

 Nationaal Uitvoeringsprogramma  Dienstverlening en E- overheid  2008-2011 (NUP) 

 Dienstverleningsconcept gemeente Stichtse Vecht: dienstverlening op weg naar 2015. 

 Concept Startnotitie "Samenwerken voor gevorderden 2.0, Utrechtse gemeenten voorbij de WGRplus" 

 Peilnota Huisvesting en ambtelijke organisatie 

 Notitie visie burgerparticipatie 

 

1.2 Wat willen we bereiken?  

Wij willen dat de burgers en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente; daarom zetten 

wij in op een klant- en servicegerichte dienstverlening waar klantgerichtheid, professionaliteit en bereikbaarheid 

voorop staan. De ontwikkeling van de digitale dienstverlening heeft voor ons prioriteit en we zetten in op 

verdergaande toename van het gebruik van het digitale loket. Daarnaast willen we de dienstverlening zowel voor 

de burger als voor de organisatie zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Het programma omvat dienstverlening van 

de gemeentelijke organisatie en de griffie. 

 

Als Utrechtse regio willen we aantrekkelijk en concurrerend blijven voor bewoners die in onze regio wonen en 

werken en van de bedrijven die zich hier hebben gevestigd of willen vestigen of van bezoekers die hier hun vrije 

tijd doorbrengen. Dit doen wij door proactief op zoek te gaan naar verbetering en vernieuwing in onze regionale 

samenwerking. Wij moeten elkaars kracht, kennis en kunde nog beter benutten om het maximale voor onze regio 

te bereiken. 

 

1.3 Wat gaan we daarvoor doen?  

1. Doorontwikkeling KCC 

In het laatste kwartaal van 2011 is het project doorontwikkeling dienstverlening van start gegaan. Dit project loopt 

tot eind 2013. In dit laatste jaar worden gegroepeerd per kanaal, de volgende stappen gezet voor de 

doorontwikkeling van de dienstverlening en het KCC. 

 Telefonie 

Het TIC (Telefonisch Informatiecentrum, eerste lijn KCC) wordt verder doorontwikkeld, 60% van de 

klantvragen zal eind  2013 in de eerste lijn worden afgehandeld. Vanaf 1 januari 2013 wordt het 14+
2
 

netnummer  ingevoerd. De voorheen aparte servicelijnen van Sociale Zaken, Schuldhulpverlening, WMO 

en Belastingen  worden gefaseerd ondergebracht bij het KCC en als zodanig niet meer 

gecommuniceerd. Hiermee heeft de klant  één  duidelijk herkenbare telefonische ingang. 

 Balie 

Vanaf 1 januari 2013 wordt  volledig gewerkt op afspraak. Bij de receptie (eerste lijn KCC) kan men wel 

zonder afspraak terecht voor informatie,  eenvoudige producten en afhalen van documenten.  

                                                           
2
 Met een 14+netnummer krijgen gemeenten één telefonische ingang. Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit 

bij het KCC van de gemeente. 
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Afhankelijk van de definitieve locatie van de fysieke dienstverlening zullen voorbereidingen worden 

getroffen. Zodra de definitieve huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie door de raad is 

goedgekeurd en de implementatie is gestart, wordt het servicepunt in Loenen gesloten.  

 Digitaal 

In 2012 is een grote slag gemaakt met de invoering van de webrichtlijnen. Hiermee voldoet de gemeente 

aan de landelijk gestelde eisen. De trouwsite wordt aangepast zodat deze voldoet aan de landelijke 

eisen. Om onze website toegankelijk te maken voor zogenaamde smartphones  wordt een mobiele 

versie van onze website ontwikkeld. Verder worden persoonlijke gegevens als statusinformatie ontsloten 

via mijn overheid.nl  

 Schriftelijk/email 

In 2013 wordt  onderzocht welke taken voor dit kanaal overgeheveld kunnen worden naar de 1
e
 lijn van 

het KCC (team Centrale Dienstverlening).   

 Regionale samenwerking 

In 2013 wordt een businesscase opgesteld waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor 

regionale samenwerking op het gebied van dienstverlening/KCC  en wat daarin de mogelijke 

besparingen zijn.  

 

2. Digitalisering  

In 2013 wordt het aantal gedigitaliseerde klantprocessen uitgebreid. Hiermee zijn statusinformatie en 

termijnbewaking digitaal mogelijk, zodat de klant de aanvraag digitaal kan volgen. 

 

3. Investeren in kwaliteit 

In 2012 is veel geïnvesteerd in het sturen op kwaliteit van dienstverlening. Op alle kanalen wordt een 

klanttevredenheidsonderzoek gehouden en vindt kwaliteitsmonitoring plaats. De bestaande servicenormen 

worden uitgebreid met meer productspecifieke normen.  

 

4. Vergroten betrokkenheid en transparantie 

Waar mogelijk  worden burgers betrokken bij hun directe leefomgeving en worden beleidsontwikkelingen en 

projecten interactief aangepakt. De gemeente is transparant over haar prestaties op het gebied van 

dienstverlening. Via de website, maar ook  via de gemeentepagina, nieuwsbrieven, bewonersbrieven en pers 

blijven wij onze inwoners informeren over voor hen van belang zijnde zaken en over de achtergronden van de 

besluitvorming. Inmiddels is een klantenpanel actief op het gebied van dienstverlening. Zij geven advies en 

dienen als klankbord. Dit klantenpanel is geformeerd uit deelnemers van de voormalige expertgroep 

Dienstverlening. De website wordt doorontwikkeld om de burger beter te kunnen informeren. Onderzocht wordt 

hoe de inzet van social media hierin een rol kunnen spelen. 

 

Externe communicatie en informatie 

De gemeente Stichtse Vecht kiest voor een open en transparante en participatieve bestuursstijl.  

Onze externe en interne communicatie geven wij vorm volgens de uitgangspunten in- en externe communicatie 

die zijn opgesteld bij de start van Stichtse Vecht. Wij communiceren aan de  inwoners, organisaties en bedrijven 

(proactief,  tijdig  en adequaat)), met  inwoners (participatief en interactief) en over Stichtse Vecht (trots en in het 

belang van een goede positionering van Stichtse Vecht).  
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In 2012 vertalen wij deze uitgangspunten in een meerjarig beleidskader communicatie. In 2013 en verder zal dit  

verder worden uitgewerkt in deelnotities, bijvoorbeeld een visie op online communicatie.  

In 2012 hebben wij in een notitie onze visie over burgerparticipatie vastgelegd. 

In onze communicatie gebruiken wij een brede mix aan middelen, zodat inwoners naar behoefte van de 

ontvanger informatie kunnen verkrijgen, van gemeentepagina tot nieuwsbrieven, bewonersbrieven en website. 

Eind 2012 is de procedure gestart  voor het opnieuw aanbesteden van de gemeentepagina; de resultaten 

daarvan worden in 2013 uitgewerkt.   

We investeren actief in de berichtgeving via de lokale en regionale media. In de belangstelling van de media voor 

Stichtse Vecht is de schaalsprong duidelijk zichtbaar. Het aantal perscontacten is op jaarbasis ruim 2,5 keer 

zoveel als in de gezamenlijke voormalige gemeenten.  

We geven proactief, tijdig en actueel  invulling aan onze actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Daarvoor 

hebben wij in 2011 het instrument van de Raadsinformatiebrief gerealiseerd. Deze verschijnt, buiten de 

recesperiode, circa één keer per week. 

 

5. Raad / griffie en Raadsinformatiesysteem 

Na de opbouwfase in 2011 en 2012 zijn de basistaken van de griffie op orde. De griffie gaat in 2013 verder met 

de invulling van de strategische taken. Dat betekent dat invulling wordt gegeven aan: 

a. Versterking van de sturende rol van de gemeenteraad 

b. Professionele advisering van de raad 

 

 In 2013 wordt een digitaal raadsinformatiessysteem ingevoerd, waardoor de gemeenteraad de werksessie- en 

raadsstukken digitaal op tablets kan ontvangen en de verzending over de post van stukken tot een minimum 

wordt beperkt. 

 

6. Focus op morgen 

Om te komen tot een strategische toekomstagenda Stichtse Vecht 2040 is het project Stichtse Vecht; Focus op 

Morgen in 2012 gestart. De implicaties van de toekomstvisie worden in 2013 verder uitgewerkt in een 

uitwerkingsagenda. 

 

7. Regionaal samenwerken 

Het doel is te komen tot een nadere inhoudelijke invulling en versterking van de regionale 

samenwerkingsagenda. De deelnemende gemeenten beperken zich vooralsnog tot het concretiseren van de 

inhoud uit de notitie "Samenwerken voor gevorderden 2.0". Als U10 (de negen BRU-gemeenten en Woerden) is 

het voorstel om samen te werken op basis van een netwerkstructuur, afhankelijk van thema's kan het aantal 

deelnemende gemeenten variëren. Deze samenwerking moet worden gezien als verlengd lokaal bestuur. In de 

samenwerking zijn we solidair met elkaar en niet alleen wanneer dit winst oplevert voor de desbetreffende 

gemeente. We willen ook samenwerken met partners buiten de overheid. Een versterkte regionale 

samenwerking is van belang voor onze positie in Noordvleugelverband. De samenwerking in de Noordvleugel is 

opgenomen in programma 9 Wonen en ondernemen. 
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron 2013 2014 2015 2016 

% klanten dat direct telefonisch wordt 
geholpen door 1

e
 lijn KCC* 

P KCS** 60% 60% 60% 60% 

% digitale meldingen leefomgeving van 
bewoners 

P Meting 35% 40% 45% 50% 

Aantal aanvragen digitale producten P Meting 16.000 17.000 18.000 19.000 

Aantal online afspraken P Meting 9.000 11.000 13.000 15.000 

Algehele klanttevredenheid E KTO 7,7 7,8 7,9 8,0 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

*60% van de vragen wordt door de 1
e
 lijn van het KCC direct afgehandeld in het 1

e
 contact met de klant. 80% wordt 

afgehandeld in de 1
e
 en 2

e
 lijn samen. 

** KCS: Klantencontactsysteem 
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1.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 7.105 7.368 7.216 6.977 7.003 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Bestuursorganen 
(incl. rekenkamer) 

845 840 837 737 747 

Bestuurlijk thema Dienstverlening 473 255 231 179 179 

Bestuurlijk thema Bestuurlijke 
samenwerking 

233 235 235 220 215 

Totaal lasten 8.656 8.698 8.519 8.113 8.144 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Bestuursorganen 
(incl. rekenkamer) 

3 3 3 3 3 

Bestuurlijk thema Dienstverlening 1.244 1.232 1.241 1.251 1.251 

Bestuurlijk thema Bestuurlijke 
samenwerking 

       

Totaal baten 1.247 1.235 1.244 1.254 1.254 

         

Resultaat voor bestemming 7.409 7.463 7.275 6.859 6.890 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves        

Onttrekking uit reserves        

            

Resultaat na bestemming 7.409 7.463 7.275 6.859 6.890 

 

LASTEN 

Bestuurlijk thema Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) 

Voor verkiezingen is vanuit de Strategische Heroverweging vanaf 2013 een bedrag van € 26.000 ingeboekt als 

bezuiniging. Er resteert een raming € 69.000. Voor 2013 staan geen verkiezingen gepland. Mochten er inderdaad 

in 2013 geen verkiezingen plaatsvinden dan zal dit bedrag, conform het besluit hierover in de Strategische 

Heroverweging, worden gestort in de egalisatiereserve verkiezingen waarvoor wij u bij deze begroting het 

instellingsbesluit voorleggen. 

 

Bestuurlijk thema Dienstverlening 

Vanuit de strategische heroverweging is in 2013 een korting ingeboekt van € 211.000. Dit moet onder andere 

gerealiseerd worden door  het anders organiseren van de openingstijden, het versneld oppakken van het 

digitaliseren van producten en diensten en het inrichten van een snelloket. Dit loopt op tot € 287.000 structureel 

vanaf 2015. 
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1.5 Risico’s  

De ontwikkeling van de dienstverlening gaat gepaard met een grotere inzet van geautomatiseerde systemen. Een 

uitval van die systemen kan een risico opleveren voor de dienstverlening. Bij grootschalige uitval  beschikt de 

gemeente over  een werkende uitwijkomgeving. De verdergaande onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens en 

de onderlinge verknoping van databases kan een risico met zich meebrengen op het gebied van 

gegevensbeveiliging en privacy. Dit risico‟s wordt bewaakt door middel van een beveiligingsplan. 
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Programma 2. Veiligheid 
  

Portefeuillehouder     
Mevr. M.M. van „t Veld  

Producten Crisisbeheersing, sociale veiligheid, brandweer, APV handhaving. 
 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 
sociaal veiligheidsbeleid, brandweerzorg, APV handhaving en crisisbeheersing. 

  
OUTPUT-EFFECT KETEN 
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2.1 Omschrijving programma  

Het programma Veiligheid omvat de taken die gericht zijn op crisisbeheersing, openbare orde en (sociale) 

veiligheid. Wij zijn regisseur op de integrale veiligheid en wij hebben hiertoe het Integraal Veiligheidsplan 2012-

2015 en het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vastgesteld. Daarnaast conformeren wij 

ons aan de regionale veiligheidsstrategie, waarin tot 2015 de gezamenlijke aanpak van OM, politie en gemeenten 

centraal staat ten aanzien van de aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit, de bestrijding georganiseerde 

criminaliteit en de aanpak huiselijk geweld. 

Wij besteden  deze (raads)periode aandacht aan sociale probleemgebieden in de gemeente en (investeren) in 

maatregelen op maat. Dat gebeurt met het accent op preventie en via maatschappelijke ontwikkeling, maar ook 

met flankerende maatregelen zoals de hotspotbenadering en repressieve bestrijding van overlast en criminaliteit. 

Met een gezamenlijke aanpak op de overlast van jeugdgroepen op straat en maatwerk voor zorgwekkende 

persoons- en gezinsituaties wordt de sociale veiligheid bevorderd. Via het gebiedsgericht werken pakken wij, 

samen met de partners op wijk- en kernniveau, onveilige situaties aan. Met slimme methodes van toezicht en 

opsporingstechnieken dringen wij veel voorkomende criminaliteit - zoals wooninbraken- in volume terug. In dit 

programma staat centraal dat de inwoners een belangrijke rol hebben om hun woon- en leefomgeving veilig te 

houden. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING  

- Regisseren Uitvoeringsprogramma behorende bij het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

Er wordt gestuurd op de voortgang en resultaten van de maatregelen benoemd in het 

Uitvoeringsprogramma en het IVP. Hierover wordt twee maal per jaar gerapporteerd.  

- Vorming Nationale Politie 

Vanaf 1 januari 2013 is de Nationale Politie een feit. Stichtse Vecht wordt onderdeel van de politieregio 

Midden Nederland. Binnen Stichtse Vecht blijft een basisteam bestaan „Stichtse Vecht - De Ronde Venen‟. 

Het lokale gezag over de politie blijft ongewijzigd. De burgemeester maakt via het IVP afspraken over de inzet 

van de politie voor wat betreft de hulpverleningstaak en de handhaving van de openbare orde. 

- Doorontwikkeling Veiligheidshuis 

Met ingang van 2013 vindt de financiering van de Veiligheidshuizen niet langer plaats via een 

Rijksbijdrage aan het Openbaar Ministerie maar via een Rijksbijdrage aan de centrumgemeenten van de 

veiligheidsregio's. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de sturing op 

de Veiligheidshuizen. Er heeft daarom een herijking plaatsgevonden van ondermeer de doelstelling en 

de inrichting van het Veiligheidshuis Utrecht, welke vanaf 1 januari 2013 ten uitvoer wordt gebracht. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

- Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

- Veiligheids Uitvoeringsprogramma 

- Handhavings Uitvoeringsprogramma 

- Regionale Veiligheidsstrategie 2012-2014 

- Beleidsplan VRU 2012-2015 

- Kadernota Gebiedsgericht Werken  

- Crisisbeheersingsplan 2010-2013 
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2.2 Wat willen we bereiken?  

Integraal Veiligheidsbeleid:  

Wij ambiëren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in 2015. Basis voor het 

beleid is het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet leiden tot 

een sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht.  

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen wij een verdere 

professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie, een adequaat niveau van zorg, gericht op het 

voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en een voldoende niveau 

van externe veiligheid. 

 

2.3 Wat gaan we daarvoor doen?  

Integraal veiligheidsbeleid 

 

Regisseren op Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

In 2012 is het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vastgesteld. Er wordt elk half jaar aan 

de raad gerapporteerd over de voortgang en de behaalde resultaten van de maatregelen in de 

uitvoeringsprogramma‟s en de overige maatregelen in het IVP. Conform de prioritering in het IVP wordt extra 

ingezet op de volgende thema‟s: 

 

1. Reductie woninginbraken 

In 2010 vonden er 474 woninginbraken plaats. Conform de doelstelling dient het aantal woninginbraken in 2015 

met 40% te zijn gedaald ten opzichte van 2010. Hiertoe dient in 2013, met preventieve en repressieve 

maatregelen, een daling van 20% te worden bewerkstelligd ten opzichte van 2010. Dit betekent een daling van 95 

aangiften van inbraak. 

 

2. Reductie jeugdoverlast 

De integrale aanpak van zowel hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen als sluitende ketens van 

de thema‟s zorg, jeugd, gezin en veiligheid dient in 2015 zichtbaar te zijn door een daling van het aantal 

meldingen van jeugdoverlast met 20% ten opzichte van 2010. Hiertoe dient in 2013 al een daling van 10% ten 

opzichte van 2010 gerealiseerd te worden. In absolute aantallen betekent dit een daling naar 367 meldingen in 

2013 ten opzichte van de 410 meldingen in 2010. Ook dient de beleving van inwoners met betrekking de 

hoeveelheid voorkomende jeugdoverlast, te dalen met 10%. De mate waarop inwoners de overlast beleven wordt 

gemeten in de Veiligheidsmonitor. Deze meting vindt plaats in 2014. 

 

3. Reductie woonoverlast 

De aanpak van woonoverlast en probleemgezinnen is gericht op beschikbare bemiddeling en een sluitende 

ketenaanpak bij (dreigende) escalaties. De sluiting tussen de zorg- en veiligheidsketen en de inzet van benodigde 

middelen en trajecten moeten tot 2015 bijdragen aan een reductie van 20% van de 183 politiemeldingen van 

burenruzie in 2010.  
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In 2013 wordt een daling beoogd van 10% ten opzichte van 2010. De bijbehorende doelstelling om ook de 

ervaren sociale overlast met 20% terug te dringen ten opzichte van 2010 wordt in 2014 gemeten met de 

Veiligheidsmonitor. 

 

4. Aanpak georganiseerde criminaliteit 

Met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) wordt in nauwe samenwerking met de partners uit 

het veiligheidsveld ingezet op een integrale aanpak van zaken waarbij een vermoeden bestaat van een 

georganiseerde vorm van criminaliteit, zoals witwaspraktijken, drugshandel of anderszins. In 2013 wordt minimaal 

één zaak behandeld.  

 

Extra gebiedsgerichte aanpak bij veiligheid- en leefbaarheidissues 

Door gebiedsgericht te werken wordt met precisiewerk de veiligheid in de diverse kernen en dorpen in de 

gemeente bevorderd. In de aanpak sluiten zowel preventieve als repressieve maatregelen naadloos op elkaar 

aan. Preventief door bijvoorbeeld inzet van campagnes en repressief door bijvoorbeeld de inzet van operationele 

specialisten zoals politie, jongerenwerkers, boa‟s of straatcoaches. De samenwerking met professionele partners 

en inwoners staat in de gebiedsaanpak centraal. Inwoners zijn op diverse wijzen betrokken bij de integrale 

aanpak. Voorbeelden hiervan zijn Burgernet, buurtsignaleringsteams en de betrokkenheid van wijkcommissies via 

de structuur van het gebiedsgericht werken. 

 

Met de komst van de nieuwe politieorganisatie  is het niet meer mogelijk om exogeen gefinancierde 

politiemedewerkers in te zetten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om mede door middel van „social return‟ het 

gat op te vangen, dat door het verdwijnen van politiesurveillanten valt. In de nieuwe basiseenheid voor Stichtse 

Vecht / De Ronde Venen blijven overigens wel drie door de politie betaalde surveillanten in dienst. In het 

onderzoek worden uitdrukkelijk de mogelijkheden bekeken om meer kostendekkend te werken. 

Regionale samenwerking  

De meeste veiligheidspartners, zoals politie en Openbaar Ministerie, zijn bovenlokaal ingericht. Op regionaal 

niveau wordt met deze partners, maar ook met omringende gemeenten, samengewerkt. Voorbeelden zijn het 

Regionaal Centrum Nazorg ex-gedetineerden (RCN), het veiligheidshuis, het bureau Regionale 

Veiligheidsstrategie (RVS), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en Burgernet.  

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

 

Crisisbeheersing en brandweerzorg 

Via opleidingen, trainingen en oefeningen wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het 

niveau van de crisisbeheersingsorganisatie en brandweerzorg op pijl gehouden. Stichtse Vecht maakt deel uit 

van de bestuurlijke adviescommissie van het project „Veiligheidzorg Op Maat‟. In dit project wordt gestreefd naar 

een uniform regionaal veiligheidszorgniveau vanuit een integrale benadering, waarin ondermeer aandacht wordt 

besteed aan onderdelen als opkomsttijden (dekking) van brandweereenheden en het bewustzijn van inwoners, 

bedrijven en instellingen met betrekking tot verantwoordelijkheidsverdeling en risico‟s. Stichtse Vecht vervult een 

actieve rol bij het doorontwikkelen van de gemeentelijke crisisbeheersing teneinde deze regionaal efficiënter en 

kwalitatief beter te organiseren.  
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Effect- en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 
2010 

2013 2014 2015 2016 

     * **    

Reductie woninginbraken E RVS 474 
95 

379 332 284 284 

Reductie jeugdoverlast E RVS 410 
41 

369 348 328 328 

Reductie burenruzie E RVS 183 
19 

164 155 146 146 

Integrale aanpak zaken 
georganiseerde criminaliteit 

P Gemeente 0 1 1 1 1 0 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.  

* Beoogde stijging/daling ten opzichte van 2010 in absolute aantallen 

** Beoogd resultaat 2013 in absolute aantallen  

2.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 2.172 2.690 2.683 2.671 2.659 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Veiligheidsregio 
Utrecht VRU 

4.536 4.553 4.544 4.544 4.538 

Bestuurlijk thema Integraal 
Veiligheidsbeleid 

863 426 492 246 276 

Totaal lasten 7.571 7.669 7.719 7.461 7.473 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Veiligheidsregio 
Utrecht VRU 

9 9 9 9 9 

Bestuurlijk thema Integraal 
Veiligheidsbeleid 

41 41 41 41 41 

Totaal baten 50 50 50 50 50 

         

Resultaat voor bestemming 7.521 7.619 7.669 7.411 7.423 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves        

Onttrekking uit reserves 204 26 25 25 25 

            

 

LASTEN 

Bestuurlijk thema Veiligheidsregio Utrecht VRU 

Conform hetgeen is aangedragen in de eerste bestuursrapportage van 2012, is het budget bijdrage VRU (ter 

reparatie) structureel verhoogd met € 120.000. 
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Bestuurlijk thema Integraal veiligheidsbeleid 

In de begroting 2012 was een raming opgenomen voor het ruimen van een explosief uit de Tweede 

Wereldoorlog. De daarmee samenhangende lasten, ter hoogte van € 178.000, worden gedekt uit de daarvoor 

aanwezige bestemmingsreserve (zie ook de bij mutaties reserves opgenomen lagere onttrekking van € 178.000 

in 2013 ten opzichte van 2012). Deze, eenmalige, activiteit verklaart de hogere raming op het thema Integraal 

veiligheidsbeleid in 2012 ten opzichte van het nieuwe begrotingsjaar. 

 

Met de komst van de nieuwe politieorganisatie is het niet meer mogelijk om exogeen gefinancierde 

politiemedewerkers in te zetten. In de begroting 2013 zijn de hiervoor beschikbare financiële middelen met  

€ 215.000 verlaagd. Zie tevens de beleidsmatige toelichting. 
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Programma 3. Beheren leefomgeving 
   

Portefeuillehouder     Dhr. P.F. de Groene,  dhr. P. Ploeg,  dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema  

Producten Wegen, kunstwerken, verkeer, vervoer, groen, spelen, openbare verlichting, integrale 

verkeersvisie Stichtse Vecht. 

Korte omschrijving Het programma  moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. 

het planmatig onderhoud  van wegen, groen, e.d., de recreatieve voorzieningen, het 

gebiedsgericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  
OUTPUT-EFFECT KETEN 
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3.1 Omschrijving programma 

Het programma Beheren leefomgeving moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door onder andere het planmatig onderhoud 

van de openbare buitenruimte, het gebiedsgericht werken, het snel handelen na klachten en meldingen en de 

belangenbehartiging van de wijkbewoners. Centraal staat hierbij de samenwerking tussen verschillende 

organisaties: welzijnswerk, wijkcommissies en dorpsraden, woningbouwcorporaties, politie en gemeente. De 

zelfredzaamheid van bewoners en bewonersgroepen  wordt gestimuleerd.  

Het programma omvat de volgende (beheer)taken: 

Gebiedsgericht werken 

In het collegeprogramma is gebiedsgericht werken een belangrijk speerpunt. Het gaat om burgerparticipatie, korte 

lijnen tussen inwoners en bestuur, maatwerk per kern en bevordering van de leefbaarheid en veiligheid. In 2013 

ligt de focus op het stimuleren en ondersteunen  van de eigen kracht van de kern. 

Kwaliteit en beheer openbare buitenruimte 

Voorzieningen in de openbare buitenruimte moeten voldoende onderhouden zijn en voldoen aan de eisen voor 

veilig gebruik. Dit is uitgewerkt in beheerplannen voor wegen, kunstwerken, kade- en oevervoorzieningen, groen, 

speelvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersvoorzieningen.  

De verschillende beheerdisciplines moeten integraal op elkaar afgestemd worden. De gemeente voert de regie op 

de uitvoerende partijen en is zelf in uitvoerende zin verantwoordelijk voor het snel oplossen van klachten en 

meldingen van inwoners.  

Verkeer 

Dit omvat zowel het verkeersbeleid als de uitvoering van verkeersmaatregelen en het in stand houden van 

verkeersvoorzieningen. Het beleid richt zich op instandhouding en waar mogelijk verbetering van de ontsluiting 

via het spoor, water en de weg, een zo groot mogelijke bereikbaarheid en beperking van de verkeersoverlast, 

door onder meer het terugdringen van sluipverkeer, en goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers door 

onder meer veilige fiets- en schoolroutes. 

We organiseren het beheer van de leefomgeving met de volgende randvoorwaarden: 

 gebiedsgericht; 

 kwaliteitsgestuurd integraal beheer; 

 veilig en duurzaam. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 In 2013 evalueren wij de samenwerkingsafspraken die in 2012 met alle wijkcommissies en dorpsraden 

zijn gemaakt. 

 In 2013 worden aan uw raad de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) voor Vreeland en Nigtevecht en het 

Gebiedsontwikkelingsprogramma (GOP) Breukelen ter vaststelling aangeboden. 

 De partners, zoals politie en woningbouwcorporaties, trekken zich steeds meer terug op hun kerntaken. 

De landelijke overheid overweegt zelfs om leefbaarheid als taak voor de woningcorporaties te 

schrappen. Dit kan de integrale samenwerking en de slagkracht in de kernen beïnvloeden.  
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Wij maken daarom samenwerkingsafspraken. Door gezamenlijk focusgebieden te kiezen kunnen 

middelen worden gebundeld en efficiënt worden ingezet. 

 Op basis van de opgedane ervaringen met de pilot in de kern Loenen, voeren wij in 2013 het Integraal 

Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) verder in. 

 Voortdurend geven wij aandacht aan de mogelijkheden voor subsidiëring van verkeersprojecten vanuit 

het Bestuur Regio Utrecht (BRU). 

 Nauwgezet blijven wij de ontwikkelingen op de Rijks- en Provinciale Wegen volgen. Met name doelen wij 

hierbij op de ontwikkelingen bij de A2,  N201 (Loenersloot/ Vreeland), de N402 (Straatweg) en de N230 

(NRU/Zuilense Ring). 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskader  

 Kadernota Gebiedsgericht Werken (2011); 

 Integraal beheer van de openbare buitenruimte (IBOR, 2011); 

 Beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte (2012); 

 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) (2012); 

 Beheer Openbare Verlichting (2012); 

 Bomenverordening (2012); 

 Participatienota (2012). 

3.2 Wat willen we bereiken? 

Het gemeentelijke beleid doet recht aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en sluit aan bij de 

prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving. We benutten daarbij de eigen 

verantwoordelijkheid, kracht en creativiteit van (georganiseerde) inwoners. Wij richten ons op het behouden en 

versterken van de leefbaarheid van de wijken en kernen. Hierbij gaat het om duurzaamheid in de zin van fysieke 

kwaliteit, sociale kwaliteit en de veiligheid van de woon- en leefomgeving. 

3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

 

3.3.1 Algemeen 

 

1  Gebiedsgericht werken 

Samen met inwoners, gemeente, instellingen en organisaties is op interactieve wijze een visie geformuleerd op 

het gebiedsgericht werken. De implementatie van het gebiedsgericht werken levert in 2013 de volgende 

resultaten op: 

Op het gebied van samenwerking: 

  Wij werken integraal samen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid met onze partners (waaronder 

welzijn, politie en woningbouwcorporaties). In de Stuurgroep leefbaarheid en veiligheid streven wij naar 

gelijkwaardig partnerschap en sturen wij op de processen van leefbaarheid en veiligheid. 
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 Wij realiseren de integrale samenwerking op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de 

werkgroepen leefbaarheid en veiligheid. Wij evalueren de werkgroepen in 2013 met aandacht voor 

efficiëntie en effectiviteit. 

 Samenwerkingsafspraken met de woningbouwcorporaties op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 

zijn opgesteld in het kader van de woonvisie en de prestatieafspraken. In 2013 brengen wij deze 

afspraken in de praktijk. 

 Samenwerkingsafspraken met de 32 actieve bewonersgroepen zijn vastgelegd in convenanten en 

ondertekend. Hierin zijn wederzijdse verantwoordelijkheden en rollen omschreven. Wij evalueren de 

convenanten in 2013 en stellen ze desgewenst bij. 

 Wij zoeken in 2013 nadrukkelijk verbinding met maatschappelijke organisaties die ook in de wijk 

werkzaam zijn, zoals de sociale wijkteams. 

 

Op het gebied van participatie en zelfredzaamheid: 

 In 2013 activeren wij zo veel mogelijk gebieden die nu nog niet vertegenwoordigd zijn door een 

bewonersgroep. 

 Nieuwe participatievormen zullen vanuit de  participatienota verder worden geïntroduceerd. 

 We ondersteunen participatieve trajecten en bieden een podium voor interactieve sessies door middel 

van het organiseren van platformbijeenkomsten. Evenals in 2012 dient zich  in 2013 hiervoor het 

interactieve traject van de verkeersvisie aan. 

 In 2013 stimuleren we de bewonersgroepen om, naast het grote aantal fysieke initiatieven voor de 

leefbaarheid, ook méér sociale initiatieven in te dienen. Daarnaast  zullen we bij het indienen van 

aanvragen voor het leefbaarheidsbudget meer gaan sturen op het vinden van cofinanciering. 

 In 2013 organiseren wij meerdere platformbijeenkomsten, waarbij de bewonersgroepen in staat worden 

gesteld om te netwerken met kernpartners en met elkaar, zodat er vitale coalities rondom 

leefbaarheidsthema‟s kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld rondom duurzaamheid en voorzieningenniveau per 

kern. 

 In 2013 willen we ervoor zorgen dat het dan vastgestelde participatiebeleid en het gebiedsgericht werken 

elkaar versterken en leiden tot een nieuwe, meer vraaggerichte, meer participatieve manier van werken 

binnen de organisatie. 

 

Op het gebied van communicatie: 

 In 2013 willen we actieplannen per kern maken. Deze actieplannen geven een beeld van de geplande 

activiteiten en maatregelen in 2013 in dit gebied. We betrekken hierbij, naast onze eigen input, ook die 

van de professionele kernpartners en van de bewonersgroepen zelf. 

 In 2013 geven we opnieuw vorm aan de betrokkenheid van het college bij de kernen. 

 

Op het gebied van maatwerk per kern: 

 We maken een inventarisatie van alle dorpshuizen en wijkcentra en bepalen vervolgens via een 

maatschappelijke discussie of en hoe we belangrijke functies voor de diverse kernen kunnen behouden 

en verdelen. 
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 We maken een analyse van ons maatschappelijk vastgoed en bepalen in samenspraak met het 

maatschappelijke middenveld of en hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. 

 In 2013 leveren wij het GOP Breukelen en DOP‟s voor Vreeland en Nigtevecht op. Deze plannen 

bevatten een analyse van de leefbaarheid van de kern, een toekomstvisie en een 

uitvoeringsprogramma. Op basis van deze plannen worden middelen en inzet efficiënt verdeeld. 

 

Op het gebied van leefbaarheid: 

 We monitoren de leefbarometers per wijk of kern en pakken urgente zaken op, zoals het verbeteren van 

de bereikbaarheid van hulpdiensten in de wijk Kamelenspoor. In 2013 kunnen we nagaan in hoeverre de 

interventies op het gebied van leefbaarheid en veiligheid meetbare effecten teweeg brengen. 

 Begin 2013 wordt het driejaarlijkse GGD–volwassenenonderzoek kerngericht uitgevoerd.  

 
 
2 Beleidskaders kwaliteit buitenruimte 

Bij de harmonisatie in 2011 is een gemiddelde dekkingsgraad van de beheerplannen vastgesteld van 84%. De 

uitbreiding van het areaal, vanwege de ontwikkeling van diverse bouwplannen, en de verwachte daling van 

inkomsten dwingen tot het formuleren van nieuwe beleidskaders. 

Inmiddels zijn alle beheertaken van de leefomgeving geharmoniseerd. Om het beheer van de openbare 

buitenruimte toekomstgereed en duurzaam te maken en het areaal kostenefficiënt te beheren, stelt uw raad in 

2012 een beleidskader vast, dat als basis dient voor de beheerplannen. In dit beleidskader stelt uw raad  met 

behulp van prijs/kwaliteitscenario‟s de ambities voor de komende jaren vast. Dit keuzemodel wordt ook toegepast 

voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), waarbij het dagelijks beheer is onderverdeeld in beeldkwaliteit 

hoog (A), basis (B) en laag (C). De ondergrens voor het beheer van de openbare buitenruimte wordt bepaald 

door (on)veiligheid. 

Deze beleidskaders voor de kwaliteit van de openbare buitenruimte bepalen in 2013 het ambitieniveau voor het 

beheer van de openbare buitenruimte. 

3 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)  

IBOR is een visie voor het integraal beheren van de openbare buitenruimte. Deze visie houdt een 

kwaliteitsnormering in en de daarmee samenhangende keuzes en kosten. In de nota "Integraal beheer van de 

openbare ruimte" is deze samenhang nader omschreven. De uitwerking van keuzes en kosten wordt gemaakt in 

de beheerplannen openbare buitenruimte. 

Voor de uitvoering van IBOR betekent dit, dat per wijk of kern contractueel wordt vastgelegd wie verantwoordelijk 

is voor het onderhoudsniveau van de volledige openbare buitenruimte (groen, verharding en afval) binnen dit 

deelgebied. Gebieden binnen het deelgebied krijgen niet overal hetzelfde onderhoudsniveau; er is verschil tussen 

de kwaliteitsnormen en eisen van een oude kern, woongebied, buitengebied en een industriegebied. Binnen het 

contract controleert de opdrachtnemer zelf of het onderhoudsniveau voldoet aan de beeldmeetlatten. De 

gemeente treedt toetsend op en meet hierbij de geleverde onderhoudskwaliteit. 

Vanaf 2013 beheren wij de openbare buitenruimte integraal in de hele gemeente Stichtse Vecht. 
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3.3.2 Bestuurlijk thema Wegen 

 

4 Openbare Verlichting 

De openbare verlichting (OV) wordt geleased. Wij willen hier meer regie op voeren, en kunnen dit bereiken door 

onderscheid te maken tussen het eigendom en het beheer en onderhoud van de OV-voorzieningen. Hiervoor 

wordt de huidige leaseovereenkomst ontbonden en brengen wij in 2013 een nieuw contract op de markt met 

bijzondere aandacht voor de continuïteit. 

 

In dit nieuwe contract nemen wij taakstellingen op voor het besparen op energie en op onderhoud van de 

lichtmasten en armaturen. Deze besparing kan bereikt worden door het toepassen van moderne armaturen en 

energiearme lampen. Tevens passen wij, op plaatsen waar dit kan, dynamisch verlichting toe. Dit vergt 

investeringen. Deze kunnen worden bekostigd uit de financiële voordelen van het nieuwe contract. 

 

5 Kockengen Waterproof  

In Kockengen daalt de veenbodem; dit leidt tot wateroverlast en vormt een risico voor fundaties. Vanuit de 

wettelijke zorgplicht voor de ontwatering van het openbaar gebied, neemt de gemeente de regie voor het maken 

van een uitvoeringsplan voor duurzame ophoging van delen van de wegen in de bebouwde kom, in combinatie 

met herstel van verzakte rioleringen. 

In het beleidsadvies Kockengen Waterproof is de strategie opgenomen om voor het gebied Kockengen, de kern 

en haar directe omgeving, te komen tot een structurele oplossing voor de aanwezige wateroverlast. De strategie 

voorziet in een integrale aanpak van de openbare buitenruimte in de kern. In het project is tevens aandacht voor 

het voorkomen van vergelijkbare problemen in de nog te ontwikkelen woningbouwlocatie „het 4e kwadrant‟ en er 

is aandacht voor de relatie van de bodemproblemen met het waterregime in de polders rond de kern. Daarvoor is 

een langetermijnvisie nodig. Om deze aanpak haalbaar en realiseerbaar te maken is samenwerking met het 

waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie Utrecht noodzakelijk. 

3.3.2 Bestuurlijk thema Verkeer 

6 Verkeer 

In 2013 werken wij het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (Integrale verkeervisie) verder uit, met de 

oplevering van het Beleidsdeel, de Uitgangspuntennotitie, de beleidsnota Parkeren en Stallen, de beleidsnota  

auto-, vracht- en landbouwverkeer en de beleidsnota Openbaar Vervoer. 

 

In het mobiliteitsbeleid staat het terugdringen van het wijkvreemd verkeer centraal. Enerzijds door de sluiproutes 

minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer, bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

snelheidsremmende maatregelen, en anderzijds door via bewegwijzering en het weghalen van knelpunten de 

reguliere routes voor het doorgaand verkeer beter te faciliteren. 
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Extra aandacht hebben wij voor de directe omgeving van de weg. Deze dient verkeersveilig, beheersbaar, 

overzichtelijk en duurzaam te zijn ingericht. Dit willen wij bereiken door onder meer kritisch naar het verkeers- en 

bewegwijzeringsbordenbestand te kijken en dit bestand waar nodig of mogelijk te beperken. 

 

Het huidige verkeersbeleid gaat uit van een verschuiving van auto- naar fietsgericht. We willen het fietsgebruik 

stimuleren en de verkeersveiligheid voor met name de jongere fietsers vergroten. Dit bereiken wij door het 

verbeteren van fietspaden en fietswegen, met name naar scholen, (wijk)centra en maatschappelijke 

voorzieningen, het verbeteren van de (fiets)bewegwijzering en het verbeteren en uitbreiden van de 

stallingmogelijkheden. Speerpunten in 2013 zijn het realiseren van veilige schoolzones, het verbeteren van 

(school)fietsroutes en het uitbreiden van de 30- en 60 km zones.  In het kader van de op te stellen beleidsnota 

langzaam verkeer, richten wij ons in 2013 op de problematiek rond bromfietsers op vrij liggende fietspaden. 

 

Ook in 2013 zetten wij ons actief in om het openbaar vervoer binnen en tussen de kernen zo goed mogelijk te 

borgen. Bij de uitwerking van het servicenetwerk, dat ter aanvulling van het dragend netwerk (OV-Visie BRU) 

moet zorgen voor de ontsluiting van de wijken en kernen, streven wij naar minimaal het serviceniveau van 2012. 

EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Effect- en prestatie-indicatoren E/ 
P 

Bron Nulmeting 
2011 

2012 2013 2014 2015 

wijkvisies        

toekomstvisies        

dorps(ontwikkelings)plannen P  2 3    

uitvoeringsplannen P  0 14 18 27 37 

gebiedsvisies P  0 1 2  3 
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3.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 7.643 7.786 7.997 7.910 7.800 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Wegen (incl. 
verlichting) 

5.949 6.894 6.973 7.023 7.233 

Bestuurlijk thema Verkeer (incl. 
parkeren) 

2.567 1.494 1.508 1.333 1.333 

Bestuurlijk thema Openbaar Groen 2.315 2.175 2.100 2.025 2.025 

Totaal lasten 18.474 18.349 18.578 18.291 18.391 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Wegen (incl. 
verlichting) 

40 40 40 40 40 

Bestuurlijk thema Verkeer (incl. 
parkeren) 

1.006 298 323 358 383 

Bestuurlijk thema Openbaar Groen 11 11 11 11 11 

Totaal baten 1.057 349 374 409 434 

         

Resultaat voor bestemming 17.417 18.000 18.204 17.882 17.957 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves        

Onttrekking uit reserves 322 38 37 37 37 

            

Resultaat na bestemming 17.095 17.962 18.167 17.845 17.920 

 

LASTEN 

Overige lasten 

Bestuurlijk thema Wegen (incl. verlichting) 

De belangrijkste verschillen op dit bestuurlijke thema ten opzichte van 2012 zijn: 

 De bezuinigingen vanwege de Strategische Heroverweging zijn voor wegen en openbare verlichting in 

totaal € 90.000 hoger dan in 2012. 

 De in de begroting 2013 verwerkte eenmalige korting is lager dan de korting van 2012. Het voordelige 

verschil van programma 3 ad € 23.000 is op het bestuurlijk thema wegen als stelpost verwerkt. 

 De begrote kapitaallasten voor nieuwe investeringen ad € 193.000  zijn in 2012 verantwoord op overige 

lasten. In de begroting 2013 zijn deze verantwoord onder kapitaallasten. De kapitaallasten maken 

onderdeel uit van de onder de lasten vermelde post “interne doorbelastingen”. 

 Op basis van de notitie “Beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte” is het budget voor 

de beheerplannen structureel opgehoogd. De verhoging is voorlopig in zijn geheel op dit bestuurlijke 

thema verantwoord. In 2013 bedraagt de verhoging € 1,21 miljoen en loopt op tot € 1,84 in 2016.  De 

technische uitwerking zal in 2013 plaatsvinden. 
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Bestuurlijk thema Verkeer (incl. parkeren) 

De belangrijkste verschillen op dit bestuurlijke thema ten opzichte van 2012 zijn: 

 In 2012 is  vanuit de reserve een eenmalige budget beschikbaar van in totaal €  283.000 voor een 

tweetal projecten te weten € 200.000 voor de inrichting van de Kanaalstrook en € 83.000 voor een 

bijdrage aan de fietsenstalling bij het station in Breukelen (zie mutaties reserve). 

 In 2012 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld ad € 723.000 voor verkeersplannen vanuit de 

bijdrage van het BRU (zie baten) 

 De begrote kapitaallasten voor nieuwe investeringen ad € 54.000  zijn in 2012 verantwoord op overige 

lasten. In de begroting 2013 zijn deze verantwoord onder kapitaallasten. De kapitaallasten maken 

onderdeel uit van de onder de lasten vermelde post “interne doorbelastingen. 

 

Bestuurlijk thema Openbaar Groen 

 De bezuiniging vanwege de Strategische Heroverweging  is  voor openbaar groen  € 80.000 hoger dan 

in 2012. 

 Door de toepassing van  “natuurlijke inrichting” van speelplaatsen is een structurele besparing te 

realiseren van € 100.000. 

 

BATEN 

Bestuurlijk thema Verkeer (incl. parkeren) 

 Op dit bestuurlijk thema is in 2012 een eenmalig bedrag geraamd van € 723.000 als bijdrage van het 

BRU in de verkeersplannen (zie lasten). 

 Vanwege uitbreiding van recreatieve voorzieningen zal er een hoger bedrag aan liggelden worden 

gerealiseerd. De verhoging bedraagt € 10.000 in 2013 en zal oplopen tot een bedrag van € 75.000 in 

2016. 

 
MUTATIES RESERVES 

Onttrekkingen: 

Het verschil  van € 284.000 ten opzichte van 2012  wordt grotendeels verklaard door eenmalige onttrekkingen in 

2012 (zie thema verkeer). 

3.5 Risico’s 

Voor de begroting 2013 worden de risico‟s nog per thema vermeld. Vanwege het Integraal Beheer van de 

Openbare Ruimte (IBOR) zullen bij de volgende begroting de risico‟s van de thema‟s worden samengevoegd. 

 

Bestuurlijk thema wegen 

Risico: Extensiveren van onderhoud en differentiëren van beheerkwaliteit per gebied kan leiden tot toename van 

meldingen en klachten. Gevolg kan zijn dat de burger minder op maat bediend wordt en de tevredenheid over 

dienstverlening afneemt. Zonder maatregelen bestaat het risico dat bijvoorbeeld voor beheertaken kunstwerken 

de ondergrens in de komende jaren kan worden bereikt. Bij kunstwerken waar deze ondergrens nog niet bereikt 

is, maar die wel onderhoud behoeven, betekent dit grotere financiële gevolgen voor de komende jaren 

(zogenaamde kapitaalvernietiging).  
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Risico neemt toe dat incidenten optreden waarop direct ingrijpen noodzakelijk is. Indien niet wordt voldaan aan 

het wettelijk minimum niveau kan dat leiden tot aansprakelijkheidsstelling bij ongevallen of handhaving door 

provincie en waterschappen. 

Beheersmaatregelen: De gemiddelde dekkingsgraad van de beheerplannen is 84%. Door te schuiven met 

prioriteiten en beschikbare middelen te herverdelen worden alle beheerplannen uitgevoerd. De ondergrens is 

hierbij veiligheid. Mocht zich een situatie voordoen waarbij de veiligheid in het geding komt, zal een voorstel aan 

de raad worden gedaan om extra financiële middelen beschikbaar te stellen. 

 

Bestuurlijk thema verkeer 

Hier geldt het risico dat al onder het thema wegen is voor wat betreft de beheerplannen beschreven. 

Voor dit thema specifiek voor de beheertaken kade- en oevervoorzieningen. 

De beheersmaatregelen zijn idem als onder thema wegen beschreven. 

 

Bestuurlijke thema openbaar groen 

Hier geldt het risico dat al onder thema wegen is beschreven. 

Voor dit thema specifiek voor de beheertaken openbaar groen en speelvoorzieningen. 

De beheersmaatregelen zijn idem als onder thema wegen beschreven. 
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Programma 4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

  

Portefeuillehouder     Dhr. P.F. de Groene en dhr. J.W. Verkroost   

Producten Onderwijs, kinderopvang en jeugd (opgroeien en opvoeden) 
 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en 
activiteiten die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid– van participatie tot 
onderwijs, van opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk ter 
bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer.  

  

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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4.1 Omschrijving programma 

Het bevorderen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, waardoor de jeugd in Stichtse Vecht zich kan 

ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners.  

Het programma omvat  beleidsterreinen  als: 

- Peuterspeelzaalwerk 

- Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/ Onderwijsachterstanden (de wet OKE) 

- Brede school 

- Zorg in en om de school (Passend Onderwijs) 

- Leerlingenvervoer 

- Lokale educatieve agenda (LEA) 

- Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 

- Onderwijshuisvesting  

- Centrum voor Jeugd en Gezin 

- Jeugdgezondheidszorg 

- Toezicht en handhaving kinderopvang 

- Exploitatie kinderopvanglocaties 

 

Programma 4 heeft een grote samenhang met het programma 7 Welzijn & Zorg van deze begroting. Zo hangt het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg sterk samen met het programma „Samen sterk in 

Stichtse Vecht‟, waarin wij de Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling in de Wmo en de Transitie van de Jeugdzorg 

voorbereiden en invoeren. Dit geldt tevens voor het jeugd- en jongerenwerk. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

- Wij geven uitvoering aan de opdracht van de Strategische Heroverweging ten aanzien van 

schoolbegeleidingsgelden, logopedie, peuterspeelzalen, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang (d.m.v. 

het heffen van leges) en onderwijshuisvesting (t.a.v. verhuur van schoolgebouwen).  

- Verschillende partijen in de gemeente verkennen de mogelijkheid om peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 

te combineren tot één voorziening. Deze ontwikkeling kan consequenties hebben voor ons subsidiebeleid en 

volgen wij dan ook nauwlettend. 

- Wij bereiden ons voor op de transitie en transformatie van de jeugdzorg binnen de programmatische aanpak 

Samen Sterk in Stichtse Vecht, waarbinnen ook de andere transities worden voorbereid en ingevoerd (de 

nieuwe Wet werken naar Vermogen en transitie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de 

WMO). De aansluiting tussen de ontwikkelingen van de transitie jeugdzorg en Passend Onderwijs is binnen 

dit programma een belangrijk aandachtspunt. 

- De behandeling van de nieuwe Wet Zorg voor Jeugd (waaronder de transitie van de jeugdzorg) door de 2e 

en 1e kamer staat gepland voor eind in 2012, dan wel begin 2013.  

- De invoering van de wet Passend Onderwijs is met een jaar vertraagd, wat betekent dat de zorgplicht van 

scholen niet eerder dan in het schooljaar 2014-2015 wordt ingevoerd.  

- Recentralisatie onderhoud schoolgebouwen  

Het Ministerie van OCW heeft begin 2012 aangekondigd wetgeving voor te bereiden om - gepland met 

ingang van 2014- de verantwoordelijkheid voor  het onderhoud van schoolgebouwen van scholen voor 
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primair onderwijs bij de gemeente weg te halen. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud komt dan 

bij de schoolbesturen te liggen. De schoolbesturen worden daarvoor  dan rechtstreeks door het Ministerie 

bekostigd. Indien deze plannen doorgang vinden heeft dit gevolgen voor zowel de uitkering uit het 

Gemeentefonds als de uitgaven voor onderhoud aan schoolgebouwen. In verband met de kabinetscrisis is  

het vervolgtraject onduidelijk. 

 

Bij inwerkingtreding van regelgeving volgt er een uitname uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het 

Gemeentefonds (component onderwijshuisvesting) zal met een nader te bepalen bedrag worden verlaagd.  

Met ingang van het moment van invoering zal de gemeente niet langer verantwoordelijk zijn voor bekostiging 

van buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs. De overheveling van verantwoordelijkheden zal 

waarschijnlijk gepaard gaan met  afspraken om tot een overdrachtsinventarisatie  te komen en eenmalig 

onderhoudsreserveringen over te hevelen naar schoolbesturen. Met name  voor relatief oude 

schoolgebouwen kan het om omvangrijke bedragen gaan.  

 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

- Kadernota maatschappelijke interactieve heroverweging (2011) 

- Visienota Samen Sterk in Stichtse Vecht (2012) 

- Meerjarenvisie op subsidies in Stichtse Vecht 2012 – 2015 (2012) 

- Verordening leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2012 en beleidsregels leerlingenvervoer (2012) 

 

4.2 Wat willen we bereiken?  

We willen bijdragen aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren van 0 – 27 jaar, door 

goede voorzieningen te behouden en/of te realiseren ten aanzien van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, 

zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen aan de 

samenleving.  

Onderwijs 

Wij willen alle peuters in Stichtse Vecht de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een toegankelijke en 

kwalitatieve voorschoolse voorziening. Samen met deze voorzieningen willen we achterstanden in die 

ontwikkeling zo vroeg mogelijk voorkomen, dan wel signaleren en verhelpen. 

We streven er naar dat alle leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren onderwijs volgen. 

Als leerlingen extra zorg nodig hebben, dan willen wij die zorg zo dicht mogelijk bij de jongeren zelf organiseren. 

Onderwijshuisvesting 

We zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting, zowel kwantitatief als kwalitatief (waarbij ook duurzaamheid 

nadrukkelijk wordt meegenomen),  zodat kinderen en jongeren in een gezonde, stimulerende omgeving onderwijs 

kunnen volgen.  

Jeugdzorg  

We organiseren de zorg voor de jeugd dusdanig, dat problemen worden voorkomen, dan wel zo snel mogelijk 

worden gesignaleerd en aangepakt.  
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4.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Onderwijs 

Lokale Educatieve Agenda 

- Om onze doelen rond onderwijs te bereiken achten wij een goede samenwerking met de schoolbesturen , 

kinderopvang, peuterspeelzalen en partijen als het centrum voor jeugd en gezin en de samenwerkings-

verbanden in het onderwijs onmisbaar. Daarom werken wij met een lokale educatieve agenda (LEA). In deze 

LEA hebben wij doelen geformuleerd voor de thema‟s zorg, ontwikkelingskansen en brede school.  

- In de Strategische Heroverweging is besloten om de lokale educatieve agenda vanaf 2013 met een flexibel 

subsidiebudget te ondersteunen. Dit budget wordt door de stuurgroep LEA ingezet om innovatieve 

ontwikkelingen binnen bovenstaande thema‟s te stimuleren.  

 

Peuterspeelzaalwerk/peuteropvang 

- Wij laten de beschikbare subsidie voor peuterspeelzaalwerk zo veel mogelijk ten goede komen aan de groep 

kinderen waarvan ouders de peuterspeelzaal niet zelf kunnen bekostigen.  

- In de LEA-werkgroepen werken we samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs het voor- 

en vroegschoolse aanbod verder uit.  

 

Toezicht en handhaving kinderopvang 

We zorgen voor  toezicht en handhaving van de kinderopvangvoorzieningen. Locaties worden door de GGD 

geïnspecteerd op basis van risicoprofielen en we treden handhavend op bij overtredingen. 

 

Brede school  

- Wij zijn van mening dat binnen de gemeente Stichtse Vecht verschillende typen brede scholen kunnen 

bestaan. Hier vloeit uit voort dat ook de rol van de gemeente per situatie verschilt. Indien gewenst stimuleren 

en regisseren wij actief de brede school ontwikkeling. De gemeente Stichtse Vecht vindt het prima, dat 

scholen zich (gezamenlijk) profileren met hun aanbod.  

- We stimuleren dat scholen door samenwerking met kinderopvang, sportorganisaties en culturele instellingen 

een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod voor kinderen bieden en een buurtfunctie vervullen, onder andere 

met combinatiefuncties (zie ook programma 5). 

- De visie op brede school nemen wij ook mee in de onderwijshuisvesting (zie onderwijshuisvesting onder 1.3). 

 

Leerlingenvervoer  

- Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht en zelfredzaamheid van de leerlingen en de ouders. Daarom 

zetten wij sterk in op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. 

 

Leerplicht 

- Vanaf 1 januari 2013 werken we regionaal intensief samen ten aanzien van de uitvoering van de leerplicht in 

een regionaal bureau leerplicht 
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Passend Onderwijs 

- In het kader van het programma Samen Sterk in Stichtse Vecht streven we naar gezamenlijke doelen vanuit 

het Centrum voor Jeugd en Gezin, de transitie jeugdzorg en Passend Onderwijs. 

- De samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs moeten de zorg in en om de school organiseren. In 

regionaal en lokaal verband (LEA) willen we daarom komen tot een structurele samenwerking tussen 

onderwijs en gemeenten ten behoeve van de stelselwijziging Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.  

- Indien onze aanvraag wordt toegekend, doen we mee met een pilot van het ministerie voor de aansluiting 

Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg: de voorlopersaanpak.  

- We brengen de gevolgen van Passend Onderwijs in kaart voor het leerlingenvervoer en de 

onderwijshuisvesting.  

- We geven samen met de regio Utrecht West uitvoering aan de Startnotitie Jeugdzorg en de verbinding met 

Passend Onderwijs. 

 

Onderwijshuisvesting 

- We stellen voor de onderwijshuisvesting een lange termijnvisie in de vorm van een algemeen Integraal 

huisvestingsplan op. Een uitwerking op kernenniveau is een vervolgstap. 

- Daar waar (vervangende) nieuwbouw van scholen aan de orde is zorgen we ervoor dat het ontwerp de 

ruimte laat om de ontwikkeling van een brede school mogelijk te maken, alsmede samenwerking tussen 

scholen van een  verschillend gezindte tot stand kan komen.  

 

Jeugdzorg 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op het sociale domein in Stichtse Vecht: regisseren, 

makelen en faciliteren om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken. 

We richten ons op de volgende taken: 

- Implementeren van het nieuwe subsidiebeleid (m.i.v. 2013) 

- Verder ontwikkelen en implementeren van het programma „Samen sterk in Stichtse Vecht‟ (ongeacht tijdelijk 

opgeschorte transitievoornemens van het Rijk): 

a. voorbereiding lokale inbedding extramurale begeleiding AWBZ (1-1-2014) 

b. voorbereiding lokale inbedding jeugdzorg 

c. versterking 0e lijn: (infrastructuur t.b.v.) vrijwillige inzet & mantelzorg 

d. versterkte koers op substitutie 1e en 2e lijnsondersteuning door vóórliggende (0e lijns-) 

voorzieningen 

e. ontwikkelen wijkgerichte, flexibele organisatievormen om maatschappelijke ondersteuning 

 „dicht bij huis‟ gestalte te geven 

f. experimenteren met wijkgerichte organisatievormen (mede op basis van de resultaten van de 

pilots „Buurtzorg Jong‟, „Zichtbare Schakel‟ en „Indicatievrije trajecten in de Jeugdzorg‟) 

- Bijdragen aan het opstellen van de nieuwe integrale 4-jaren beleidsnota Wmo / Lokale Gezondheid, inclusief 

jeugdgezondheidszorg/CJG. Voor het terrein Lokale Gezondheid wordt nauw aangesloten bij het lokale 

sportbeleidsplan. Thema‟s als overgewicht, alcohol en depressie vormen speerpunten. Naar verwachting 

bieden wij deze nota eind 1
e
 kwartaal 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad. 
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Specifiek jeugdzorg: 

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelt zich door en sluit daarbij aan bij het vernieuwde welzijnsbeleid 

(Welzijn Nieuwe Stijl/JGZ Nieuwe Stijl).  

- Er vindt een vraag-aanbodanalyse plaats om alle (jeugd)zorg in beeld te krijgen.  

- We experimenteren met een proeftuin om tweedelijnszorg in het lokale veld in te zetten. De nieuwe rol van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin nemen we hierin mee.  

- Met een pilot Buurtzorg Jong experimenteren wij met integrale zorg op wijkniveau.  

- We motiveren de partners om zorgaanbod te innoveren en te flexibiliseren in het kader van het vernieuwde 

welzijnsbeleid en de transitie jeugdzorg.  

- We betrekken clienten bij de oplossing van hun problematiek door middel van zogenoemde Eigen Kracht 

Centrales (bijeenkomsten met professionals, de client zelf en diens omgeving).  

- Wij kiezen een nieuwe organisatievorm voor integrale jeugdgezondheidszorg. 

 

4.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 4.659 4.410 4.366 4.609 4.497 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Ondewijsbeleid (inc. 
Leerplicht) 

1.642 1.294 1.288 1.249 1.249 

Bestuurlijk thema Ondewijshuisvesting 1.670 1.314 1.351 1.349 1.349 

Bestuurlijk thema Jeugd 2.350 2.176 2.139 2.099 2.154 

Totaal lasten 10.321 9.194 9.144 9.306 9.249 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Ondewijsbeleid (inc. 
Leerplicht) 

374 384 384 384 384 

Bestuurlijk thema Ondewijshuisvesting 324 319 319 319 319 

Bestuurlijk thema Jeugd 317 397 397 397 397 

Totaal baten 1.015 1.100 1.100 1.100 1.100 

         

Resultaat voor bestemming 9.306 8.094 8.044 8.206 8.149 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 23 173 173 173 173 

Onttrekking uit reserves 463 422 566 566 565 

            

Resultaat na bestemming 8.866 7.845 7.651 7.813 7.757 
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LASTEN 

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

Op het product leerlingenvervoer wordt  in het kader van de Strategische Heroverweging in 2013 een besparing 

gerealiseerd van € 25.000 ten opzichte van 2012, in 2015 ten slotte oplopend  tot € 75.000. De besparing wordt 

gevonden in harmonisatie van regelgeving en  scherpe aanbesteding  van het vervoer. 

Daarnaast wordt eveneens in het kader van de Strategische Heroverweging een besparing nagestreefd binnen 

de producten schoolbegeleiding en logopedie. Voor schoolbegeleiding is een besparing ten opzichte van 2012 

voorzien van € 176.000 waarmee deze activiteit volledig uit de begroting wordt geschrapt. Door een raadsmotie is 

echter in de overgangsfase nog € 50.000 beschikbaar gesteld. De vrijvallende middelen worden met ingang van 

2013 voor een deel - € 86.000 - opnieuw ingezet ter bekostiging van de nieuwe activiteit Lokaal Educatieve 

Agenda. 

 

Onderwijshuisvesting 

Een bedrag van € 149.600 dat in de begroting 2012 nog als niet in te delen  uitgaven in de exploitatie van het 

bijzonder basisonderwijs stond opgenomen ter dekking van een toekomstige kapitaallast, is  met ingang van 2013 

uit de exploitatie gehaald  en toegevoegd aan de afzonderlijk begrote kapitaallasten  van het 

Zwanenkampcomplex.  

 

Aan de exploitatie van het gebouw van volwasseneneducatie is, vooruitlopend op  een toekomstige kapitaallast, 

een bedrag van € 58.000 toegevoegd.  

 

De meerkosten van de declaraties OZB vanuit de schoolbesturen bedroegen over 2012 t.o.v. 2011 € 100.000. Dit 

verschil  was ontstaan enerzijds door te lage ramingen vanuit 2011, anderzijds doordat de getaxeerde waarden 

van de schoolgebouwen in de gemeente Stichtse Vecht met gemiddeld meer dan 30% zijn toegenomen. De 

opgelegde aanslagen zijn navenant gestegen.  Deze stijging is in een eenmalige begrotingsaanpassing 

ondervangen in 2012.  

   

Jeugdzorg 

In het kader van de Strategische Heroverweging is een besparing ingeboekt op het onderdeel peuterspeelzalen 

van € 40.000 in 2013, oplopend naar € 120.000 in 2015. De besparingen worden vooral gezocht in kosten-

besparende maatregelen in de bedrijfsvoering van de peuterspeelzalen (schaalvergroting, locatie, samenstelling 

groep, etc.) en harmonisatie/verhoging van ouderbijdragen om te komen tot een meer kostenefficiënte exploitatie  

van de peuterspeelzalen.  

In het kader van de Strategische Heroverweging is op het product jeugdgezondheidszorg  rekening gehouden 

met een besparing van € 80.000 structureel vanaf 2013. Dit moet gerealiseerd worden door een verbeterde 

bedrijfsvoering  en efficiencyverhogende maatregelen.  Sinds de  middelen voor jeugdgezondheidszorg vanaf 

2012 zijn opgenomen in het Gemeentefonds, worden alle activiteiten binnen de overgedragen middelen 

gerealiseerd. Door het toevoegen aan de begroting van een storting van € 20.000 in de onderhoudsvoorziening 

van de kinderopvangvoorziening in Loenen wijkt dit product af van de begroting 2012.  
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BATEN 

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

In het kader van de Strategische Heroverweging is  een stelpost huuropbrengsten onderwijsvoorzieningen van  

€ 10.000 vanaf 2013 afgesproken.  Het betreft vergoedingen van schoolbesturen aan de gemeente  in verband 

met verhuur door schoolbesturen van  (delen van) schoolgebouwen aan derden. 

 

Jeugdzorg 

Vanaf 2013 wordt opnieuw rekening gehouden met huurinkomsten van De Klimboom ad € 65.000. Deze 

inkomsten waren bij de fusie ten onrechte niet in de meerjarenbegroting van Stichtse Vecht opgenomen.  

In het kader van de Strategische Heroverweging heeft de Raad op 22 december 2011 besloten leges te heffen 

ten aanzien van kinderopvang. Er is een stelpost van € 15.000 aan meerinkomsten opgenomen in de begroting. 

Deze inkomsten worden gegenereerd door het heffen van leges bij het in behandeling nemen van aanvragen tot 

registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).   

 

MUTATIES RESERVES 

Stortingen:  

Nader onderzoek van de begrote budgetten voor onderwijshuisvesting heeft aangetoond dat deze budgetten 

structureel met € 150.000 dienen te worden verhoogd. Deze kostentoename wordt, conform de besluitvorming bij 

de Voorjaarsnota 2012, gedekt door een herallocatie van middelen over alle programma‟s heen. Deze 

herallocatie wordt bepaald naar rato van omvang en beïnvloedbaarheid van het programma. 

 

Onttrekkingen:  

De onttrekkingen zijn ten opzichte van 2012 gedaald met € 40.559. Deze daling wordt hoofdzakelijk gevormd 

door een eenmalige onttrekking in 2012 uit de Algemene reserve ten behoeve van de combinatiefuncties ad € 

64.000 en een hogere onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting van € 27.000.  

 

4.5 Risico’s  

Schoolbesturen in financiële problemen 

Het afgelopen jaar is de gemeente Stichtse Vecht geconfronteerd met het faillissement van een schoolbestuur. 

Ook voor de gemeente had dit faillissement consequenties. Het risico bestaat dat de gemeente opnieuw met een 

dergelijke situatie geconfronteerd wordt, temeer daar de gemeente met relatief veel schoolbesturen te maken 

heeft. 

Voor wat betreft het bijzonder onderwijs heeft de gemeente formeel geen rol in het toezicht op deze scholen. 

Deze rol ligt bij de onderwijsinspectie. Het risico voor de gemeente kan in geringe mate beperkt worden door het 

volgen van de financiële verslaglegging van de schoolbesturen via de openbare kanalen. De schoolbesturen van 

scholen voor bijzonder onderwijs zijn echter autonoom. 

Dat ligt anders voor de schoolbesturen van scholen voor openbaar onderwijs. In onder andere het financieel 

toezicht heeft de gemeente wel een wettelijke rol.  
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Programma 5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 
  

Portefeuillehouder     Mevr. G. Helling en dhr. V. van der Horst    

Producten Bibliotheek, cultuureducatie, amateurkunst, sociaal culturele accommodaties, sport en 
sportaccommodaties. 

Korte omschrijving 
De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve 
activiteiten bevorderen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke, sociale en 
emotionele gezondheid van haar  inwoners 

  
 OUTPUT-EFFECT KETEN  
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5.1 Omschrijving programma 

 

Cultuur 

Wij beschouwen kunst- en cultuurbeleid als  een middel waarmee we onze eigen identiteit tot uitdrukking laten 

komen en kunnen versterken door initiatieven te ondersteunen. Verder vinden wij het van belang dat inwoners 

kennis kunnen nemen van en kunnen deelnemen aan uiteenlopende culturele uitingsvormen. De culturele 

identiteit in Stichtse Vecht wordt bepaald door het culturele voorzieningenniveau, de inzet van vrijwilligers voor de 

uitvoer van culturele activiteiten en de hoeveelheid van en diversiteit aan (amateur)kunstverenigingen. 

 

Cultureel erfgoed  

Wij zetten in ons voor het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed. De gemeente onderscheidt zich 

door de vele buitenplaatsen, rijksmonumenten, groene open gebieden afgewisseld met bebouwing en 

economische bedrijvigheid. De kracht van de twaalf karakteristieke dorpskernen willen we behouden. Onderdeel 

hiervan zijn onze erfgoedwaarden; zij geven onze leefomgeving identiteit en toekomstwaarde. Ontwikkeling en 

instandhouding van het cultureel erfgoed zijn daarbij een randvoorwaarde.  

 

Sport 

Wij staan voor een sportieve en gezonde samenleving, waar een ieder zoveel mogelijk kan sporten en bewegen. 

Sport bevordert de gezondheid van en draagt bij aan de individuele ontplooiing van mensen. Sport is een 

belangrijk maatschappelijk bindmiddel om de leefbaarheid in dorpen en buurten te behouden, dan wel te 

vergroten. 

 

Recreatie  

Ingeklemd tussen Utrecht en Amsterdam vormt de gemeente Stichtse Vecht een belangrijke en aantrekkelijke 

recreatieve buffer. Recreatie en toerisme is dan ook een onderwerp van vitaal belang voor Stichtse Vecht en een 

speerpunt in het gemeentebeleid. Door de sector recreatie en toerisme te versterken, willen wij de lokale 

economie stimuleren. Het is belangrijk dat het recreatieaanbod en voorzieningenniveau aansluiten bij de 

toenemende recreatievraag en de wensen van de eigen inwoners, ondernemers en toeristen. Stichtse Vecht wil 

een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn voor recreanten en toeristen en wil zich als toeristisch 

bestemmingsgebied op de kaart zetten.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Algemeen 

In 2012 is gestart met de uitvoering van de gemeentelijke Strategische Heroverweging. Deze heroverwegingen 

hebben grote invloed op de huidige rol van de gemeente ten aanzien van de culturele, sportieve en recreatieve 

domeinen in Stichtse Vecht. Onze rol als regisserende en makelende overheid wordt groter en wij verwachten 

een zelfredzame en ondernemende rol van het maatschappelijk veld binnen deze domeinen. 

 

Cultuur 

Het vernieuwen van het subsidiebeleid, bibliotheekwerk en muziekonderwijs heeft consequenties voor de 

gemeentelijke rol en de verwachtingen van het culturele veld.  
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Landelijke ontwikkelingen, onder andere ingegeven door rijksbezuinigingen, komen tevens onze kant op. Zo 

wordt meer van het onderwijs verwacht als het aankomt op binnenschoolse cultuureducatie en zal het  

bibliotheekwerk door landelijke impulsen verder worden gedigitaliseerd. 

 

Cultureel Erfgoed 

Met het vernieuwde subsidiebeleid richten wij ons op het behoud van onze gemeentelijke monumenten. Het 

Cultureel Erfgoed wordt de laatste jaren steeds meer gezien als een kwaliteit die in te zetten is bij onder andere 

ruimtelijke planvorming en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen. Het Rijk heeft met het in gang zetten van de 

Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) hier richting aan gegeven. 

 

Sport 

Wij staan voor een sportieve en gezonde samenleving waar jong en oud, in de eigen buurt, veilig kan sporten en 

bewegen. Hierbij zal, naast het verenigingsgebonden sporten, ook de ontwikkeling worden gevolgd dat mensen 

niet-verenigingsgebonden sporten en bewegen.  

De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (inzet van combinatiefunctionarissen) wordt vanaf 2013 

uitgebreid met de impuls Buurtsportcoaches. Inhoudelijk betekent dit dat we meer  functionarissen op een 

bredere doelgroep en meer in de buurt kunnen inzetten.  

 

Recreatie  

De recreatie vraag neemt toe in bijna de hele provincie Utrecht. Stichtse Vecht zal hierdoor meer recreatieve druk 

gaan ervaren, met name vanuit de steden Utrecht en Amsterdam. 

Daarnaast wordt momenteel onderzocht welke toekomst de recreatieschappen binnen de provincie Utrecht 

hebben. Financieel gezien gaat het niet goed met de schappen en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het 

recreatieaanbod. Stichtse Vecht zal in 2013, als deelnemer in twee recreatieschappen (recreatieschap Stichtse 

Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.), keuzes moeten maken die gevolgen zullen hebben voor (de 

kwaliteit van) het recreatieve aanbod in de gemeente. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

De kaderstellende beleidsnota‟s voor de bestuurlijke thema‟s cultuur, sport en recreatie in de gemeente Stichtse 

Vecht zijn het Collegeprogramma (2011), het Rapport Strategische Heroverweging (december 2011) en de 

Voorjaarsnota 2012. 

 

5.2 Wat willen we bereiken?  

Cultuur 

Wij willen culturele organisaties aansporen tot cultureel ondernemerschap en helpen het eigen kracht - 

(self-support) principe te vergroten. Cultuureducatie voor kinderen onder schooltijd willen wij versterken. 

Hiermee wordt bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling mensen en aan de sociale samenhang in de 

samenleving.  
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Cultureel erfgoed 

De Stichtse Vecht zet zich in voor behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed in haar gemeente. Zij 

gebruikt de kracht van haar cultureel erfgoed voor economische progressie en promotie op het gebied van 

recreatie en toerisme. Wij willen dat het Erfgoed beleid kan steunen op een breed draagvlak binnen de 

gemeente Stichtse Vecht.  

 

Sport 

Wij willen alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht stimuleren om blijvend te sporten en bewegen, zodat 

mensen gezond leven, zich kunnen ontplooien, elkaar ontmoeten en plezier hebben.  

 

Recreatie 

Een bloeiende toeristisch-recreatieve sector, waarin op een extensieve wijze gebruik wordt gemaakt van 

de economische potentie van het unieke grondgebied van Stichtse Vecht. Inwoners en toeristen kunnen 

onbezorgd recreëren in Stichtse Vecht, ondernemers kunnen hiervan profiteren en tegelijkertijd worden de 

authentieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden duurzaam beschermd.  

5.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Cultuur 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op cultuur in Stichtse Vecht. Om onze rol op termijn 

minder uitvoerend te maken en ons meer als makelende en regisserende overheid op te stellen richting wij ons 

op de volgende taken:  

 Conform het nieuwe subsidiebeleid organisaties faciliteren in het versterken van cultureel 

ondernemerschap; 

 Het bevorderen van actieve cultuurdeelname onder onze inwoners met specifiek aandacht voor 

kinderen en jeugdigen, door uitvoering te geven aan het nieuwe subsidiebeleid en samen te werken 

met de cultuurraad; 

 Afronden van een scenario-onderzoek naar een Vrijetijdsbedrijf waarbij cultureel ondernemerschap 

en samenwerking centraal staat; 

 Versterken van binnenschoolse cultuureducatie in samenwerking met lokale culturele instellingen en 

het onderwijs; 

 Het vaststellen van een nieuwe nota Kunst en Cultuur, waarbij de rol van de gemeente 

voorwaardenscheppend en ondersteunend is ten behoeve van nieuwe initiatieven;  

  Starten met het opzetten van meetinstrumenten, voor het  adequaat kunnen monitoren en evalueren 

van het cultuurbeleid 

 

Cultureel erfgoed 

We richten ons op het integreren van het erfgoedbeleid binnen de ruimtelijke ordening, het verminderen van de 

regeldruk en de herbestemming van monumenten. Hiervoor zullen de volgende punten worden opgepakt. 

 Vaststellen beleidsnota Cultureel Erfgoed (inclusief waardenkaart) met onze visie op het gebied van 

archeologie, monumentenzorg, landschap en de cultuurhistorie; 
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 Vaststellen van een uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed waarin aangeven welke instrumenten 

worden ingezet voor behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed; 

 Culturele erfgoedwaarden inzetten bij het profileren van onze gemeente op het gebied van recreatie 

en toerisme, ruimtelijke ordening en culturele ontwikkelingen; 

 Door het opstellen van beleid en continuering van aandacht voor de buitenplaatsen geven we 

vervolg aan het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012-2015; 

 Het draagvlak voor het Cultureel Erfgoed en de samenwerking met het veld versterken en 

vergroten door het oprichten van een erfgoedplatform. 

 

Sport 

We stellen een nieuw sportbeleid op, die in de loop van 2013 aan de raad wordt voorgelegd.  

We organiseren sportstimuleringsactiviteiten voor jeugd, senioren en mensen met een beperking of chronisch 

ziekte.  

 

Uitbreiden en verbreden van het aantal buurtsportcoaches (combinatiefunctionarissen), naar aanleiding van de 

Impuls Buurtsportcoaches. Mede hierdoor versterken we, in samenwerking met o.a. scholen en kinderopvang, het 

aanbod van sport aan specifieke doelgroepen. 

 

Er wordt een definitieve keuze gemaakt voor de vorm en wijze waarop invulling wordt gegeven aan het 

sportbedrijf. 

 

De multifunctionele accommodatie Bisonspoor (MFA) wordt, naar verwachting, in het 1
e
 kwartaal  opgeleverd en 

in het 2
e
 kwartaal in gebruik genomen.  

We geven in bestemmingsplannen veel ruimte voor de bestemming sport. 

Er zal een start worden gemaakt met het opzetten van meetinstrumenten, voor het adequaat kunnen monitoren 

en evalueren van het sportbeleid.  

 

Recreatie 

Het vaststellen van beleid op gebied van toerisme en recreatie. Als onderdeel hiervan zal ook beleid op gebied 

van evenementen en toeristische promotie worden ontwikkeld. 

 

Deelnemen aan de toekomstdiscussie recreatie(schappen) en uitvoering geven aan de maatregelen die hieruit 

voortkomen. Als onderdeel hiervan zal er een businesscase ontwikkeld worden voor de problematiek rond de 

legakkers in de Kievitsbuurt in Breukelen. 

 

Het verbeteren van de recreatieve infrastructuur en het voorzieningenniveau doormiddel van het ontwikkelen van 

Toeristische Overstap Punten (TOP‟s), informatiepunten en het realiseren van kleinschalige voorzieningen 

(waaronder ligplaatsen) langs de Vecht voor het watertoerisme. 

 

Het verder invullen en verbeteren van de informatie- en ontvangstfunctie in het gebied, in samenwerking met het 

Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht en omliggende gemeenten (een betere positionering van het 

gebied is hier onderdeel van en het Vechtsnoer).   
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Onderzoeken of het oprichten van een lokaal platform voor toeristisch-recreatieve ondernemers gewenst is 

(collegeprogramma). 

 

EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Effect- en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2013 2014 2015 2016 

         

% inwoners dat voldoet aan de 
norm Gezond bewegen (onder 
voorbehoud dat we beschikken 
over adequate gegevens). 

p GGD  Nulmeting   

 

       
 

       
 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

5.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 2.441 2.869 4.079 3.646 3.621 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Cultuur 1.925 1.284 1.190 1.180 1.180 

Bestuurlijk thema Sport 2.500 1.972 1.774 1.700 1.700 

Bestuurlijk thema Recreatie 1.011 789 742 742 759 

Totaal lasten 7.877 6.914 7.785 7.268 7.260 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Cultuur 595 517 520 520 520 

Bestuurlijk thema Sport 1.401 1.321 1.321 1.396 1.396 

Bestuurlijk thema Recreatie 19 69 69 69 69 

Totaal baten 2.015 1.907 1.910 1.985 1.985 

         

Resultaat voor bestemming 5.862 5.007 5.875 5.283 5.275 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 230 6 6 6 6 

Onttrekking uit reserves 150 155 155 155 155 

            

Resultaat na bestemming 5.942 4.858 5.726 5.134 5.126 

 

LASTEN 

Cultuur 

In het kader van de Strategische Heroverweging moet op het bibliotheekwerk in 2013  en volgende jaren een 

besparing worden gerealiseerd van € 200.000. In 2012 is in de aanloop naar deze besparingen een bedrag van 

€ 105.000 beschikbaar gesteld om te investeren in toekomstige besparingsmogelijkheden. Door deze incidentele 

ondersteuning in 2012 loopt het verschil met 2013 op tot € 305.000. Voor de invulling van deze ombuiging wordt 
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een businesscase uitgewerkt. Vanwege de Strategische Heroverweging worden de muziekscholen in 2013 

geconfronteerd met een ombuigingstaakstelling van € 100.000, oplopend tot € 155.000 in 2015 en verdere jaren. 

Omdat in 2012 incidenteel een budget van € 105.000 beschikbaar is gesteld als ondersteuning bij de invulling van 

deze taakstelling, laat de begroting 2013 een afwijking van € 205.000 zien ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Ook deze ombuigingstaakstelling wordt in een businesscase nader uitgewerkt. Op de andere kunst- en 

cultuurproducten binnen dit thema drukt een bezuinigingstaakstelling in het kader van de Strategische 

Heroverweging van € 52.000 vanaf 2014, als onderdeel van  de totale taakstelling van € 100.000 die de inrichting 

van een zogenaamd "vrijetijdloket" moet gaan opleveren. Ook voor dit bedrijf wordt een businesscase ontwikkeld. 

In 2012 is in totaal € 140.000 incidenteel toegevoegd aan de begroting vanwege de provinciebijdrage voor 

cultuurparticipatie en voor de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het C-fordt. Deze geldstromen 

vervallen in 2013. 

In 2013 komt, net zoals in 2012 en 2014 een bedrag van € 5.000 beschikbaar vanuit het collegeprogramma voor 

de ontwikkeling van een uitagenda. 

 

Sport 

In 2013 is € 64.000 minder voor combinatiefuncties beschikbaar in vergelijking tot 2012, omdat in 2012 sprake 

was van een incidentele overheveling van middelen uit 2011.  

In het kader van de Strategische Heroverweging komt in 2013 € 100.000 minder beschikbaar voor sport dan het 

voorgaande jaar. Dit loopt in de komende jaren op tot € 375.000. De ombuiging wordt vooral gezocht in  

aanpassingen en harmonisering van subsidies en accommodatiebeleid. Tevens wordt gekeken naar verdere 

efficiencyverhoging van het zwembad 't Kikkerfort en, vanaf 2014, naar de inrichting van een sportbedrijf. Hierbij 

zal ook het beheer van de sportterreinen worden betrokken. Een businesscase moet dit project in de loop van 

2013 invullen.  

In het kader van het collegeprogramma is in 2012 eenmalig € 27.500 beschikbaar gesteld  voor een onderzoek 

naar de herstructurering van het sportcomplex Daalseweide. Dit budget is in de begroting 2013 dus niet meer 

opgenomen.  

De exploitatiekosten van Bisonsport zijn in vergelijking met 2012 € 346.000 lager omdat deze kosten grotendeels 

uit de begroting zijn weggevallen in verband met de uitbesteding van de exploitatie van de multifunctionele 

accommodatie aan een private partij. Hetzelfde geldt voor de exploitatielasten van de Maarssense 

gymnastieklokalen. Ook deze zijn, met uitzondering van verzekering en belastingen, uit de begroting 2013 

gehaald omdat de exploitatie met ingang van 2013 in handen is gegeven van een marktpartij. De lasten  lopen 

daarom in vergelijking met het vorige begrotingsjaar met € 177.000 terug.   

 

Recreatie 

In 2012 waren de budgetten binnen dit thema incidenteel verhoogd met in totaal € 82.500 vanwege twee 

initiatieven uit het collegeprogramma: de beleidsnota cultureel erfgoed en de organisatie van de open 

monumentendag en het jaar van de buitenplaatsen.  Deze posten komen in 2013 te vervallen.  

De ombuigingen in het kader van de Strategische Heroverweging op het gebied van erfgoedbeleid starten in 2014 

met een taakstelling van € 46.000, als onderdeel van totaalombuiging van € 100.000 die moet worden 

gerealiseerd  in de inrichting van een vrijetijdsloket.  

In 2013 komt het incidentele budget voor het onderhoud van de kerktoren  in Loenen van € 200.000 te vervallen.  

In 2013 is de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het Regionaal Historisch Centrum met structureel ca. 

€ 40.000 opgehoogd zie uiteenzetting financiële positie.  
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BATEN 

Cultuur 

In 2012 is € 80.000 incidenteel toegevoegd aan de begroting vanwege de provinciebijdrage voor 

cultuurparticipatie. Deze geldstroom vervalt in 2013. 

 

Sport 

In het kader van de Strategische Heroverweging is als taakstellende opdracht een bedrag van € 100.000 bij het 

zwembad 't Kikkerfort, de gemeentelijke sportaccommodaties en de sportterreinen vastgesteld. Oplopend in de 

komende jaren tot  € 175.000. De bedoelde meerinkomsten moeten vooral gerealiseerd worden door aanpassing 

van de tarieven. Een en ander wordt betrokken bij de businesscase rond het toekomstige sportbedrijf.   

Aan de begroting van de MFA Bisonsport wordt met ingang van 2013 € 128.000 aan huurinkomsten toegevoegd, 

afkomstig van de nieuwe huurders  van deze multifunctionele accommodatie. De inkomsten die in de tijdelijke 

accommodatie tot 2013 werden gerealiseerd met verhuur van zaalruimte e.d. komen te vervallen met de opening 

van de MFA zodat per saldo in vergelijking met 2012 de inkomsten met € 111.000 teruglopen. Gelijktijdig met 

deze uitbesteding worden ook de Maarssense gymnastiekzalen door dezelfde marktpartij beheerd. Dat betekent 

dat de eerdere inkomsten uit verhuur van deze zalen ad € 74.000 uit de begroting van Stichtse Vecht worden 

verwijderd. 

 

Recreatie en toerisme 

Het vast te stellen beleid op het gebied van recreatie en toerisme zal vanuit een economische insteek worden 

ontwikkeld. Dat wil zeggen dat er meer nadruk zal liggen op het genereren van inkomsten en stimuleren van 

ondernemerschap. De gemeente zal onderzoeken of het mogelijk is meer planologische ruimte te bieden aan 

recreatieschappen en ondernemers om de exploitatie van recreatieterreinen te verbeteren. Een bredere 

exploitatie van deze terreinen zal kunnen leiden tot een vermindering van de instroom van publiek geld en het 

genereren van meer gemeentelijke inkomsten. Het stimuleren  van het (zakelijk) verblijfstoerisme is een ander 

concreet voorbeeld van een beleidsdoel dat kan leiden tot een verhoging van inkomsten via toeristenbelasting. 

 

MUTATIES RESERVES 

Stortingen:  

De storting  van ruim € 223.000 in de reserve afwikkeling incidentele kosten Bisonsport komt met ingang van 

2013 te vervallen in verband met de oplevering van de nieuwe multifunctionele accommodatie.  

 

 
 



63 
 

 

Programma 6. Werk en inkomen 
  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst   

Producten 
Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat activiteiten gericht op de toegeleiding naar werk en 
Inkomensondersteuning. 

  
 OUTPUT-EFFECT KETEN  
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6.1 Omschrijving programma    

Dit programma omvat de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Zaken als het bevorderen van 

zelfredzaamheid door middel van werk, het bevorderen van participatie, ook door het aanbieden van 

inburgeringsvoorzieningen, het verlenen van bijstand, het voorkomen en bestrijden van misbruik van 

uitkeringsregelingen en het aanbieden van inkomensondersteuning komen hier aan de orde. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

De inkomensgrens voor armoedebeleid is in 2012 landelijk vastgelegd op 110 % van het wettelijk minimumloon. 

Deze ontwikkeling moet worden gezien als een voorbereiding op de komst  van een hele nieuwe regeling voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt in 2013: de Wet Werken naar Vermogen. Deze regeling, een onderdeel van het 

bestuursakkoord in 2011, beoogt de doelgroep van de Wet werk en Bijstand samen te voegen met delen van de 

Wajong- en de WSW-doelgroep (Wet Sociale Werkvoorziening).Deze wet is echter na de val van het kabinet in 

de eerste helft van 2012 controversieel verklaard en zal, waar van toepassing, pas in 2014 verder ontwikkeld 

worden. Omdat de meeste partijen er vanuit gaan dat de wet vroeg of laat en geheel of gedeeltelijk toch doorgang 

zal vinden, gaan de voorbereidingen hierop door. Zo wordt bijvoorbeeld de landelijke pilot rond loondispensatie 

uitgevoerd om ervaringen op te doen met dit instrument.  

 

Met name op het Participatiebudget wordt de komende jaren fors bezuinigd, waarbij geldt dat het beleid wordt 

afgestemd op de beschikbare middelen. 

Per 1 januari 2013 gaat een nieuwe wet inburgering in. De rol voor gemeenten gaat verdwijnen en het aandeel 

voor inburgering binnen het Participatiebudget  wordt over de jaren 2012 – 2014 volledig afgebouwd, evenals de 

rijksbijdrage in de uitvoeringskosten.  

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders 

 Beleidskader re-integratie, 

 Nota minimabeleid, 

 Nota re-integratiebeleid, 

 Nota “Samen Sterk in Stichtse Vecht, visie op het sociaal domein in de gemeente Stichtse Vecht” 

 

6.2 Wat willen we bereiken?  

Wij willen dat alle inwoners van Stichtse Vecht zelfredzaam zijn en volwaardig participeren in de samenleving. 

Daarbij staat het hebben van regulier werk voorop. Voor wie dat niet of niet geheel haalbaar is bieden we een 

vangnet. We willen dat alleen diegenen, die recht op ondersteuning hebben, daarvoor in aanmerking komen. 

6.3 Wat gaan we daarvoor doen?  

Re-integratie meer richten op werk. 

We gaan onze re-integratiedienstverlening inrichten met het accent op uitstroom naar werk met een duurzaam 

karakter. Dit willen we bereiken door in de lopende trajecten de werkgever een rol te laten spelen.  

De overeenkomsten, die in 2012 reeds volgens dit beleid zijn afgesloten met re-integratiepartners zullen deels 

worden verlengd. Vooral PAUW Bedrijven, ons SW bedrijf, wordt een belangrijke partner. De samenwerking met, 

en de taken van dit bedrijf op het gebied van re-integratie en werkgeversdienstverlening  werken we verder uit 
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samen met de andere gemeentes in de Gemeenschappelijke Regeling. Hieraan ligt het conceptmodel voor de 

toekomst van Pauw Bedrijven, zoals dat door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling is 

goedgekeurd, ten grondslag.  

Een ander aandachtspunt is social return on investment, de constructie, waarbij bij aanbestedingen werk 

beschikbaar dient te komen voor de WWB- en WSW-doelgroep. Dit thema, dat op verschillende beleidsterreinen 

van toepassing is,  wordt geformuleerd en krijgt meer nadruk waarbij nadrukkelijk wordt gestuurd op het 

rendement. 

 

Investeren in werkgeversbenadering. 

Voor het bereiken van het doel is goede communicatie met de lokale en regionale werkgevers noodzakelijk. 

We werken daarbij nauw samen met het UWV en Pauw Bedrijven. We stellen ons daarbij vraaggericht op en 

zoeken de samenwerking met andere gemeenten en ketenpartners. 

In 2013 is een gezamenlijk werkgeversservicepunt van Stichtse Vecht en Pauw Bedrijven operationeel.  

Daarnaast blijven we deelnemen in het inrichten van regionale werkgeversbenadering in de regio Utrecht Midden. 

 

Specifieke benadering van jongeren. 

Het UWV heeft het jongerenloket op de vestiging Leidsche Rijn vanaf 2012 opgeheven. Aandacht voor 

werkzoekende en werkloze jongeren door het UWV vindt uitsluitend op digitale wijze plaats. Werkloze jongeren 

die op bijstand zijn aangewezen zijn een aparte doelgroep in het re-integratiebeleid van Stichtse Vecht en krijgen 

een specifiek op de problematiek toegesneden traject aangeboden. 

 

We zorgen ervoor dat een basisniveau voor inkomensondersteuning in stand blijft. 

De landelijke aanscherping van de bijstandsverlening betekent ook voor de armoedeparagraaf een versobering. 

We gaan op de verschillende regelingen een efficiencyslag uitvoeren om de kwaliteit te kunnen blijven 

waarborgen. Dit mondt onder meer uit in een nieuwe regeling voor duurzame gebruiksgoederen. De stimulering 

van participatie van kinderen en jeugd krijgt een voorrangspositie. Het aantal pashouders is door de 110%-

maatregel bijna gehalveerd, maar we blijven deelnemen aan de U-pas. Verder stimuleren we de doelgroep 

gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering.  

 

De benadering van de doelgroepen afstemmen met andere maatschappelijke terreinen (integraliteit). 

Het bestuursakkoord van 2011 omvatte naast de Wet werken naar vermogen ook de transitie Jeugdzorg en de 

overdracht van de ondersteunende begeleiding van de AWBZ naar de WMO. In 2012 heeft de gemeente 

gekozen voor een integrale uitwerking van deze nieuwe taken. In 2013 beginnen we met de concrete uitwerking 

hiervan, zoals het intakeproces. 

 

Scherp op handhaving. 

We passen nieuw beleid rond handhaving toe en blijven scherp controleren op de rechtmatigheid van de 

bijstandsverlening. In het nieuwe beleid rond terugvordering blijft verhaal een rol spelen. 

 

Inburgering 

Het aandeel inburgering in het participatiebudget wordt in 2013 verder verlaagd en zal in 2014 tot nihil zijn 

teruggebracht.  Hetzelfde geldt voor de rijksbijdrage in de uitvoeringskosten. In 2013 beperken we ons tot de 

financiering van lopende trajecten en zullen we geen nieuwe  trajecten meer aanbieden. 
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We realiseren de taakstelling huisvesting volledig. 

We ondersteunen nieuwkomers in Stichtse Vecht bij hun participatie met begeleidingstrajecten op maat en 

stemmen met alle betrokken partijen bij de huisvesting de uitvoering van de taakstelling zodanig af, dat er geen 

achterstand in de taakstelling optreedt. We gaan werken met een nieuwe landelijke toewijzingsprocedure, 

waarmee nieuwkomers sneller worden gehuisvest.  

 

6.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 2.963 2.973 2.948 2.943 2.938 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Bijstand 8.311 9.045 9.393 9.465 9.250 

Bestuurlijk thema Werkgelegenheid 5.548 4.925 4.325 4.070 4.070 

Bestuurlijk thema Minimabeleid 1.376 1.376 1.377 1.377 1.377 

Totaal lasten 18.198 18.319 18.043 17.855 17.635 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Bijstand 6.612 8.575 9.069 9.304 9.079 

Bestuurlijk thema Werkgelegenheid 5.491 4.578 3.997 3.682 3.684 

Bestuurlijk thema Minimabeleid 81 81 81 81 81 

Totaal baten 12.184 13.234 13.147 13.067 12.844 

         

Resultaat voor bestemming 6.014 5.085 4.896 4.788 4791 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves        

Onttrekking uit reserves        

            

Resultaat na bestemming 6.014 5.085 4.896 4.788 4.791 

 

LASTEN 

Bestuurlijk thema Bijstand 

 In de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen werd de bijstand uitgevoerd door de IASZ. Vanaf 

2012 verzorgen we als Stichtse Vecht de uitvoering zelf. In verband met de uittreding is in 2012 

eenmalig een bedrag van € 335.000 in de begroting opgenomen voor betaling van de afkoopsom. Vanaf 

2013 vervalt deze uitgave weer. 

 Voor 2013 zijn wij bij de raming  uitgegaan van de gegevens die het Rijk hanteert voor de Miljoenennota 

(Macro-Economische Verkenningen). Ten opzichte van 2012 geeft dit een stijging van de 

uitkeringslasten van € 1.380.000 in 2013. Dit loopt op tot € 1.255.000 in 2016. Hier staat een aanzienlijke 

stijging van de Rijksbijdrage tegenover (zie de toelichting bij de baten). 

 Als gevolg van de Strategische Heroverwegingen tranche 2 is in 2013 een korting ingeboekt van  

€ 329.000.  Dit heeft voor een groot deel betrekking op een besparing op uitkeringslasten als gevolg van 

het invoeren van “social return”. 
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Bestuurlijk thema Werkgelegenheid 

De lasten van het thema werkgelegenheid zijn € 585.000 lager dan in 2011 (referentiejaar). De belangrijkste 

oorzaken zijn: 

 De bijdragen die we van het rijk ontvangen voor het participatiebudget (re-integratie, educatie en 

inburgering) en Wet Sociale Werkvoorziening lopen de komende jaren flink terug (zie de toelichting bij 

de baten). De uitgaven zijn gerelateerd aan de bedragen die we van het Rijk ontvangen. Hierdoor is er 

voor 2013 € 691.000 minder beschikbaar dan in 2012. Deze cijfers zijn de uitkomst van een tool voor de 

indicatieve doorrekening van de budgetten van het ministerie van SZW.   

 Bij de uitgangspunten voor de begroting is bij de gemeenschappelijke regelingen rekening gehouden 

met een kortingsmaatregel van 5%. Dit was abusievelijk ook toegepast bij Pauw bedrijven voor de 

uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Omdat dit rijksgelden betreft die we één op één 

doorsluizen moest dit bij de Voorjaarsnota hersteld worden, hetgeen een nadeel oplevert van € 205.000. 

 In de begroting is in 2012 een taakstellende korting van 5% Toegepast op de "beïnvloedbare budgetten". 

Van deze korting is in 2012 een aanzienlijk bedrag onder dit bestuurlijk thema ondergebracht, namelijk  

€ 30.000. Dit voordeel komt vanaf 2013 weer te vervallen. 

 In 2012 is een incidenteel bedrag beschikbaar voor het project jeugdwerkloosheid van € 142.000. Vanaf 

2013 vervallen die uitgaven weer. 

BATEN 

Bestuurlijk thema Bijstand 

 Gezien het feit dat de gemeente Stichtse Vecht in de categorie “grote” gemeenten valt voor de 

budgetverdeling, is het budget niet meer afhankelijk van de uitkeringslasten of aantallen in jaren 

daarvoor. Het budget is o.a. afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen. Hoe gunstiger het economisch 

klimaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het Rijk, hoe minder budget en vice versa. 

Voor 2013 zijn wij uitgegaan van de gegevens die het Rijk hanteert voor de Miljoenennota (Macro-

Economische Verkenningen). Ten opzichte van 2012 geeft dit een stijging van de Rijksbijdrage van  € 

1.983.000. Dit voordeel loopt nog verder op tot € 2.487.000 in 2016.  

 In de begroting van 2012 was als stelpost een opbrengst begroot van € 20.000 van voormalig Loenen 

voor inverdieneffecten als gevolg van de samenwerking met het UWV. Deze post is abusievelijk in de 

(nieuwe) begroting van Stichtse Vecht blijven staan. 

 

Bestuurlijk thema Werkgelegenheid 

 De bijdragen die we van het rijk ontvangen voor het participatiebudget (re-integratie, educatie en 

inburgering) en Wet Sociale Werkvoorziening lopen de komende jaren flink terug. De geraamde 

bedragen zijn de uitkomst van een tool voor de indicatieve doorrekening van de budgetten van het 

ministerie van SZW. Voor 2013 betekent dat een nadeel van € 691.000.  

 In 2012 is een incidenteel bedrag beschikbaar voor het project jeugdwerkloosheid van € 142.000. Vanaf 

2013 vervalt die bijdrage weer. 
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6.5 Risico’s  

Op het gebied van de uitvoering van de sociale voorzieningen is het financiële risico groot te noemen. 

De belangrijkste risico‟s zijn voor de komende jaren als volgt: 

 

 De  meerjarenbegroting is erop gebaseerd dat het aantal uitkeringsgerechtigden gaat dalen naar het 

niveau van vóór de economische crisis. De aannames op basis van de huidige inzichten zijn realistisch, 

maar het verloop van de crisis blijft moeilijk te voorspellen. Er een blijft een financieel risico bestaan als 

economisch herstel uitblijft. 

 De gevolgen van de invoering van de Wet werken naar vermogen, als opvolger van de Wet Werk en 

Bijstand, zijn nog niet in de volle omvang te bepalen. Hierbij moet gedacht worden aan mogelijke  

bezuinigingen in de WSW, de kortingen op de Rijksgelden vanuit het Participatiebudget (Re-

integratiedeel) en het overhevelen van een deel van de Wajong doelgroep naar de gemeente. 

 Als economisch herstel uitblijft, zullen naast de kosten van de Bijstand ook de claims op de aanvullende 

voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand toenemen. 

 

Beheersmaatregelen: 

1. De komende jaren zetten we in op intensivering van de uitstroom naar werk door de werkgevers 

structureel te betrekken bij de re-integratie van bijstandsgerechtigden en WSW-ers. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door gericht inzetten van de werkgever in het traject, het inrichten van 

werkgeversdienstverlening, gebruikmaking van social return on investment en regionaal samenwerken. 

2. In 2012 en 2013 richten we ons op samenwerking met Pauw Bedrijven en de andere gemeentes binnen 

de Gemeenschappelijke Regeling op het vlak van re-integratie om hiermee synergievoordelen te 

behalen. Andere effecten zijn bevordering van de uitstroom en een betere beheersing van de middelen. 

3. Landelijk is de inkomensgrens vastgesteld vanaf 2012 op 110%. Dit betekent een beperking van de 

doelgroep voor het minimabeleid. We brengen het aantal regelingen terug, waardoor tevens 

efficiencywinst optreedt, we gaan het aantal categoriale verstrekkingen uitbreiden, wat leidt tot een 

vermindering van het aantal individuele verstrekkingen en tegelijkertijd als positief bij effect neemt de 

fraudegevoeligheid af. 
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Programma 7. Welzijn & zorg 
  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst en dhr. J.W. Verkroost 

Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorziening maatschappelijke ondersteuning, 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk, overig welzijn en zorg  

Korte omschrijving 
Welzijn bevorderen voor inwoners van Stichtse Vecht zodat iedereen naar behoefte aan 
het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.  
 

  
 OUTPUT-EFFECT KETEN  
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7.1 Omschrijving programma 

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om een sterk sociaal domein in te richten. We gaan uit van een 

zelfredzame samenleving waarin iedereen meedoet en waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg 

weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. De gemeente zet in op versterking van de 

„samenredzaamheid‟ van inwoners en van de lokale gemeenschap. om problemen zoveel mogelijk op eigen 

kracht en „dicht bij huis‟, in de eigen leefwereld op te lossen.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Gemeenten worden de komende jaren verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de zorg en de 

ondersteuning voor de eigen inwoners. Rijk en  provincie hevelen taken op het gebied van de jeugdzorg, de 

extramurale  begeleiding AWBZ en de re-integratie in het arbeidsproces van mensen met een beperking over 

naar gemeenten, waardoor gemeenten nagenoeg geheel verantwoordelijk worden voor deze kwetsbare groep 

inwoners. De betreffende budgetten worden ook overgeheveld, echter met behoorlijke efficiencykortingen. Hoe 

hoog deze kortingen zullen uitvallen is nu nog niet bekend. De maatschappelijke en financiële risico‟s van de 

transacties zijn groot. Een gedegen voorbereiding is daarom van belang. Het jaar 2013 zal hierin bepalend zijn. 

Zo zal duidelijkheid moeten komen over de definitieve (uitwerking van de) plannen nadat het nieuwe kabinet is 

gevormd. Wij volgen de ontwikkelingen alert en werken nauw samen in de regio om de transities goed voor te 

bereiden.  

De lokale inbedding vindt integraal plaats conform het programma „Samen sterk in Stichtse Vecht‟, waarbij 

Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling in de Wmo richtinggevend zijn. Het bieden van ondersteuning en zorg „dicht 

bij huis‟, wijkgericht, vormt het uitgangspunt; een strikt onderscheid tussen welzijn en zorg wordt daarbij niet 

langer gemaakt noch worden specifieke groepen (zoals „ouderen‟) nadrukkelijk genoemd, laat staan in zijn geheel 

tot „kwetsbaar‟ bestempeld. Sleutelwoorden zijn „zelfredzaamheid‟ en „individueel maatwerk‟, conform (de 

kanteling in) de Wmo. De bestuurlijke thema‟s (welzijn, ouderen, zorg) komen in het programma „Samen sterk in 

Stichtse Vecht‟  integraal aan de orde en worden hier niet meer apart benoemd. In regionaal verband wordt 

intensief samengewerkt met de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort om de transities 

voor te bereiden. 

Stichtse Vecht vervult hierin een trekkende en ondersteunende rol. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau 

wordt de succesvolle samenwerking voortgezet. 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders   

Voor de inrichting van een sterk sociaal domein vormen het programma „Samen Sterk in Stichtse Vecht‟ (2012) 

en de „Meerjarenvisie op subsidies in Stichtse Vecht 2012-2015‟ (2012) de grondslag, samen met het 

Collegeprogramma (2011) en het Raadsbesluit Strategische Heroverweging (2011).  

7.2 Wat willen we bereiken?  

Op het terrein van Welzijn en Zorg willen we van de dure en vaak „ontmoedigende‟ achterkant van de keten, naar 

de vóórkant, waar individuen en de verbanden waarin ze leven zo nodig van nieuwe brandstof voorzien dienen te 

worden om vragen en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht op te lossen. Mantelzorgers en vrijwilligers 

spelen daarin een belangrijke rol. Waar de eigen kracht in aanzet achterblijft en waar de problemen van 

uiteenlopende aard zich veelal hebben opgestapeld, blijft het mobiliseren en versterken van die eigen kracht 
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leidend, maar is er meer en intensiever ondersteuning noodzakelijk (vaak ook langduriger) met steviger 

coördinatie voor een sluitende aanpak. Voor die groep wil de gemeente een vangnet bieden, waarbij ook hier 

geldt dat vangnet toch vooral een springplank moet zijn. 

Het jeugdbeleid rust op drie pijlers: verbinden, participeren en ontwikkelen. We gaan uit van integraal en positief 

beleid voor jeugd van 0 tot 23 jaar, waarbij we ons richten op preventie en het voorkomen dat jeugd tussen wal en 

schip raakt. 

7.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op het sociale domein in Stichtse Vecht: regisseren, 

makelen en faciliteren om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken.  

We richten ons op de volgende taken: 

1. Implementeren van het nieuwe subsidiebeleid (m.i.v. 2013) 

2. Verder ontwikkelen en implementeren van het programma „Samen sterk in Stichtse Vecht‟ (ongeacht 

tijdelijk opgeschorte transitievoornemens van het Rijk): 

a. voorbereiding lokale inbedding extramurale begeleiding AWBZ (1-1-2014) 

b. voorbereiding lokale inbedding jeugdzorg 

c. versterking 0
e
 lijn: (infrastructuur t.b.v.) vrijwillige inzet & mantelzorg 

d. versterkte koers op substitutie 1
e
 en 2

e
 lijnsondersteuning door vóórliggende (0

e
 lijns-) 

voorzieningen 

e. ontwikkelen wijkgerichte, flexibele organisatievormen om maatschappelijke ondersteuning „dicht 

bij huis‟ gestalte te geven 

f. experimenteren met wijkgerichte organisatievormen (mede op basis van de resultaten van de 

pilots „Buurtzorg Jong‟, „Zichtbare Schakel‟ en „Indicatievrije trajecten in de Jeugdzorg‟) 

3. Implementeren van de taakstelling Strategische Heroverweging (2011) voor het domein Welzijn & Zorg, 

op basis van het programma „Samen sterk in Stichtse Vecht‟ en van het Subsidiebeleid Nieuwe Stijl. 

4. Herinrichting lokale welzijnsdomein naar inhoud en organisatiewijze op basis van Welzijn Nieuwe Stijl. 

5. Bevordering woonservicezones, mede als onderdeel van de herinrichting van het lokale welzijnsdomein 

en de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid, en aanknopend bij particullier initiatief zoals de 

herontwikkeling van zorgcentrum Merenhoef. 

6. Opstellen van de nieuwe integrale 4-jaren beleidsnota Wmo / Lokale Gezondheid. Voor het terrein 

Lokale Gezondheid wordt nauw aangesloten bij het lokale sportbeleidsplan. Thema‟s als een gezond 

gewicht, psychisch welbevinden en een verantwoord gebruik van alcohol vormen speerpunten. Naar 

verwachting bieden wij deze nota eind 1
e
 kwartaal 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad.  

 

Specifiek: jeugdbeleid 

7. Wij ontwikkelen een nota Jeugdbeleid 2013 -2020, waarbij we jongeren actief betrekken en stimuleren 

om mee te denken, aansluitend bij de dynamiek en leefwereld van de jongeren. De verwachting is dat 

wij deze nota najaar 2013 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.  

8. Wij geven jeugdparticipatie steviger vorm, zodat jongeren in 2013 meer gezien én gehoord worden, 

vanuit positief jeugdbeleid. Met aandacht voor het wijken- en kernen beleid, vanuit zelfredzaamheid en 

eigen kracht.  

9. Wij realiseren een nieuw activiteitenprogramma voor het nieuwe jongerencentrum in Maarssenbroek. We 

betrekken jongeren hier bij als adviseurs en experts. 
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10. Vanaf 2013 werken we in de gehele gemeente Stichtse vecht met één uitvoerende organisatie voor 

jongerenwerk. 

 

Specifiek: schuldhulpverlening 

11.  Binnen de kaders van de nieuwe wetgeving en op basis van het vastgestelde beleidsplan zal 

schuldhulpverlening integraal  worden uitgevoerd. Naast de professionele schuldhulpverlening zullen 

vrijwilligers een centrale rol gaan vervullen in de preventie- en nazorg activiteiten.   

7.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 2.123 2.186 2.179 2.174 2.170 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Welzijn 6.110 5.566 5.360 5.260 5.265 

Bestuurlijk thema Ouderen 710 612 615 615 627 

Bestuurlijk thema Dorps- en 
buurthuizen 

454 413 413 413 413 

Bestuurlijk thema Zorg 3.697 3.731 3.735 3.642 3.702 

Totaal lasten 13.094 12.508 12.302 12.104 12.177 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Welzijn 768 799 808 806 804 

Bestuurlijk thema Ouderen 29 29 29 29 29 

Bestuurlijk thema Dorps- en 
buurthuizen 

299 297 297 297 297 

Bestuurlijk thema Zorg 83 102 111 120 120 

Totaal baten 1.179 1.227 1.245 1.252 1.250 

         

Resultaat voor bestemming 11.915 11.281 11.057 10.852 10.927 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 46 46 46 46 46 

Onttrekking uit reserves 312 118 115 115 115 

            

Resultaat na bestemming 11.649 11.209 10.988 10.783 10.858 

 

LASTEN 

Bestuurlijk thema Welzijn 

In het kader van de Strategische Heroverweging  wordt binnen het thema Maatschappelijke Begeleiding vanaf 

2013 € 123.000 omgebogen. Deze taakstelling moet worden gerealiseerd door harmonisering van de subsidiering 

van organisaties en door scherpere inkoop van diensten, met name in het algemeen maatschappelijk werk.  

Op vrijwillige dienstverlening  rust in het kader van de Strategische Heroverweging en een ombuigingstaakstelling 

van € 32.000 vanaf 2013. Ook in dit beleidsveld moeten harmonisering van regelgeving, schaalvergroting en 

samenwerking leiden tot realisatie van de taakstelling.  
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Voor hulp bij het huishouden geldt in het kader van de Strategische Heroverweging een  ombuigingstaakstelling  

van € 200.000 vanaf 2013, oplopend naar € 400.000 in 2015. Voor dit onderdeel worden vooral oplossingen 

gezocht in scherpere aanbestedingen van diensten en maatwerk in het aanbod van diensten, regionale 

samenwerking, inschakelen van  de SW-organisatie in de uitvoering van huishoudelijke hulp.  

 

Een extra taakstelling in het kader van de heroverweging (2
e
 tranche) van € 100.000 wordt gerealiseerd binnen 

dit programma. Hiertoe wordt een verhoogde inspanning geleverd op de herinrichting van het sociale domein, het 

inzetten op de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en het doorvoeren van het principe van De 

Kanteling, zoals vastgelegd in de visie “Samen Sterk in Stichtse Vecht”. 

 

Conform het collegeprogramma komt voor ondersteuning  van mantelzorgers net als in 2012 € 9.250 beschikbaar  

in 2013. Deze financiering loopt door tot en met  2014. Op dezelfde wijze  en in dezelfde omvang wordt extra geld 

beschikbaar gesteld ter stimulering van het vrijwilligerswerk.  

Nieuw ten opzichte van 2012 is de ondersteuning met € 18.500 van initiatieven die moeten leiden tot faciliteiten 

gericht op het vergroten van zelfredzaamheid van WMO-clienten. Deze impuls loopt door tot en met 2014. 

 

Ouderen 

In het kader van de Strategische Heroverweging wordt met ingang van 2013 een taakstellende besparing op het 

bestuurlijk thema ouderen gelegd van € 100.000. De besparing moet  gevonden worden in harmonisering van 

subsidies  op het gebied van ouderenactiviteiten  en herstructurering van het brede welzijnswerk (inclusief dat 

voor ouderen) door schaalvergroting (één aanbieder voor de gehele gemeente) en verbeterde efficiency. 

 

Dorps- en buurthuizen 

In het kader van de Strategische Heroverweging  wordt binnen het thema dorps- en buurthuizen  in 2013 en 

verdere jaren € 45.000 bespaard. De besparingen moeten worden gevonden in harmonisering van  (exploitatie) 

subsidies  aan dorps- en buurthuizen maar ook de gemeentelijke exploitatiekosten van de accommodaties  en het 

aantal en de spreiding van de accommodaties over de gemeente heeft de aandacht in het realiseren van de 

taakstelling.  

 

Zorg 

Ten opzicht van 2012 laat het budget voor jeugd- en jongerenwerk een verlaging zien van € 47.000 . Dit bedrag is 

in 2013 en verder uit de begroting gehaald ter dekking van de kapitaallast van de nieuwe accommodatie voor de 

jeugd in het in de MFA Bisonspoor.  

 

Het rijk heeft via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds een bedrag van € 93.000 beschikbaar gesteld 

voor het project Zichtbare Schakels. Voor 2013 en voor 2014 wordt dit uit de daarvoor in de begroting 

opgenomen stelpost vrijgemaakt . Dit betekent dat er voor zowel 2013 als 2014 € 93.000 beschikbaar is. Het 

project Zichtbare schakels biedt ons de mogelijkheid op lokaal niveau de regie te nemen om met extra inzet van 

de wijkverpleegkundigen de verbinding tussen wonen, preventie, welzijn en zorg verder te verbeteren. De 

wijkverpleegkundigen werken samen met relevante partijen om sociale en gezondheidsrisico‟s van bewoners 

vroegtijdig te signaleren en hierop actie te ondernemen.  
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7.5 Risico’s  

Deel van zorg  in een instelling in 2013 van AWBZ naar gemeente 

In het begrotingsakkoord van het rijk is opgenomen dat de zogeheten zorgzwaartepakketten (ZZP‟s) 1, 2 en 3 uit 

de AWBZ worden geschrapt. Het gaat hier om wonen met enige zorg en begeleiding. Dus mensen die relatief 

lichte zorg of begeleiding  nodig hebben, krijgen geen indicatie meer voor verblijf in een instelling, zoals een 

verzorgings- of verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking . De zorg en 

ondersteuning die ze wel nodig hebben, moeten ze zelf regelen. Betrokken organisaties en de VNG vrezen 

toeloop naar het Wmo-loket en vinden het tempo van invoering (per 01-01-2013) veel te hoog. Vooral 

omdat onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat, die bij de gemeente zullen aankloppen. Deze ontwikkeling 

wordt, zowel regionaal als landelijk, nauwgezet gevolgd. 
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Programma 8. Natuur en milieu 
  

Portefeuillehouder     Dhr.  P.F. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Huishoudelijk afval, Overige afval, Riolering, Geluidwerende voorzieningen, Milieu en 
Begravingen 

Korte omschrijving Het programma is gericht op het  zorgdragen  voor een evenwichtige natuur en een 
evenwichtig milieu, op het gebied van water, lucht, bodem en geluid. 
Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 
versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot 
milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

  
OUTPUT-EFFECT KETEN  
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8.1 Omschrijving programma 

Dit programma beslaat de uitvoering van natuur- en milieuwerkzaamheden die voortvloeien uit milieuwetten. Dit 

betreffen beleids- en beheersmatige taken en advisering op milieugebied, waarbij wij worden ondersteund door of 

taken oppakken samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Het omvat de volgende (beheer)taken: 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

Hieronder valt onder meer: 

 Beleidsmatige taken en advisering voor dat deel van de waterketen en het oppervlaktewater dat in 

eigendom en/of beheer is bij de gemeente. Doelstelling is het voldoen aan de zorgplichten voor 

afvalwater(riool), hemelwater, grondwater en bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Om de doelmatigheid te versterken zoeken wij samenwerking met andere gemeenten en 

waterschappen. 

 Implementatie Natura 2000, herinrichting Bethunepolder, implementatie nationale en provinciale 

ecologische verbindingszones en de implementatie van het gemeentelijke LandschapOntwikkelingsPlan 

(LOP). 

 Het beheren en onderhouden van de geluidswerende voorzieningen. 

 

Afval 

Dit betreft het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Ook het beheer van de 

afvalinzamelingsdepots valt hier onder en het scheiden van afval in zoveel mogelijk deelstromen. Dit is belangrijk 

voor het milieu, maar ook kostenbesparend. 

Wij ontwikkelen een duurzaam afvalbeleid, waarbij de uitgangspunten afvalscheiding en stimulering van 

hergebruik gelden. 

Begraven 

Het beheren en onderhouden van acht begraafplaatsen, waarbij zorgvuldig de doelmatigheid van het gebruik in 

ogenschouw genomen dient te worden. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

 Per 1 januari 2013 moet een samenwerkingsovereenkomst zijn opgesteld tussen de gemeente en de 

waterschappen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) en waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), die 

moet leiden tot een besparing op de kosten voor het waterbeheer en rioolbeheer. 

 In het nieuwe verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP 2012 - 2016) geven we invulling aan de drie 

zorgplichten voor afvalwater (riool), hemelwater en grondwater en tevens het beschermen van de 

kwaliteit van het oppervlakte water.. De zorgplicht grondwater is toegevoegd aan het GRP, vandaar dat 

het thans „verbreed‟ GRP heet. Deze nieuwe wetgeving gaat gepaard met een verbrede rioolheffing
3
.  

                                                           
3
 Met het in werking treden van nieuwe wetgeving, zoals de Waterwet en de Wet gemeentelijke Watertaken is de zorgplicht van 

de gemeente uitgebreid (verbreed) met de zorgplicht voor grondwater. Daarvoor moeten de gemeentes een nieuw GRP 

opstellen, het z.g. verbreed GRP, waarin de maatregelen met betrekking tot grondwater zijn opgenomen. In de wet is 

opgenomen dat deze verbrede taak wordt bekostigd uit de rioolheffing, die daarom verbrede rioolheffing wordt genoemd. 
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 De resultaten van de 2
e
 fase van de pakketstudie Ring Utrecht (N230/Zuilense Ring en aansluiting op de 

A2) worden eind 2012 verwacht en vastgelegd in een Ontwerp-Tracebesluit, een Voorontwerp 

Bestemmingsplan en een milieueffectrapportage (MER). Daarnaast worden de maatregelen om nadelige 

effecten te beperken of te compenseren bepaald; bij de uitwerking wordt de omgeving (bewoners en 

belanghebbenden) betrokken. Na formele inspraak, overleg en advisering vindt de definitieve 

besluitvorming plaats in 2013, waarna de daadwerkelijke realisatie gepland staat tussen 2016 en 2020. 

 Op Rijksniveau is een klimaatagenda in voorbereiding als vervolg op de Slok-regeling 

(stimuleringsregeling lokaal klimaatbeleid). Deze nieuwe regeling zal per 1 januari 2013 van kracht 

worden. Hoe deze regeling uit gaat pakken was in 2012 niet bekend. 

 De Gebiedsagenda Noordwest Nederland, die ook de regio Utrecht – Amsterdam bevat, bundelt de 

ambitie, visie en opgaven van Rijk én Metropoolregio. De gebiedsagenda vormt een vertrekpunt om tot 

integrale afspraken te komen over wonen, werken en bereikbaarheid, met oog voor landschap en milieu. 

 De nieuwe gebiedscommissie Utrecht West, waar onze gemeente in deelneemt, is opgericht. Het is een 

platform om vele ontwikkelingen in het buitengebied te realiseren, waaronder plattelandseconomie, 

recreatie en cultuurhistorisch landschap. 

 Rondom de Kievitsbuurten en de plassen wordt een bestuurlijke samenwerking voorbereid om een 

oplossingsstrategie te ontwikkelen voor een veelheid van problemen op het gebied van: bestemming, 

instandhouding en bagger. 

 In SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid), een wijziging in de Wet 

geluidhinder, wordt de geluidregelgeving rond provinciale- en gemeentelijke wegen en rond gezoneerde 

industrieterreinen aangepast. Wanneer deze wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden is op dit 

moment nog niet bekend. 

 De Luchtvaartwet wordt geleidelijk vervangen door de Wet luchtvaart. De regels voor Schiphol kennen 

rond Schiphol een beperkingengebied, dat betrekking heeft op de geluidsbelasting, de externe veiligheid 

en de vliegveiligheid. Of dit consequenties heeft voor de gemeente Stichtse Vecht, hangt van de exacte 

tekst van het wetsvoorstel af, dat in 2012 wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. 

 Het route-experiment Aalsmeerbaan (Schiphol) kan, indien het CROS (Centraal Regionaal Overleg 

Schiphol) dit overneemt, consequenties hebben voor de inwoners van met name Breukelen, Kockengen 

en Nieuwer ter Aa. Aangezien dit extra geluidsoverlast betekent, zal de gemeente er op aandringen om 

dit bij de uitwerking te voorkomen. 

Afval 

 De afvalinzamelingscontracten eindigen per 31 december 2012. Per 1 januari 2013 is er een nieuw 

contract. 

 Er komen steeds meer eisen op de gemeente af wat betreft de afvalscheiding en op het gebied van 

arbeidsomstandigheden (arbo) binnen een afvalstoffenstation. Deze eisen worden meegenomen in de 

haalbaarheidsstudie naar het vernieuwen en optimaliseren van de gemeentelijke afvalstoffenstations. 

 Per 1 januari 2013 is de BV Milieuservices AVR – Breukelen (de BV MAB) opgeheven. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s  / Strategische beleidskaders 

 Verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2012 – 2016, waaronder de drie zorgplichten afvalwater, 

hemelwater en grondwater vallen (2012); 
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 Actieplan Geluid Stichtse Vecht (vast te stellen in 2013), welke uitvoering geeft aan de geluidsrichtlijnen 

van de EU (EU Omgevingslawaai); 

 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Stichtse Vecht; 

 Natura 2000; 

 Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en bijbehorende uitvoeringsbesluiten (2012); 

 Besluit Bodemkwaliteit (Bodemfunctieklassenkaart); 

 Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Regio Noord-West Utrecht (vastgesteld in 2012); 

 Geurbeleid Stichtse Vecht (2012); 

 Begraafplaatsenverordening (2012); 

 

8.2 Wat willen we bereiken? 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygiënische randvoorwaarden te 

stellen op het gebied van riolering, water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan een goede volksgezondheid 

en een schoon leefmilieu. Daarmee wordt een goed functionerend en aantrekkelijk leef- en werkklimaat 

gewaarborgd voor de inwoners en bezoekers van de gemeente. Dit ondersteunen wij door op educatief gebied, 

middels natuur en milieueducatie en de jaarlijkse boomfeestdag, de jeugd te betrekken bij ons erfgoed, de natuur 

en ons milieu. 

Afval 

Op het gebied van afval willen we de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terugdringen. Daarbij monitoren 

wij of de door ons ondernomen stappen resultaat opleveren. De totale hoeveelheid restafval die vrijkomt bij 

huishoudens moet afnemen en de hoeveelheid recyclebare afvalstoffen (oud papier, glas, plastic, metalen, gft 

etc.) dient verhoogd te worden om een bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke doelstelling van 65 procent 

recycling in 2015. 

Begraven 

Wij willen op een respectvolle manier mogelijkheid bieden om overledenen te begraven. We spelen daarbij in op 

de veranderende wensen in de maatschappij, waarbij meer keuzevrijheid hoort, meer bewaaropties voor urnen en 

waar begraafplaatsen gedenkparken worden. De kostendekkendheid moet verbeteren door inkomstenverhoging 

middels productontwikkeling en promotie. Kostenbesparing dient mede afgezet te worden tegen het beleid dat 

kernen hun eigen begraafplaats behouden. Dit beleid is van invloed op de te behalen kostenefficiëntie. 

8.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

8.3.1 Bestuurlijk thema Milieu 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

1  Implementeren Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en oprichten gebiedsfonds Stichtse Vecht. 

Op basis van de uitvoerings- en beleidssporen die in het LOP geformuleerd staan, worden in 2013 projecten 

geïnitieerd. Denk bij de uitvoeringsplannen aan landschappelijke inpassing, herstel van landschapselementen, 

compensatie, het realiseren van kleinschalige recreatieve infrastructuur en het leesbaar maken van de 

cultuurhistorie van ons landschap.  
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Voor de begeleiding van de projecten en in brede zin de advisering van de gemeente op het gebied van natuur en 

landschap wordt in 2013 een aanzet gegeven voor de oprichting van een gebiedsfonds voor Stichtse Vecht. 

2  Meewerken aan programma’s van hogere overheden en waterschappen 

Wij werken, met de belangen van de gemeente op het netvlies, mee aan de programma‟s van de hogere 

overheden en de waterschappen die doelen nastreven als behoud en herstel van het cultuurhistorisch landschap 

en de natuur en vitalisering van het platte land en het ontwikkelen van het landelijk gebied. 

3 Duurzaamheidsbeleid 

Duurzaamheid is één van de belangrijke pijlers in het collegeprogramma waar wij expliciet aandacht aan 

besteden. In 2012 is de eerste stap gezet om te komen tot een klimaatneutrale organisatie (CO2-footprint, waarbij 

de omvang van de CO2-uitstoot in beeld wordt gebracht). Verder is gestart  met duurzame openbare verlichting 

en het realiseren van extra e-laadpunten. Eind 2012 wordt in navolging op de ondertekening van het 

duurzaamheidspamflet een duurzaamheidsvisie opgesteld die vervolgens in 2013 moet resulteren in een 

duurzaamheidsnota. 

 

4 Opstellen van een Actieplan Geluid voor Stichtse Vecht 

Als gevolg van het EU Besluit Omgevingslawaai maken wij geluidkaarten waarmee inzicht in de actuele 

geluidssituatie ontstaat. Het project om te komen tot geluidskaarten is in 2012 gestart. In 2013 stellen wij met 

inspraak van de inwoners, actieplannen op waarin wordt aangegeven hoe geluidshinder in Stichtse Vecht 

voorkomen en verminderd kan worden. 

5  Integrale aandacht voor de gevolgen van water-, spoorweg- en luchtverkeer 

Extra aandacht voor de gevolgen van cumulatie van geluid is binnen Stichtse Vecht prominent aan de orde. De 

bezwaren en zorgen richten zich in hoofdzaak op de leefbaarheid, het welbevinden en de gezondheid van onze 

inwoners. Door tal van los geziene infrastructurele initiatieven (verbreding A2, plannen verhoging maximum 

snelheid A2, verbreding spoorverbinding Amsterdam – Utrecht, hoogspanningstracé (380 Kv en 150 Kv)) en 

mogelijke negatieve effecten van aanpassing van aanvliegroutes van en naar Schiphol, is er sprake van een 

bundeling aan negatieve effecten en risico‟s. Dit vraagt om integraal beleid dat gericht is op het terugdringen, ,in 

plaats van het verder opvoeren van deze effecten en risico‟s. 

6 Uitvoeren van de maatregelen vanuit het verbreed GRP en vormgeven samenwerking in de waterketen 

Dit betreft het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande gebieden, het 

vervangen/renoveren en repareren van de rioolstelsels en het samen met de waterschappen en andere 

gemeenten uitvoeren van projecten en beheeractiviteiten. 

Per 1 januari 2013 dienen samenwerkingsovereenkomsten te zijn ondertekend tussen de gemeente en de beide 

waterschappen binnen onze grenzen. Gedacht moet worden aan een gezamenlijk grondwatermeetnet, 

gezamenlijke overstortmetingen en gezamenlijk databeheer van neerslaggegevens. 

Afval 

7 Opstellen afvalvisie en afronden vervolgstudie afvalstoffendepots 

In 2013 stellen wij een afvalvisie op, die onze ambities op afvalgebied weergeeft en de wijze waarop wij deze 

ambities denken te gaan realiseren. 
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In het collegeprogramma 2011 – 2014 staat aangegeven dat er een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar 

het vernieuwen en optimaliseren van de bestaande gemeentelijke afvalstoffendepots. Deze studie is in 2012 

uitgevoerd. Een vervolgstudie, die wij in de eerste helft van 2013 afronden, gaat uitwijzen welke exacte locatie(s) 

het meest geschikt zijn en welke locatie(s) vrijkomen voor een andere bestemming (bijvoorbeeld woningbouw). 

Wij realiseren hiermee tegelijkertijd een efficiencyslag (en bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling).  

Om de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren starten wij tal van deelprojecten op die hier een bijdrage aan 

leveren, zoals containerregistratie (stickeractie).  

In 2013 voeren wij een proef uit met een ondergrondse perscontainer voor plastic afval. 

 

Er is extra aandacht voor afvalcommunicatie, om hergebruik en gescheiden inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen te stimuleren. Aan de hand van een afvalcommunicatieplan vindt een jaarlijkse programmering plaats 

van de in het uitvoeringsjaar te houden communicatieactiviteiten (jaaractiviteitenkalender) voor de te 

onderscheiden afvalfracties. 

8.3.2 Bestuurlijk thema Lijkbezorging 

8  Begraven en herdenken  

De begraafplaatsen binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn niet kostendekkend. Om de begraafplaatsen te 

exploiteren met een exploitatieoverschot, is naar aanleiding van de Strategische Heroverweging, een business 

case ontwikkeld: “Begraven en herdenken”. Gelijktijdig hebben wij een nieuwe begraafplaatsverordening 

opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met nieuwe mogelijkheden tot begraven en herdenken. Deze nieuwe 

mogelijkheden sluiten beter aan op de veranderende wensen ten aanzien van begraven en herdenken. Zo krijgt 

bijvoorbeeld het onderbrengen van urnen meer aandacht en is er meer keuzevrijheid voor het aantal jaren 

waarvoor graven worden uitgegeven. De begraafplaats moet zich meer profileren als herdenkplaats. Verder 

zoeken wij naar mogelijkheden om mensen tijdig te binden aan een gemeentelijke begraafplaats, door het 

vroegtijdig uitgeven van grafrechten. Hierdoor genereren wij extra inkomsten. Daarnaast resulteert een actief 

verlengingsbeleid en het  zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te genereren uit graven die voor onbepaalde 

tijd zijn uitgegeven, in extra inkomsten. 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron Nulmeting 

(2011) 

2012 2013 2014 2015 

hoeveelheid 
restafval per 
inwoner per jaar 

P AVU 226 kg 223,7 kg 

(-1%) 

221,5 kg 

(- 1%) 

219,3 kg 

(-1%) 

217,6 kg 

(-1%) 
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8.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 4.685 4.750 5.251 5.476 5.570 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Milieu 7.426 7.195 7.478 6.906 6.977 

Bestuurlijk thema Lijkbezorging 226 232 232 232 232 

Totaal lasten 12.337 12.177 12.961 12.614 12.779 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Milieu 11.803 11.362 11.711 12.079 12.446 

Bestuurlijk thema Lijkbezorging 543 543 643 893 893 

Totaal baten 12.346 11.905 12.354 12.972 13.339 

         

Resultaat voor bestemming -9 272 607 -358 -560 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 223 0 0 155 326 

Onttrekking uit reserves 483 31 554 0 0 

            

Resultaat na bestemming -269 241 53 -203 -234 

 

LASTEN 

Overige lasten 

Bestuurlijk thema Milieu 

De lasten van dit bestuurlijke thema zijn per saldo € 232.000 lager dan in 2012. De onderstaande posten 

verklaren grotendeels dit verschil. 

 De in 2012 doorgevoerde Strategische Heroverweging heeft voor het onderdeel afval voor het eerst 

consequenties in 2013. Er wordt vanaf 2013 een bezuiniging doorgevoerd op de lasten van € 450.000. 

 In de begroting voor afval is tot nog toe geen rekening gehouden met capaciteit voor afvalbeleid en 

afvalcommunicatie. Daarom is er in de begroting  2013 een bedrag geraamd van € 92.000, waarvan  

€ 80.000 voor het inhuren op afvalbeleid en € 12.000 voor afvalcommunicatie.  

 In de begroting 2012 is een eenmalig bedrag beschikbaar van € 50.000 voor een onderzoek naar de 

afvalscheidingstations. 

 In de meerjarenbegroting zijn de kosten opgenomen die voortvloeien uit het nieuwe vGRP 2012-2016. 

Voor 2013 betekent dit een verhoging van de lasten van € 209.000. 

 Door Natuurbescherming op een lager niveau uit te voeren kan een structurele besparing worden 

gerealiseerd van € 45.000. 
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BATEN 

Bestuurlijk thema Milieu 

De baten van dit bestuurlijke thema zijn per saldo € 441.000 lager dan in 2012. De onderstaande posten 

verklaren dit verschil. 

 De verlaging van de lasten van afval ad € 450.000 vanwege de Strategische Heroverweging hebben ook 

gevolgen voor de baten. Deze worden eveneens € 450.000 lager. 

 Op het onderdeel  riolering was ten onrechte een structurele bijdrage geraamd van € 116.000. 

 Vanwege het doorvoeren van het vGRP2012-2016 wordt de rioolheffing verhoogd met  

€ 170.000.  

 In 2012 werd een bedrag van € 39.000 doorberekend voor milieuadviezen aan grondexploitaties; deze 

doorberekening komt met ingang van 2013 te vervallen. 

MUTATIES RESERVES 

Toevoeging 

In 2012 was er o.a. sprake van een eenmalige storting van € 200.000 in de kapitaaldekkingsreserve ten behoeve 

van de kapitaallasten van ondergrondse containers. 

Onttrekking 

Het bedrag van de onttrekking in 2013 is € 416.000 lager dan in 2012. 

Het bedrag van 2012 ad € 483.000 bestaat uit de volgende posten: 

 Een eenmalige onttrekking aan de reserves gemeentereiniging  van in totaal € 250.000 waarvan   

€ 200.000 ten behoeve van de kapitaaldekkingsreserve (zie toevoeging) en € 50.000 voor een 

onderzoek naar de afvalscheidingstations. 

 Een onttrekking aan de reserve riolering t.b.v. het “oude” gemeentelijke rioleringsplan (GRP) van  

€ 233.000. Deze onttrekking vervalt in 2013 vanwege het nieuwe verbreed GRP 2012-2016.  

 

Het bedrag van 2013 ad € 31.000 betreft een onttrekking aan de reserve riolering   ten behoeve van het 

vGRP2012-2016. 

 

8.5 Risico’s  

In 2013 wordt de uitspraak verwacht van het hoger beroep in een door de gemeente gewonnen arbitragezaak 

inzake een te laten oplevering van geluidsschermen langs de A2 ter hoogte van Maarssenbroek. Er is een risico 

dat deze uitspraak negatief voor de gemeente uitvalt. 
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Programma 9. Wonen en ondernemen 
  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst , dhr. P. Ploeg, dhr. P.F. de Groene en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Economische zaken, ruimtelijke ordening, vergunningen bouwen en wonen, 
monumentenzorg,  stedelijke vernieuwing, woonruimtezaken, volkshuisvesting, 
grondzaken, grondexploitaties 

Korte omschrijving Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke en 
groene karakter van Stichtse Vecht. Een adequate huisvesting realiseren voor alle 
inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Dit 
programma is voorts gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling. 

  
OUTPUT-EFFECT KETEN  
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9.1 Omschrijving programma 

Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van 

Stichtse Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente. We 

waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij stimuleren en faciliteren de 

ontwikkelingen, beschermen en versterken de natuur- en landschappelijke waarden. De gemeente wil adequate 

huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. 

Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

In het kader van dit programma worden de economische belangen van Stichtse Vecht in de regio behartigd. Het 

ondernemersklimaat en vestigingsklimaat moeten worden gestimuleerd, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid 

van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en ontwikkeling van de jeugd. Het economisch beleid richt zich 

ondermeer op binding van grote werkgevers, ondersteuning van ondernemers en MKB-ers en bevordering van de 

(bedrijfsmatige)leefbaarheid. Op tal van terreinen wordt aandacht besteed aan contacten met het bedrijfsleven.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 Samenwerking Noordvleugel/  Oprichting van Platform Regionaal Economische Structuur (PRES)/ 

Oprichting van een regionaal Economic Board Utrecht. 

In de visie van het kabinet verwoord in Noordvleugelbrief van minister Verhagen kan door meer 

samenwerking en samenhang de nu al sterke Europese positie van NVL gebied nog verder worden 

versterkt. In de economische agenda Noordvleugel gaat het om het versterken van de economische 

structuur. Mede gelet op de afspraken in de Noordvleugel wordt nog dit jaar een Economic Board voor 

regio Utrecht (EBU) opgericht. De overheid, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de 

maatschappelijke instellingen hebben in het Utrechtse nl. nog onvoldoende interactie om het enorme 

bestaande potentieel te benutten. Eén van de drie partijen is de overheid die zich heeft georganiseerd in 

een Bestuurlijk Overleg Platform Regionaal Economische Structuur (PRES), bestaande uit de 60.000+ 

gemeenten. Via de EBU en PRES kan het Utrechts belang worden opgeschaald naar Noordvleugel 

niveau 

 Provinciaal kantorenbeleid i.o. 

 Nieuwe Drank- en Horecawet (toezicht overgeheveld naar gemeente). 

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Met de wetswijziging gaat het 

toezicht naar de gemeenten. Ook moet de gemeenteraad een verordening vaststellen om de 

paracommerciële horecabedrijven te reguleren. De raad heeft hiervoor, na de wetswijziging, nog een 

jaar de tijd.  

 Vorming Regionale Uitvoerings Dienst.  

De omgevingsdiensten moeten per 1 januari 2013 operationeel zijn. In Utrecht is de eerste stap gezet 

door de vorming van de Omgevingsdienst Utrecht, door de fusie van de milieudiensten per 1 juli 2012 

 Omgevingswet (in voorbereiding). 

Het kabinet wil het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in 1 Omgevingswet. De Omgevingswet 

vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke 

ordening. De verwachting is dat de nieuwe wet na 2013 in werking zal treden. 

 

 



85 
 

 
Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

 Convenant bedrijventerreinen 2012 

 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 2012 

 Economisch / Ruimtelijke visie in ontwikkeling 

 Reclamebeleid 2012 

 Handhavingsbeleid 2012 – 2014  

 Handhavinguitvoeringprogramma (HUP) 2012 

 Afwijkingenbeleid bestemmingsplannen 2012  

 Woonvisie (eind 2012) 

 Nota Standplaatsenbeleid (eind 2012) 

 Welstandsnota 2012 

 Gemeentelijke Antennebeleid 2012 

9.2 Wat willen we bereiken?  

Ondernemen 

Stichtse Vecht als gemeente met een aantrekkelijk Ondernemers- en Vestigingsklimaat. Een gezond 

ondernemingsklimaat draagt immers bij aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners 

en ontwikkeling van de jeugd.  

Stichtse Vecht als strategische samenwerkingspartner binnen de provincie Utrecht, Noordvleugel en voor de 

agglomeraties Utrecht en Amsterdam op het gebied van economie. 

 

Wonen 

Op basis van de Woonvisie zetten wij in op het stabiel houden van het inwoneraantal (62.000- 64.000 inwoners) 

met behoud van het Groene Hart: het behoud van aanbod van sociale huurwoningen is van groot belang omdat 

een groot deel van de inwoners hierop is aangewezen; mensen in een noodsituatie komen niet op straat te staan.  

Bijzondere aandacht verdient de doelgroep die een inkomen heeft boven de sociale huurnorm, maar te weinig 

verdient voor het verkrijgen van een hypotheek. Over het uitvoeren van de Woonvisie worden afspraken gemaakt 

met de woningcorporaties, de zogenaamde samenwerkingsafspraken (voorheen de prestatieafspraken). 

 

Ruimtelijke kwaliteit en stedelijke vernieuwing 

We beschermen het groene karakter en de diverse ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Stichtse Vecht. We 

verbeteren de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. Met de vaststelling van 

bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen als toetsingskader voor omgevingsvergunningen en gebruik wordt 

de ruimtelijke kwaliteit in juridische zin geborgd. De inwoners van de gemeente worden goed geïnformeerd over 

en betrokken bij de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid. 

 

Gemeentelijk vastgoed 

Eind 2012 is de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd op basis van de uitgangspunten uit de integrale visie 

vastgoedmanagement. Lege woningen, niet zijnde strategisch vastgoed, worden op de huizenmarkt aangeboden. 

De omvang en de kwaliteit van het onderhoud van het (resterend) vastgoed wordt hierdoor op peil gehouden en 

de kosten voor het beheer en onderhoud blijven beheersbaar. 
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9.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Ondernemen 

Verbeteren ondernemersklimaat 

Het verbeteren van het ondernemersklimaat geven we vorm door onder andere aandacht te besteden aan een 

goede dienstverlening, het bedrijfsleven als partner te behandelen en de regelgeving voor ondernemers zoveel 

mogelijk te beperken. Tevens investeren wij in goed ontwikkelde samenwerkingsverbanden. Zo heeft de 

Noordvleugel een relatief kleine afzetmarkt in de ogen van buitenlandse bedrijven, is er sprake van onbenut 

potentieel door gebrek aan focus op en verbindingen tussen economische topgebieden en clusters en is er 

sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor technisch geschoold personeel. Dit zijn uitdagingen die regionaal 

opgepakt worden binnen de Noordvleugel en de Economic Board Utrecht en Platform Regionaal Economische 

Stimulering (PRES) Utrecht.  

 

Reclamebeleid 

Wij geven uitvoering aan het vastgestelde Reclamebeleid. Met het reclamebeleid beogen we het tegengaan van 

de toenemende verrommeling van de buitenruimte.  

Opstellen van een Economisch/ruimtelijke visie 

Voor een goed, eerlijk en duurzaam functioneren van de economie is een visie noodzakelijk. Het is zaak dat 

inzicht ontstaat in het functioneren van de lokale economie en de mogelijkheid hierin richting te geven en te 

stimuleren door middel van regels (bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels), investeringen en 

subsidies. Omdat Ruimte en Economie nauw met elkaar zijn verweven, wordt een integrale visie voor deze 

beleidsvelden in deze collegeperiode afgerond. 

Bevorderen van de kenniseconomie 

De samenwerking met Business Universiteit Nyenrode is hierin een belangrijk aandachtsgebied. Het is de 

gemeente er veel aan gelegen lokaal ondernemerschap te verbinden aan de universiteit Nyenrode en Nyenrode 

te verbinden aan de lokale gemeenschap. 

Het bevorderen van contacten tussen overheid en bedrijfsleven. 

versterkt door frequent te overleggen met belangenverenigingen in de economische sector (bv ZZP-platform, 

ondernemersvereniging OSV, Greenpoint en KvK) en worden er regelmatig bedrijven bezocht en ontvangen op 

het gemeentekantoor. Op deze wijze weten we waar onze ondernemers behoefte aan hebben.  

Aanpak leegstand kantoren 

De gemeente Stichtse Vecht kent in de regio het hoogste percentage leegstand. Absoluut gezien valt dit mee, 

aangezien het slechts twee locaties betreffen in Maarssen te weten Bisonspoor en Planetenbaan. In 2012 is de 

eigenaar van Bisonspoor gestart met de renovatie van de buitengevels van de vier binnentorens. Deze renovatie 

betekent een opwaardering voor geheel Maarssenbroek. In 2013 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

voor de tweede probleemlocatie Planetenbaan.  
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Verdere realisatie 10-puntenplan ondernemersverenigingen en KvK 

We proberen aansluiting te zoeken bij het 10-puntenplan bij het opstellen van het economisch beleid. 

Deregulering voor ondernemers en een transparant aanbestedingsbeleid vanuit de gemeente naar lokale 

ondernemers zijn belangrijke speerpunten, evenals bedrijventerreinen als de belangrijkste 

werkgelegenheidslocaties. Een visie op de toekomst van het tiental grote en kleine bedrijventerreinen in Stichtse 

Vecht wordt meegenomen in de integrale visie. Verder dient er aandacht te zijn voor veiligheid door middel van 

bestaande initiatieven zoals de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen en ook door toepassing van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden en Bedrijfsterreinen. 

Wonen 

Ruimtelijke ordening  

In 2013 wordt de actualisatie van de laatste verouderde bestemmingsplannen afgerond. Voorts wordt gewerkt 

aan de ontwikkeling van de bovengenoemde economisch/sociaal/ruimtelijke visie. 

Stedelijke Vernieuwing 

De directe leefomgeving is het onderwerp van stedelijke vernieuwing. De gemeentelijke inspanningen zijn gericht 

op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Hierbij moet telkens bekeken worden of 

de economische vooruitzichten in combinatie met de ruimtelijke mogelijkheden aanleiding geven tot 

aanpassingen van activiteiten en projecten. Bij de woningbouw is de aandacht hoofdzakelijk gericht op inpassing. 

In 2013 wordt doorgewerkt aan een groot aantal ruimtelijke projecten. 

Gemeentelijke vastgoed 

Vrijkomende woningen worden verkocht. De overige panden worden volgens de meerjarenonderhoudsplannen 

onderhouden. 

Woonvisie 

In 2013 wordt uitvoering gegeven aan het beleid zoals verwoord in de Woonvisie Stichtse Vecht. Daartoe worden 

integrale samenwerkingsafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarbij komen thema‟s als leefbaarheid, 

veiligheid, zorg en welzijn, duurzaamheid en woningvoorraad aan bod.  

Vergunningverlening 

Wij verlenen tijdig en binnen de wettelijke termijnen de juiste vergunningen; wij stimuleren aanvragen met private 

kwaliteitsborging (gecertificeerde aanvragen). 

Handhaving 

Wij handhaven met een vastgesteld Handhavinguitvoeringprogramma (HUP) waarbij lokale prioriteiten zijn 

vastgesteld, evenals wettelijke taken zijn opgenomen. Via samenwerking willen we meer bereiken met minder 

middelen. Daar waar het kan voeren we het toezicht en repressie taken integraal uit. Overtredingen waarbij de 

veiligheid en gezondheid in het geding is (zoals asbest) hebben te allen tijde de hoogste prioriteit en hiertegen 

wordt actief opgetreden.  

Bij overtredingen met een middel en lage prioriteit wordt ingezet op preventie en gedragsbeïnvloeding. 
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Effect- en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2013 2014 2015 
2016 

         

Reguliere omgevingsvergunning 
verleend binnen …. weken 

P  8 weken 5 weken PM PM PM 

Uitgebreide omgevingsvergunning 
verleend binnen  …… weken 

P  26 weken 15 weken PM PM PM 

Aanvragen binnen de gestelde 
termijn behandelen 

P   100%    

Alle bestemmingsplannen voor 1 
juli 2013 actueel 

P   < 1-7    

        

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

9.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 4.460 4.472 4.443 4.427 4.411 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Ondernemen 32 32 32 32 32 

Bestuurlijk thema Wonen 1.005 884 827 772 772 

Totaal lasten 5.497 5.388 5.302 5.231 5.215 

         

Baten        

Bestuurlijk thema Ondernemen 283 283 283 283 283 

Bestuurlijk thema Wonen 2.160 2.264 2.369 2.716 2.891 

Totaal baten 2.443 2.547 2.652 2.999 3.174 

         

Resultaat voor bestemming 3.054 2.841 2.650 2.232 2.041 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 279 287 287 287 287 

Onttrekking uit reserves 30 480 355 205 30 

            

Resultaat na bestemming 3.303 2.648 2.582 2.314 2.298 

LASTEN 
Bestuurlijk thema ondernemen 

Binnen het thema Ondernemen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar geen  wijzigingen van betekenis te 

vermelden.  

 

Bestuurlijk thema Wonen 

In het kader van het collegeprogramma komt er € 129.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van een 

structuurvisie.  

 

De verbetering van de brandveiligheid op de caravanparken aan de Gageldijk is in 2012 afgesloten, reden 

waarom het budget op de post  Handhaving met ingang van 2013 € 70.000 lager is. 
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BATEN 

Bestuurlijk thema Ondernemen 

Binnen dit bestuurlijk thema zijn er geen afwijkingen die moeten worden toegelicht. 

 

Bestuurlijk thema Wonen 

Als gevolg van de crisis is het aantal aanvragen omgevingsvergunning afgenomen. Bovendien is een verschil 

zichtbaar in soort aanvragen, meer kleinere bouwwerken en minder grote projecten. Van een aantal geplande 

projecten niet met zekerheid te zeggen of zij doorgaan. In de Voorjaarsnota 2012 is de prognose voor te 

verwachten inkomsten bijgesteld, waarbij wij ernaar streven om in vier jaar tijd terug te komen op de begrote 

legesinkomsten 2011. 

 

Om het tij te keren worden een aantal oplossingsrichtingen ingezet:  

Het volume van de bouwleges zo mogelijk te vergroten, door voor de korte termijn kansrijke initiatieven van 

bouwprojecten en projecten voortvarend en met voorrang op te pakken. Voor de middellange en lange termijn: 

benutten van de ontwikkelingspotentie van de gemeente. Hierdoor worden de inkomsten vergroot. Een bepalende 

factor voor de bouwontwikkeling echter is de economische situatie. Het kostendekkend maken van de leges. 

Uitgangspunt is het kostenniveau. Door in te zetten op kostenreductie en de leges vervolgens kostendekkend te 

maken, en de legestarieven passend te maken, worden de legesinkomsten verhoogd.  

   

Financiële gevolgen  

Dit heeft een negatief financieel effect op de begrotingspositie. Door het nemen van de voorgestelde maatregelen 

wordt dit opgevangen in het meerjarenperspectief.  

   

Risico’s  

Hierbij merken wij op dat de voorgestelde maatregelen afhankelijk zijn van de conjuncturele en economische 

ontwikkelingen. 

 

9.5 Risico’s 

Ruimtelijke ordening 

Op 1 juli 2013 moet de gemeente beschikken over actuele vastgestelde bestemmingsplannen. Is dat niet het 

geval dan kunnen voor af te geven omgevingsvergunningen geen leges meer worden geheven in niet actuele 

plangebieden. De huidige inzet op de actualisatieslag moet daarom tot die datum worden gehandhaafd. Er is een 

reëel risico dat niet alle plannen op 1 juli 2013 door de raad zijn vastgesteld omdat zienswijzenprocedures tot 

vertraging kunnen leiden. 
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Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 

  

Portefeuillehouder     Dhr. P. Ploeg  

Producten Beheer liquide middelen en leningenportefeuille, bepaling  Algemene uitkering, 
aanslagoplegging gemeentelijke heffingen en beheer van de post onvoorzien. 

Korte omschrijving 
Dit programma omvat de zogenaamde Algemene dekkingsmiddelen die met name 
worden gevormd door de Algemene uitkering, OZB en overige  belastingen. Ook het 
aantrekken en uitzetten van geld valt onder dit programma. 

  

 

10.1 Omschrijving programma 

Het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen heeft een ander karakter in vergelijking met de 

andere programma‟s. Het programma heeft betrekking op de financiële middelen van de gemeente die niet aan 

andere programma‟s zijn toe te rekenen, de zogenaamde algemene middelen. Dit betreft met name de Algemene 

uitkering en de lokale heffingen,  waarvan de besteding niet gebonden is (zoals de OZB, de toeristenbelasting en 

de hondenbelasting). Verder richt dit programma zich op het beheer van de liquide middelen, de leningportefeuille 

en binnen dit programma is het beheer van de post onvoorzien opgenomen.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 De herverdeling van het Gemeentefonds wordt naar verwachting per 1 januari 2014 ingevoerd. Nadere 

onderzoeken over de nieuwe verdeelmethoden worden door het onderzoeksbureau Cebeon in 2012 en 2013 

uitgevoerd. 

 De mogelijke verplichting van het schatkistbankieren zonder leencapaciteit. Voor een verdere toelichting 

wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. 

 De komst van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 

2013). Deze wet bevat een aanscherping van regels om er voor te zorgen dat het Nederlandse 

begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Het aandeel van alle gemeenten gezamenlijk in deze 3% is bepaald 

op 0,38% van het Bruto Binnenlands Product. De gemeenten dienen hun tekort te houden onder de 

afgesproken percentages. Wanneer dat niet gebeurt wordt er via het Gemeentefonds een boete opgelegd. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s / Strategische beleidskaders  

 Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (2011) 

 Verordening ex artikel 213 Gemeentewet, Controle verordening gemeente Stichtse Vecht (2011) 

 Verordening ex artikel 213a Gemeentewet, Verordening doelmatigheids-  en doeltreffendheidsonderzoek 

gemeente Stichtse Vecht (2011) 

 Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht (2011)  

 Nota reserves en voorzieningen 2011 gemeente Stichtse Vecht (2011) 

 Het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 

 De juni – circulaire 2012 van het Gemeentefonds 

 Rapport “Onderzoek  vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht” (2012) 
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10.2 Wat willen we bereiken?  

We staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief, 

waarbij het totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten, alsmede de vermogenspositie duurzaam in 

evenwicht is.  

 

10.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Vermogenspositie 

Het rapport Onderzoek Vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht is inclusief de daarbij 

behorende bevindingen en aanbevelingen op 31 mei 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding 

van het onderzoek zijn c.q. worden de volgende activiteiten ontplooid: 

 de rentelast in de exploitatiebegroting 2013 is overeenkomstig de uitkomsten van het onderzoek bijgesteld. 

 jaarlijks wordt een herziening van de grondexploitaties opgesteld. Als deze herziening een negatief resultaat 

laat zien, wordt een verliesvoorziening getroffen. Een en ander wordt in de Nota Grondbeleid verankerd. 

 de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 40 naar 50 jaar. Daarnaast wordt bij kostendekkende 

exploitaties de annuïtaire methode van afschrijven toegepast en worden nieuwe investeringen kleiner dan  

€  25.000 niet geactiveerd. De Nota waardering en afschrijving wordt op genoemde punten aangepast en aan 

de raad worden voorgelegd. 

 het aantal reserves is gereduceerd waardoor de overzichtelijkheid van de reservepositie en de mogelijkheid 

van de integrale afweging door de raad vanaf de begroting 2013 is verbeterd. 

 

2.  Adequaat beheer financiële geldstromen 

In tijd gemeten lopen de gemeentelijke uitgaven en inkomsten nooit helemaal synchroon met elkaar. Er zullen  

posities ontstaan, positief of negatief.  Binnen de financiële huishouding wordt geanticipeerd op deze fluctuaties in 

de  gemeentelijke uitgaven en inkomsten.  Tijdelijke fluctuaties worden, voor zover mogelijk en met inachtneming 

van de kasgeldlimiet, opgevangen via kortlopende financieringsvormen op de geldmarkt (kasgeldleningen). Voor 

voorziene langlopende fluctuaties en bij een overschrijding van de kasgeldlimiet, moeten financieringsmiddelen 

op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.  

3. Verantwoorde ontwikkeling gemeentelijke belastingen en heffingen 

Uitgangspunt is een volledige kostendekking van gemeentelijke heffingen waarbij eerst wordt gekeken naar de 

kostencomponent. Jaarlijks worden de verordeningen van gemeentelijke belastingen en heffingen aan de raad ter 

vaststelling aangeboden. 
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10.4 Wat mag het kosten?  

Totaal Financierings- en dekkingsmiddelen 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 2.845 -471 -1.122 -1.937 -2.264 

         

Overige lasten        

Bestuurlijk thema Financiering  55 58 58 58 58 

Bestuurlijk thema Financiële positie 16 -816 -239 924 870 

Bestuurlijk thema Belastingen 395 366 366 366 366 

Totaal lasten 3.311 -863 -937 -589 -970 

         

Baten        

Interne doorbelastingen 6.416 -55 -66 -63 -61 

         

Overige baten        

Bestuurlijk thema Financiering  1.385 1.338 1.326 1.407 1.394 

Bestuurlijk thema Financiële positie 50.708 50.022 49.591 47.308 48.072 

Bestuurlijk thema Belastingen 12.625 12.793 12.793 12.793 12.793 

Totaal baten 71.134 64.098 63.644 61.445 62.198 

         

Resultaat voor bestemming -67.823 -64.961 -64.581 -62.034 -63.168 

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves 1.163 621 608 690 677 

Onttrekking uit reserves 941 564 554 506 457 

            

Resultaat na bestemming -67.601 -64.904 -64.527 -61.850 -62.948 

 

 
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Daarbij zijn mutaties groter dan € 50.000 in 

een bestuurlijk thema  toegelicht. De ontwikkelingen in de interne doorbelastingen zijn vooral het gevolg van de 

doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering.  

LASTEN 

 

Bestuurlijke thema Financiële positie 

In het programma Algemene dekkingsmiddelen is een aantal stelposten opgenomen, dat gelet op het 

overkoepelende karakter ervan, (nog) niet naar de diverse programma‟s zijn doorbelast. 

Ten opzichte van 2012 gaat het om een bedrag van € 600.000 en betreft het met name de volgende posten: 

- Naar aanleiding van de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2012 is het budget Onderwijshuisvesting 

structureel verhoogd met  een bedrag van € 150.000. Deze verhoging dient te worden gedekt middels een 

herallocatie over de overige programma‟s.   

-  In de meerjarenbegroting 2013 is een stelpost ad € 427.000 opgenomen voor de 2
e
 stap in het reduceren 

van de formatie (loonsom) met 2%. Bij het opstellen van de begroting 2013 is deze reductie verwerkt in het 

loonbudget 2013 en verder. De stelpost valt hierdoor vrij. 
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- Een bedrag van € 240.000 voor het opvangen van prijsstijgingen op te kunnen vangen. Dit is in de Juni 2012 

circulaire Gemeentefonds door het Rijk beschikbaar gesteld en is ingezet om de loonstijging van de nieuwe 

CAO op te vangen.  

- Strategische Heroverweging (€  990.000) 

Vanuit de Strategische heroverweging is een structurele korting op de exploitatiebudgetten van € 400.000 als 

stelpost opgenomen. Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen dat het rentevoordeel van  

€ 590.000 uit Benut de Schaalsprong niet gerealiseerd zal worden. Beide genoemde taakstellingen zullen 

vanuit traject PUSH worden ingevuld; 

- Frictiebudget Strategische heroverweging (€ 210.000) 

Vanuit het collegeprogramma is een structureel budget ad € 500.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2012 

naar aanleiding van de motie van de gezamenlijke fracties besloten een bedrag ad € 210.000 beschikbaar te 

stellen voor de geleidelijke invoering van bezuinigingen op de subsidies voor zowel de bibliotheek als de 

muziekschool (elk € 105.000). 

 

BATEN  

Bestuurlijk thema Financiële positie  

De baten op het bestuurlijke thema Financiële positie nemen ten opzichte van 2012 met  € 686.000 af. Dit wordt 

veroorzaakt door: 

- Een daling van de Algemene uitkering met €  336.000 

Op basis van de Junicirculaire 2012 van het Gemeentefonds bedraagt de Algemene uitkering (AU) voor 2013  

€ 50.022.000. De Algemene uitkering daalt ten opzichte van de AU 2012, die gebaseerd was op de 

septembercirculaire  2011, met  € 336.000. De lagere uitkering is het gevolg van Begrotingsakkoord 2013 van het 

Rijk. Ook na 2013 neemt de algemene uitkering verder af (zie ook Uiteenzetting financiële positie in de Inleiding 

van deze begroting). 

 

- De eenmalige inzet vanuit de frictievergoeding Herindeling ten behoeve van de Strategische Heroverweging 

(€  350.000) 

In 2012 is bij de Strategische Heroverweging besloten een bedrag van € 350.000 uit de frictievergoeding 

Herindeling beschikbaar te stellen te stellen voor de jaarschijf 2012. Dit  betrof derhalve een incidentele post.  

 

MUTATIES RESERVES 

Het bedrag aan rentebijschrijving aan diverse reserves alsmede de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves 

ter dekking van kapitaallasten zijn € 542.000 respectievelijk € 377.000 lager.  Dit is met name het gevolg van het 

verlagen van het interne rentepercentage van 4,5% naar 3,5%. Hierdoor is de rentetoerekening lager geworden. 

Daarnaast is het aantal reserves, waaraan rente wordt bijgeschreven ten gevolge van de uitkomst van het 

onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht lager. 
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10.5 Risico’s 

Ten aanzien van de financiering en algemene dekkingsmiddelen onderkennen wij een tweetal risico‟s te weten: 

Niet sluitende begroting door autonome ontwikkelingen 

Het meerjarig beeld voor 2013 - 2016 is met name bepaald door de op de junicirculaire 2012 Gemeentefonds 

gebaseerde bijstelling van de Algemene uitkering. Het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties (BZK) 

heeft aangegeven dat de uitkeringen na 2013, gelet op de verkiezingen van 12 september 2012, niet zijn 

doorgerekend voor het Begrotingskoord.  

 

Gevolgen uitgavenstop 

De door het college ingestelde uitgavenstop kan ertoe leiden dat uitgaven en investeringen die in 2012 niet zijn 

gedaan, alsnog in 2013 zullen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de gemeente Stichtse Vecht in 2013 met hogere 

uitgaven worden geconfronteerd, waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden. 
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Recapitulatie totaal Lasten en Baten 
 

LASTEN PER PROGRAMMA 

Programma (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

1. Bestuur & dienstverlening 8.698 8.519 8.113 8.144 

2. Veiligheid 7.669 7.719 7.461 7.473 

3. Beheren  leefomgeving 18.349 18.578 18.291 18.391 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 9.194 9.144 9.306 9.249 

5. Cultuur, sport en recreatie 6.914 7.785 7.268 7.260 

6. Werk en inkomen 18.319 18.043 17.855 17.635 

7.  Welzijn & zorg 12.508 12.302 12.104 12.177 

8.  Natuur & Milieu 12.213 12.961 12.614 12.779 

9. Wonen en ondernemen 5.388 5.302 5.231 5.215 

10. Algemene dekkingsmiddelen -863 -937 -589 -970 

 
Totaal 98.389 99.416 97.654 97.353 

 

BATEN PER PROGRAMMA       

Programma (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

1. Bestuur & dienstverlening 1.235 1.244 1.254 1.254 

2. Veiligheid 50 50 50 50 

3. Beheren  leefomgeving 349 374 409 434 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 1.100 1.100 1.100 1.100 

5. Cultuur, sport en recreatie 1.907 1.910 1.985 1.985 

6. Werk en inkomen 13.234 13.147 13.067 12.844 

7.  Welzijn & zorg 1.227 1.245 1.252 1.250 

8.  Natuur & Milieu 11.905 12.354 12.972 13.339 

9. Wonen en ondernemen 2.547 2.652 2.999 3.174 

10. Algemene dekkingsmiddelen 64.098 63.644 61.445 62.198 

 
Totaal 97.652 

 
97.720 96.533 97.628 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaalsaldo ten opzichte van het begrotingssaldo uit het jaar 2012 met ca. 
€ 6,4 miljoen is afgenomen. Dit tengevolge van de maatregelen die voortvloeien uit zowel de 1

e
 als 2

e
 tranche van 

de Strategische Heroverweging voor de jaarschijf 2013.  
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Saldi per programma na resultaatbestemming 

Programma (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

1. Bestuur & dienstverlening 7.463 7.275 6.859 6.890 

2. Veiligheid        7.593 7.644 7.386 7.398 

3. Beheren  leefomgeving 17.962 18.167 17.845 17.920 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 7.845 7.651 7.813 7.757 

5. Cultuur, sport en recreatie 4.858 5.726 5.134 5.126 

6. Werk en inkomen 5.085 4.896 4.788 4.791 

7.  Welzijn & zorg 11.209 10.988 10.783 10.858 

8.  Natuur & Milieu 241 53 -203 -234 

9. Wonen en ondernemen 2.648 2.582 2.314 2.298 

10. Algemene dekkingsmiddelen -64.904 -64.527 -61.850 -62.948 

 
Totaal 

 
0 

 
455 

 
869 

 
-144 

 

Mutaties reserves per programma (storting en onttrekking) 
 
Programma (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

1. Bestuur & dienstverlening 0 0 0 0 

2. Veiligheid -26 -25 -25 -25 

3. Beheren  leefomgeving -38 -37 -37 -37 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg -249 -393 -393 -392 

5. Cultuur, sport en recreatie -149 -149 -149 -149 

6. Werk en inkomen 0 0 0 0 

7.  Welzijn & zorg -72 -69 -69 -69 

8.  Natuur & Milieu -31 -554 155 326 

9. Wonen en ondernemen -193 -68 82 257 

10. Algemene dekkingsmiddelen 57 54 184 220 
 
 

Totaal -701 -1.241 -252 131 
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Inleiding paragrafen 

Het hoofddoel van de paragrafen is de raad in staat te stellen om de beleidslijnen over de relevante 

beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vast te stellen en om te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van 

de controle te bevorderen. 

Onderwerpen die nu versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen 

geven daarmee een „dwarsdoorsnede‟ van de begroting, steeds bezien vanuit een bepaald perspectief 

(bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbare gebied). 

Met de onderwerpen in de diverse paragrafen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 

daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op korte en lange termijn en een kader 

voor het beheer, dat voor het welslagen van de programma‟s van belang is. 

In het BBV (Besluit begroting en verantwoording) zijn zeven paragrafen verplicht gesteld, namelijk:  

1. Weerstandsvermogen  De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico‟s 

2. Onderhoud kapitaalgoederen Een samenvatting van beheerplannen 

3. Financiering   Beleid risicobeheersing financiering 

4. Bedrijfsvoering   Besturing en beheersing van de organisatie 

5. Verbonden partijen  Inzicht in de relaties met derden 

6. Grondbeleid   Hoofdlijnen van het grondbeleid 

7. Lokale heffingen   Beleid op lokale heffingen 

 



102 
 

 



103 
 

1. Weerstandsvermogen  
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht. 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 

risico‟s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. 

 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 

mogelijkheden die een organisatie heeft om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken 

en de benodigde weerstandscapaciteit (de hoeveelheid middelen die nodig is om de risico‟s op te kunnen 

vangen). 

Dit wordt ook wel de ratio weerstandsvermogen genoemd. Beide onderdelen van deze ratio komen in deze 

paragraaf aan de orde. 

 

Daarnaast geven wij een beeld van de belangrijkste risico‟s, die bekend zijn binnen de gemeente en waarvoor 

geen dekkingsmaatregelen zijn getroffen in de zin van verzekeringen, voorzieningen of reserves. Dit beeld is 

gebaseerd op de risico‟s zoals die bij de begroting 2012  bekend waren en geüpdate naar de kennis op het 

moment van opstellen van de begroting 2013. 

 

Visie en beleid 

De gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar een zodanig weerstandsvermogen te hebben dat zij in staat is de 

risico‟s die zij bij de uitvoering van haar taken en beleid loopt te kunnen opvangen. Naast de aanwezige 

weerstandscapaciteit en de risico‟s zijn ook andere factoren van invloed op het weerstandsvermogen, 

bijvoorbeeld het aanpassingsvermogen van de organisatie en de kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen. 

De gemeente Stichtse Vecht is erop gericht risico‟s snel te signaleren en dermate flexibel te zijn dat sprake is van 

een groot aanpassingsvermogen. Een instrument dat daarbij als hulpmiddel dient is het (integraal) 

risicomanagement. 

Risicomanagement richt zich op gebeurtenissen met negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen (naast 

bewustwording) en de juiste sturing in de organisatie ten behoeve van het behalen van afgesproken 

beleidsdoelen te bevorderen. Door meer inzicht in risico‟s kunnen betere keuzes worden gemaakt en kan tijdige 

bijsturing plaatsvinden. Tevens voldoet de gemeente daarmee aan de voorschriften vanuit de Gemeentewet en 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

In het kader van het opvangen van risico‟s en het bepalen van de daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit, is 

de Algemene reserve relevant. Voorzieningen en bestemmingsreserves worden niet meegerekend vanwege de 

onderliggende verplichtingen. 

 

De naar verwachting te lopen risico‟s, het daaruit gedestilleerde risicoprofiel en de benodigde 

weerstandscapaciteit zoals u die in de voorliggende paragraaf Weerstandsvermogen aantreft zijn gebaseerd op 

de eerder geïnventariseerde risico‟s Stichtse Vecht. 
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Risicomanagement in ontwikkeling 

In 2012 wordt zoals wij in de begroting 2012 meldden het risicomanagementbeleid verder ontwikkeld en 

structureel ingebed in de organisatie. Hiervoor volgen wij een tweesporenbeleid.  

 

Op dit moment wordt gewerkt aan het per programma actualiseren van de bestaande risico‟s en het 

inventariseren van nieuwe risico‟s. In vervolg hierop worden zo nodig beheersmaatregelen genomen. Wij  

beperken de risico-inventarisatie niet tot financiële risico‟s, maar geven hierbij ook andere aspecten een plek, 

zoals b.v. imago-, beleids- en/of juridische risico‟s.  

Ook door het laten verrichten van onderzoek (het vermogensonderzoek en het doorlichten van de projecten op 

het terrein van de ruimtelijke ordening) zijn in 2012 vooral de financiële risico‟s beter in beeld gekomen.   

 

Anderzijds ontwikkelen wij een solide basis voor het risicomanagement. Wij verwachten eind 2012 een nota 

integraal risicomanagement aan de raad aan te bieden, zoals vorig jaar is aangekondigd. 

 

Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente. Daartoe dient er een 

beeld te zijn van de risico‟s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken loopt en de mate waarin 

maatregelen zijn getroffen om de mogelijke (veelal negatieve) gevolgen van die risico‟s te reduceren. Het gaat 

dan om die risico‟s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. Reguliere 

risico‟s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze paragraaf. 

 

Om de risico's van Stichtse Vecht in kaart te brengen, is, evenals voor de begroting 2012, gebruik gemaakt van 

de reeds bekende risico‟s, aangevuld met de in de programma‟s voor 2013 vermelde risico‟s, die uitgebreider 

worden beschreven in de desbetreffende programma‟s.  Dit leidt tot het volgende totaalbeeld. 

 

Risico’s  

Grootschalige uitval van geautomatiseerde systemen, risico voor de dienstverlening en kosten herstel 

Beveiligings- en privacy risico‟s door koppeling van systemen, risico voor de dienstverlening, 

aansprakelijkheidskosten 

Beheerplannen openbare ruimte  en gebouwen 

Kans op aansprakelijkstellingen bij ongevallen en handhaving door provincie en waterschappen door 

versoberd onderhoudsniveau 

Faillissement schoolbesturen, mogelijke betrokkenheid van de gemeente vanuit de zorgplicht voor onderwijs 

Gevolgen uitblijven economisch herstel in het sociale domein, minder uitstroom en groter beroep op 

aanvullende voorzieningen 

Niet kunnen bepalen volle omvang invoering Wet werken naar vermogen zolang de exacte taken voor de 

gemeente nog niet volledig helder zijn 

Derving leges omgevingsvergunningen als de bestemmingplannen niet per 1 juli 2013 geactualiseerd zijn 

(geen mogelijkheid in die gevallen leges te heffen bij vergunningverlening) 
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Slechte financiële positie van verbonden partijen met geringe mogelijkheden tot investeringen, hetgeen kan 

leiden tot besluiten tot het doen van noodzakelijke investeringen die niet begroot  zijn 

Niet sluitende begroting door autonome ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedssfeer 

Gevolgen uitgavenstop 2012 

Aansprakelijkstelling gemeente, betreft een zaak “onder de rechter” 

Arbitragezaak naar aanleiding van geluidscherm  A2 

 

 

Bij het in kaart brengen van de risico‟s  maakten wij in het  verleden gebruik  van het softwareprogramma 

NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden 

gebracht en beoordeeld. Gezien de stappen die momenteel worden gezet om tot een structurele inbedding van 

het risicomanagement te komen en de kadernota die we aan uw raad zullen voorleggen, is voor dit moment een 

inschatting gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

In de Programmarekening 2011 zijn de totale risico‟s becijferd op € 18,8 miljoen. De mutaties in risico‟s geeft een 

daling van € 350.000 te zien, veroorzaakt doordat  wij geen rekening meer houden met incidentele 

overgangskosten als gevolg van de herindeling. Het in de paragraaf Bedrijfsvoering genoemde risico “gevolgen 

vacaturestop” hebben wij wel gekwantificeerd. Gelet hierop bedraagt het totaal aan becijferde risico‟s € 18,5 

miljoen (afgerond). 

 

Wij meldden al dat wij dit jaar nog komen tot een inbedding van het risicomanagement met ook een 

registratiesysteem. Gelet hierop hanteren wij in deze begroting nog het bedrag aan benodigde 

weerstandscapaciteit zoals wij dat in de programmarekening 2011 noemden. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Het geheel aan middelen dat de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar heeft om de financiële tegenvallers 

tengevolge van relevante risico's op te kunnen vangen, wordt ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze 

weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit.  

Structurele weerstandscapaciteit 

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om 

tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 

bestaande taken. Structurele middelen zijn het structureel saldo van de begroting en de onbenutte 

belastingcapaciteit. Voor de onbenutte belastingcapaciteit wordt beoordeeld of de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing 100% kostendekkend zijn en worden de OZB-opbrengsten vergeleken met de zogenaamde art. 12 

norm. Deze norm gaat uit van de rekentarieven van de inkomstenmaatstaf van de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds, verhoogd met 20%.  Uitgangspunt van beleid is een volledige kostendekking van gemeentelijke 

heffingen,  waarbij eerst wordt gekeken naar de kostencomponent. De verordeningen ten aanzien van de 

gemeentelijke belastingen en heffingen worden gelijktijdig met de begroting aan de raad aangeboden.  
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Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te 

vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de reserves, de Algemene reserve 

en de raming voor onvoorziene uitgaven. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk opvangen van 

negatieve exploitatieresultaten en onvoorziene externe ontwikkelingen. Dit is het zichtbare, vrije eigen vermogen 

op de balans. Per 1 januari 2013 zal de algemene reserve naar verwachting een omvang kennen van ca. € 12,4 

miljoen. Bij de behandeling van de beleidsnota Reserves en voorzieningen is de minimale omvang van de 

algemene reserve vastgesteld op €  9,45 miljoen. Het huidige saldo van de algemene reserve ligt dus hoger, 

maar alleen het voor risico‟s gereserveerd deel wordt gerekend als weerstandscapaciteit om risico‟s op te 

vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat ook uit de post onvoorzien ten bedrage van ca. € 0,1 mln. 

Het totaal komt hiermee uit op een bedrag van € 9,55 miljoen.  

 

Per 1 januari 2013 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit:  

Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) EUR 9.450.000 

Post onvoorzien EUR 100.000 

Totale weerstandscapaciteit EUR 9.550.000 

 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel 

gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 

De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 

Risico's:  

 

Bedrijfsproces 

Financieel 

Imago / politiek 

Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 

Letsel / veiligheid 

Materieel 

Milieu 

Personeel / arbo 

Product 

 Weerstandscapaciteit :  

 

Algemene reserve (minimum 

weerstandsvermogen) 

Post onvoorzien 

  
 

 
 

  

 Nieuwe weerstandscapaciteit  
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De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicoanalyse voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 

 =  

EUR  9.550.000 

= 1,45 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

EUR  6.580.000 

Wij merken op dat de provincie Utrecht een richtgetal hanteert voor de Algemene reserve van een gemeente 

tussen de € 100 en € 150 per inwoner. Afgerond betekent dit voor Stichtse Vecht een bedrag van € 6,3 à € 9,4 

miljoen.  



108 
 

 



109 
 

2. Onderhoud Kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het beleidskader van het in stand houden van kapitaalgoederen zoals wegen, 

kunstwerken, kade- en oevervoorzieningen, riolering, water, groen en gebouwen voor 2013 weergegeven. We 

beogen om met behulp van geautomatiseerde beheersystemen beheerplannen op te stellen voor het onderhoud 

van de kapitaalgoederen. In deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste 

kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Bij kapitaalgoederen is het niveau van 

onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

In de door uw raad vastgestelde beleidskaders beheer openbare ruimte, wordt uitgegaan van een beeldkwaliteit 

hoog (A), basis (B) en laag (C). Aan de hand van dit ambitieniveau wordt een wijk of kern onderhouden. Dit 

noemen wij kwaliteitsgestuurd beheer IBOR. Vanuit dit ambitieniveau worden beheerplannen en geïntegreerde 

onderhoudsbestekken opgesteld. 

Onder IBOR vallen onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, groen, kunstwerken, spelen en oevers en 

beschoeiingen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

In hoofdstuk 3, beheren leefomgeving, is aangegeven dat na het vaststellen van de beleidskaders voor het 

beheer, de beheertaken hieraan worden getoetst. De doelstelling is dat vanaf 2013 voor alle voorzieningen in de 

openbare buitenruimte actuele beheerplannen samengesteld worden die afgeleid zijn van de vastgestelde 

beleidskaders. De kostendekking van deze beheerplannen brengen wij in overeenstemming met de volgende 

uitgangspunten: een differentiatie van het kwaliteitsniveau, het extensiveren van onderhoud en het herverdelen 

van de beschikbare middelen. Vooralsnog monitoren wij de risico‟s. 

1. WEGEN  

Het onderhoud van wegen omvat het onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en 

functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een 

vereenvoudigd model van de werkelijkheid.  

Het planmatig onderhoud van de wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen. In 2012 is een nieuw beheerplan 

wegen 2012-2016 opgesteld. Het beheerplan vormt de basis voor het opstellen van de onderhoudsbestekken. Bij 

het maken daarvan wordt bepaald welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en in welke omvang. De 

onderhoudscontracten wegen worden aangepast naar de actuele ontwikkeling van het Integraal Beheer 

Openbare Ruimte (IBOR). 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is dat er veilig gebruik kan worden gemaakt van ons wegenstelsel.  
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Wat mag het kosten? 

Om de lasten in de begroting geleidelijk op te vangen, wordt gewerkt met een voorziening „Groot onderhoud 

wegen‟ en met het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de rehabilitatiewerkzaamheden 

(vervangingsinvesteringen). Deze werkwijze sluit ook aan bij de voorschriften van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die aangeven dat de kosten van groot onderhoud dat niet 

levensduurverlengend is, niet geactiveerd mogen worden. Met de kapitaallasten van de jaarlijks benodigde 

kredieten wordt rekening gehouden in de meerjarenramingen, die wij jaarlijks bij de Voorjaarsnota herijken. Bij 

rehabilitatie worden nieuwe materialen gebruikt, waardoor er sprake is van verlenging van de levensduur van de 

weg. 

Met de vaststelling van de beleidskaders beheer brengen wij het beheerplan wegen naar de haalbare ambities 

gebracht welke passen in de beschikbare financiële middelen. Deze actualisatie van de lasten van het groot 

onderhoud zal tevens verwerkt worden in de voorziening groot onderhoud wegen en in de kapitaallasten van 

vervangingsinvesteringen gedurende de meerjaren periode voor het uitvoeren van rehabilitatiewerkzaamheden 

(levensduur verlengende maatregelen). 

2. KUNSTWERKEN 

Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers, grondkeringen 

enzovoort. Daarnaast kent Maarssenbroek diverse fly-overs( fietsovergangen over de rondwegen), alsmede 

daarbij gelegen betonnen trappen die naar bushalten leiden. 

Het gaat om een groot aantal kunstwerken. In 2012 zijn de resultaten van deze inspecties opgenomen in een 

geactualiseerd meerjaren beheer- en onderhoudsplan. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Met het vaststellen van de beleidskaders beheer zal ook het onderhoud van de kunstwerken binnen deze kaders 

moeten plaatsvinden. De ondergrens is hierbij veiligheid. Daar waar zich een situatie voordoet waarbij de 

veiligheid in het geding komt, die niet uitgesteld kan worden en waar onvoldoende financiële middelen 

voorhanden zijn, zal een voorstel aan uw raad worden gedaan om extra middelen beschikbaar te stellen. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen 

en de waterhuishouding op peil te houden. Hiervoor is het noodzakelijk om de kunstwerken goed te beheren en te 

onderhouden waarbij veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal staan. 

Wat gaan we ervoor doen?  

Gezien de beperkte financiële middelen moeten wij met name een keuze maken in prioriteitstelling voor het 

verrichten van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van de kunstwerken die in meest slechte staat 

verkeren. Zoals eerder aangegeven, is veiligheid de ondergrens. 
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Wat mag het kosten? 

Uit de meerjaren onderhoudsplannen blijkt welke bedragen minimaal noodzakelijk zijn om de kunstwerken te 

onderhouden. In de beleidskaders beheer zijn ook de kunstwerken betrokken. 

3. OPENBARE VERLICHTING 

Het onderhoud van de openbare verlichting (OV) vindt plaats op basis van een leasecontract. Het omvat het 

onderhoud van lichtmasten en armaturen, zodat het verlichtingsniveau op het gewenste niveau blijft. 

Wat willen we bereiken? 

Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader, waarbij een knip ontstaat tussen het eigendom en het beheer van 

het areaal. De opzet is meer flexibiliteit en beleidsruimte te krijgen voor het beheer van de openbare verlichting. 

Het doel is de OV op een dusdanig niveau te brengen en te behouden dat veilig gebruik - zowel in 

verkeerstechnisch opzicht als sociaal - van de wegen en leefomgeving is gewaarborgd. 

Wat mag het kosten? 

Voor het beheer van de OV brengen wij vanaf 2013 een nieuw contract op de markt. Hierin is eveneens een 

taakstelling voor het besparen op energie opgenomen. De financiële voordelen van het nieuwe OV-contract 

kunnen, rekening houdend met de taakstellende bezuinigen, als investering ingezet worden om te komen tot 

duurzame verlichting, hetgeen een besparing op energie oplevert. 

4. WATERHUISHOUDING 

De gemeente beheert onder andere oevers voorzien van een kunstmatige oeverbescherming, soms 

gecombineerd met een forse grondkerende functie. Daarnaast zijn er ook onbeschoeide oevers, die veelal met de 

wegberm worden beheerd. Het beheer van de watergang zelf behelst het jaarlijks schonen ervan, het 

schoonmaken van duikers en het baggeren van watergangen. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De samenwerking met waterschappen wordt geïntensiveerd om baggerwerk zo (kosten-)efficiënt mogelijk uit te 

voeren. Het streven is om een aanvaardbaar beheerniveau te behalen door herverdeling van beheerbudgetten 

over de diverse beheerplannen. Dit is betrokken bij het vaststellen van de beleidskaders beheer, zie verder onder 

programma 3, Beheren leefomgeving. 

Wat willen we bereiken? 

De watergangen in de gemeente Stichtse Vecht moeten voldoende diep zijn, het juiste waterpeil hebben en van 

goede kwaliteit zijn. Ze moeten ten minste voldoen aan de minimale bepalingen van de waterschappen. 

De waterwegen in beheer van de gemeente dienen te voldoen aan de richtlijnen gesteld door de waterschappen, 

ten aanzien van de berging en doorstroming vastgelegd in de keur. 
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Het beheer van de slootoevers, met en zonder beschoeiing, en aanliggende bermen is enerzijds gericht op het 

veiligstellen van de watervoerende en bergende functie van de watergang en anderzijds op voldoende steun voor 

de wegconstructie, veilig weggebruik en ecologische waarde. 

Wat mag het kosten? 

In de beleidskaders beheer zijn ook de oevers en beschoeiingen betrokken. Door herverdeling van bestaande 

middelen wordt het meest noodzakelijke onderhoud gerealiseerd. 

Om op termijn kosten te besparen, wordt overwogen om in de gedeelten van de gemeente zonder beschermd 

dorpsgezicht, dakpanbeschoeiingen te vervangen door minder onderhoudsintensieve afscheidingen. 

5. GROEN 

In het vastgestelde Bomenbeleidsplan Stichtse Vecht is de Bomenverordening gekoppeld. Daarmee is een 

specifieke bescherming van de meest waardevolle bomen gekoppeld aan vermindering van regelgeving en 

terugtredende overheid. Het Bomenbeleid geeft input aan het groenbeheerplan. Dit voorziet verder in een 

databank van te beheren groen, onderverdeeld in groentypen en functies, en geografisch onder meer 

onderverdeeld in structuurelementen. Op basis van die structuurelementen is een differentiatie mogelijk in 

beheerniveau (beeldkwaliteit). Het groenbeheerplan vormt de basis voor de uitwerking in de diverse 

onderhoudsbestekken. De onderhoudscontracten groen worden aangepast naar de actuele ontwikkeling van het 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De inzet is om het onderhoud op een aanvaardbare wijze uit te voeren, in toenemende mate binnen een integraal 

proces van het beheer van de openbare buitenruimte. Aan aanpassing van de nationale regelgeving voor de flora 

en fauna wordt momenteel druk gewerkt. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het groen is in verscheidene 

functies ingedeeld, waarbij elk van deze functies eigen kwaliteits- en onderhoudsaspecten hebben. Om het 

onderhoud op een aanvaardbare wijze uit te voeren is de uitvoering gericht naar de seizoenen en de regelgeving 

voor de flora en fauna. De kwaliteit van de bomenstructuur en behoud van de monumentale bomen zijn 

belangrijke aandachtspunten. 

Wat mag het kosten? 

In de beleidskaders beheer is ook het groen betrokken, naar de wenselijke ambities en beschikbare financiële 

middelen. 

6. SPEELTERREINEN 

Stichtse Vecht zorgt dat de speelplekken en speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 
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Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De speelvoorzieningen dienen te voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het Attractiebesluit
4
. 

Recentelijk zijn de normen voor nieuwe speeltoestellen aangescherpt. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is om ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente Stichtse Vecht veilige en kindvriendelijke 

speelplaatsen zijn op geschikte locaties. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij voeren reguliere reconstructies van speelplekken uit. 

Wat mag het kosten? 

In de beleidskaders beheer  zijn ook de speelvoorzieningen betrokken. 

7. SPORTTERREINEN 

Bij het maken van keuzes op het gebied van sportvoorziening wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

 instandhouding voorzieningenniveau sportaccommodaties; 

 eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 

 afbakening beheertaken gemeente / vereniging. 

 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Het geharmoniseerd beleid ten aanzien van (huur)tarieven en subsidie wordt eind 2012 afgerond. De in 2012 

opgestarte businesscase sportbedrijf wordt in 2013 afgerond. 

Wat willen we bereiken? 

Het sportbeleid is erop gericht zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden een sport naar keuze te 

beoefenen tegen een aanvaardbaar tarief. Het doel is het in stand houden van functionele 

buitensportvoorzieningen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 

De accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de 

gebruikers en bij de ontwikkelingen in de sport. In nauw overleg met de Sportraad bepalen wij welke zaken 

prioriteit hebben, waarbij gelet wordt op evenwicht tussen buitensport- en binnensport voorzieningen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Een en ander is afhankelijk van enerzijds de uitkomsten/besluiten van het tarieven- en subsidiebeleid en 

anderzijds van het onderzoek naar het Sportbedrijf. Om het beheer overzichtelijker en efficiënter te maken, 

werken wij vanaf 2013 met één aan te besteden bestek voor het onderhoud van alle door de gemeente te 

beheren buitensportaccommodaties. 
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Wat mag het kosten? 

De komende periode wordt onderzocht van welke (sport)accommodaties het dagelijks beheer kan worden 

overgedragen aan de gebruikers en wat de consequenties hiervan zijn. Tevens wordt het model onderzocht dat 

het beheer en de exploitatie van de binnensport door derden wordt uitgevoerd, waarbij de gemeente eigenaar van 

de grond en de opstallen blijft en optreedt als vastgoedmanager. 

8. GEBOUWEN 

Onderwijsgebouwen 

De zorg voor het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen ligt primair bij de schoolbesturen. De gemeente 

heeft de zorg voor het voorzien in de middelen ten behoeve van groei of aanpassing in de ruimtebehoefte van 

scholen en vervanging van accommodatie(onderdelen). De schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen doen in dit 

kader (jaarlijks programma Onderwijshuisvesting). De gemeente besluit (op basis van vastgestelde criteria en 

urgentie) in overleg met de schoolbesturen of en op welke wijze de aanvragen gehonoreerd worden. 

Structureel beheer en onderhoud 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de gemeentekantoren, onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, 

welzijn, cultuur en kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de gemeente 

verzorgd en bekostigd. Voor het inzicht in de toekomstige kosten daarvan zijn per gebouw eind 2012 

meerjarenonderhouds-(beheer)plannen opgesteld. 

Wij brengen de staat  van het onderhoud en de wijze waarop wij hiermee omgaan in 2013 in beeld. 

Actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving 

De voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hebben samen met de schoolbesturen meegedaan 

aan de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK), welke per 1 januari 2013 is vervangen door een 

nieuwe regeling.. Uitgangspunt is, dat de lasten van de noodzakelijke investeringen worden terugverdiend door 

lagere exploitatielasten. 

Wat willen we bereiken? 

 omvang en kwaliteit onderhoud op peil; 

 beheersbare kosten beheer en onderhoud. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbetering onderhoudsniveau en verminderen achterstallig onderhoud door ons vastgoed verantwoord te 

beheren. 

 

                                                                                                                                                                                     
4
 Besluit van 3 september 1996 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de 

gevaarlijke werktuigen (Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen) 
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Wat mag het kosten? 

Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen, berekenen wij welke bedragen minimaal 

noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen in goede staat te houden. Uitgangspunt hierbij is dat beheer en 

onderhoud van het vastgoed binnen de beschikbare middelen uitgevoerd wordt. 

9. RIOLERING 

Wij voeren het onderhoud van de riolering volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2012-2016 

uit. Het onderhoud omvat de reiniging van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriolen, de 

reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriolen, randvoorzieningen en overstorten, pompen/gemalen met 

druk/persleidingen en kolken. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De invoering van de Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken legt de gemeente, naast de zorgplicht 

afvalwater, twee extra zorgplichten op: 

 beheer van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied; 

 beheer van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. drainagesysteem). 

 

Om deze verbrede watertaak te bekostigen is de wettelijke grondslag voor de verbrede rioolheffing mogelijk 

gemaakt (zie blz. 65). Dit is verwerkt in het (verbreed) GRP 2012-2016.  

In het bestuursakkoord Water (april 2011) worden de gemeenten en de waterschappen verplicht tot 

“samenwerking in de waterketen”. Daartoe wordt voor 1 januari 2013 een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en anderzijds de waterschappen AGV en HDSR elk afzonderlijk. 

Wat willen we bereiken? 

Het doel is om aan de drie zorgplichten te voldoen door zorg te dragen voor: 

 een goed functionerend afvoerstelsel van afvalwater en hemelwater; 

 het in stand houden van een verantwoord grondwaterniveau voor verschillend grondgebruik; 

 door samenwerking een doelmatig beheer van de rioolvoorzieningen waarborgen tegen een lagere 

kostprijs. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande woongebieden. 

 Het uitvoeren van renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het vGRP 2012-2016 

 Het (jaarlijks) uitvoeren van een monitoring- en meetplan. 
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 Het opstellen van een grondwaterplan en het inrichten van een grondwatermeetnet. 

 Gezamenlijk met de waterschappen en/of buurgemeenten projecten uitvoeren, onderzoek verrichten en 

operationele beheertaken uitvoeren. 

 

Wat mag het kosten? 

De kosten gemoeid met beheer en onderhoud van de riolering zijn opgenomen in het vGRP. De uitkomsten van 

het vGRP hebben wij betrokken bij de bepaling van de rioolheffing en woonlasten 2013. 
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3.Financiering  

 

Inleiding 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft kaders voor de inrichting van de treasuryfunctie. 

Doelstelling van de Wet fido is het bevorderen en transparant maken van het gemeentelijke financiering- en 

treasurybeleid.  

Binnen de kaders van de Wet fido is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het creëren van voorwaarden om de 

treasury te kunnen uitvoeren. 

De Wet trad op 1 januari 2001 in werking en is – na evaluatie – per 1 januari 2009 geactualiseerd. 

 

Treasury 

Definitie  

het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico‟s. 

 

De paragraaf „Financiering‟ bij de begroting bevat specifieke beleidsvoornemens op het gebied van de treasury. 

Verantwoording over de uiteindelijk behaalde resultaten wordt in de paragraaf „financiering‟ bij de jaarrekening 

afgelegd. 

 

Treasurystatuut 

De Wet fido verplicht gemeenten over een treasurystatuut te beschikken. 

In relatie tot de gemeentelijke herindeling werd besloten het treasurystatuut van de voormalige gemeente 

Maarssen op hoofdlijnen aan te passen tot een „voorlopig‟ treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht.  

Een geactualiseerd treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht hebben wij in voorbereiding. De ontwikkelingen en 

de gewijzigde wetgeving, te weten de Wet fido en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden  

(Ruddo), zijn verwerkt in de geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen.   

In het begrotingsakkoord 2013 van het Rijk is voorgesteld om met ingang van 2013 verplicht schatkistbankieren 

„zonder leenfaciliteit‟ voor gemeenten, provincies en waterschappen in te voeren. Dit betekent dat tijdelijk of 

structureel overtollige liquide middelen niet langer mogen worden belegd bij financiële- of bankinstellingen maar 

moeten worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De rijksoverheid verwacht met deze maatregelen 

minder geld te hoeven lenen op de financiële markten waardoor de staatsschuld zal afnemen. Het 

schatkistbankieren moet tevens leiden tot verdere minimalisering van de financiële risico‟s bij decentrale 

overheden. 

Het besluit tot de invoering van het verplicht schatkistbankieren stuit op principiële bezwaren van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft de (demissionair) ministers van Financiën en Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties alsmede de Tweede Kamer gevraagd het besluit tot het verplicht schatkistbankieren 

terug te draaien. Op het moment dat deze paragraaf werd opgesteld was de verwachting dat het wetsvoorstel 

eind 2012 aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden.  
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Als de rijksoverheid onverlet de principiële bezwaren besluit over te gaan tot het invoeren van het verplicht 

schatkistbankieren zal het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht, alvorens het aan de raad ter vaststelling 

wordt aangeboden, overeenkomstig worden aangepast. 

De toevoeging „zonder leenfaciliteit‟ betekent dat decentrale overheden (voorlopig) niet de mogelijkheid geboden 

wordt geld uit de schatkist te lenen.  

 

Wet Hof 

Tijdens de Eurotop van 26 oktober 2011 is afgesproken dat alle lidstaten van de eurozone de regels van het 

Stabiliteits- en groeipact over een structureel sluitende begroting voor eind 2012 in hun nationale grondwet 

moeten vastleggen. In Nederland gebeurt dat door de introductie van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet 

Hof) per 1 januari 2013.  

De introductie van de Wet  Hof zou kunnen betekenen dat bepaalde investeringen die de komende jaren gepland 

staan mogelijk niet door kunnen gaan. De wet houdt namelijk geen rekening met de opgebouwde reserves en 

voorzieningen als gevolg waarvan de gemeente belemmerd wordt in de uitvoering van geplande 

investeringsprogramma‟s.  Dit is mogelijk omdat de Wet Hof geen onderscheid maakt tussen het kasstelsel 

waarop de Rijksbegroting gebaseerd is, en het baten– en lastenstelsel van de gemeente. Investeringen die de 

gemeente uit eigen reserves betaald tellen als gevolg hiervan negatief mee in het begrotingssaldo van alle 

overheden samen (het zogenoemde EMU  saldo).   

Tevens worden er strengere begrotingsregels voor provincies, gemeenten en waterschappen gesteld om er voor 

te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Het aandeel van de gezamenlijke 

gemeenten in deze 3% is bepaald op 0,38% van het Bruto Binnenlands Product.  Gemeenten moeten hun tekort 

houden onder de afgesproken percentages. Bij overschrijding van deze norm wil de rijksoverheid een boete 

opleggen die via het Gemeentefonds wordt verrekend.      

De VNG is kritisch over het invoeren van de Wet Hof. Het wetsontwerp is echter nog onvoldoende uitgewerkt voor 

een definitieve reactie van de VNG. 

Mede naar aanleiding van actuele ontwikkelingen zijn voor het begrotingsjaar 2013 de volgende specifieke 

beleidsvoornemens geformuleerd.  

 

Beleidsvoornemens 2013 

De onduidelijkheid omtrent de (voorgenomen) invoering van het „schatkistbankieren‟ en de introductie van de 

„Wet Hof‟, hebben implementatie van het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht in 2012 in de weg 

gestaan. Het op actualiteit van wet- en regelgeving gewijzigde treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht treedt 

naar verwachting per 1 januari 2013 in werking. 

 

Liquiditeitenpositie & financieringsbehoefte 

De aangekondigde bezuinigingen op de uitkering uit het Gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2013 (juni 

circulaire 2012) in relatie tot de lopende en geplande investeringsprogramma‟s, zet de liquiditeitenpositie van de 

gemeente ook in 2013 onder druk.  

Voor de financiering van verwachte liquiditeitentekorten zal in eerste aanleg en met inachtneming van de 

renteontwikkeling, de kasgeldlimiet worden benut. Deze limiet geeft de grens aan waarmee tijdelijke tekorten 

gefinancierd mogen worden met kortlopende geldleningen op de geldmarkt.  
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Voor de uitvoering en financiering van lopende en geplande investeringsprogramma‟s in 2012 en 2013 moet 

rekening worden gehouden met een substantiële financieringsbehoefte van ruim €  30 miljoen op basis van de 

huidige inzichten.  

Wat betreft de uitvoering van het investeringsprogramma 2013 en volgende jaren wordt opgemerkt dat hierbij de 

kaders gesteld in de Wet houdbare overheidsfinanciën. 

 

Financiering 

Binnen de gemeentebegroting lopen baten en lasten synchroon, dat wil zeggen dat de gemeentelijke inkomsten 

en uitgaven over het begrotingsjaar gemeten in evenwicht zijn. Dit betekent niet dat er gedurende het 

begrotingsjaar geen sprake kan zijn van een tijdelijk liquiditeitentekort of –overschot.  

Tijdelijke liquiditeitentekorten worden met inachtneming van de kasgeldlimiet ook in het begrotingsjaar 2013 op de 

geldmarkt gereguleerd. Tijdelijk overtollige liquide middelen zullen overeenkomstig de criteria in het 

treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht risicomijdend worden belegd. Uit oogpunt van flexibiliteit worden 

overtollige liquide middelen, ook indien deze een meer structureel karakter hebben, op de geldmarkt belegd.  

Indien er sprake is van een structureel liquiditeitentekort of de kasgeldlimiet structureel overschreden dreigt te 

worden, wordt er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt aangetrokken. 

 

Beleggingen 

Naar verwachting beschikt de gemeente in het begrotingsjaar 2013 niet over structureel overtollige liquide 

middelen. Indien de liquiditeitenpositie en –prognose van de gemeente dat toestaat, zullen eventuele tijdelijke 

overschotten op de geldmarkt worden belegd in risicomijdende producten op de geldmarkt. 

 

Leningportefeuille (peildatum 1 augustus 2012) 

De leningportefeuille van de gemeente bestaat bij aanvang van het begrotingsjaar 2013 (vooralsnog) uit 16 

langlopende geldleningen. De restschuld per ultimo december 2012 beloopt een bedrag van ruim €  63 miljoen. 

De rente over het totaal van de nog uitstaande geldleningen met een rentetypische looptijd > 2 jaar bedraagt 

gemiddeld 4,13%. Op basis hiervan is er voor het begrotingsjaar 2013 een rentelast berekend van €  2,6 miljoen. 

Onder verwijzing naar „liquiditeitenpositie & financieringsbehoefte‟ van deze paragraaf is de hoofdsom van de 

mogelijk nog aan te trekken geldlening(en) noch de rentelasten hiervan in de bovenstaande cijfers 

verdisconteerd. 

 

Renteverwachting (peildatum 1 augustus 2012) 

De voortdurende onzekerheid over de kredietwaardigheid van verschillende landen in de eurozone blijft van 

invloed op de rente ontwikkeling. Onverlet wordt voor de eurozone in 2013 een bescheiden economisch herstel 

verwacht.  

Tot het moment dat de eurocrisis definitief tot het verleden behoort, zal de korte rente (geldmarkt) naar 

verwachting laag blijven. Onder invloed van het verwachte lichte conjunctuurherstel zal de rente op de 

kapitaalmarkt in 2013 naar verwachting wat gaan oplopen. 

 

Kortlopende rente (geldmarkt) 

Voor het begrotingsjaar 2013 wordt voor de korte rente een niveau verwacht binnen een bandbreedte van 0,75% 

- 1,25%.  
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Langlopende rente (kapitaalmarkt) 

Voor het begrotingsjaar 2013 wordt voor de lange rente een niveau verwacht binnen een bandbreedte van 2,75% 

- 3,5%. 

Risicobeheer 

Het treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht besteedt binnen de kaders van de Wet fido expliciet aandacht aan 

financiële risico‟s.  

 

Renteonzekerheid 

Macro – economische indicatoren en een voortdurende vraag naar en aanbod van financiële middelen zijn 

(mede) bepalend voor de renteontwikkeling. Hierdoor is de rente bij voortduring in beweging en is een 

toekomstige ontwikkeling van de rente nooit exact te voorspellen. Er is te allen tijde sprake van renteonzekerheid. 

 

Kasgeldlimiet 

De renteonzekerheid voor de korte termijn wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 8,5 van het begrotingstotaal. De uitkomst bepaalt het maximum waarmee 

liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen gefinancierd mogen worden. 

Berekening kasgeldlimiet 2013: 

- Begrotingstotaal 2013  €   98,0 miljoen 

- Kasgeldlimiet (afgerond)  €     8,3 miljoen 

 

Het is niet toegestaan liquiditeitentekorten structureel met kortlopende geldleningen (< één jaar) te financieren. 

Indien de kasgeldlimiet gedurende drie opeenvolgende kwartalen overschreden wordt, moet er een geldlening 

worden aangetrokken.  

 

Renterisiconorm 

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 20 van het begrotingstotaal.  

Met de renterisiconorm wordt een kader gegeven voor een adequate spreiding van looptijden in de 

financieringsportefeuille met als doel een zodanige opbouw van de portefeuille te realiseren waarbij renterisico‟s 

uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate beperkt wordt. 
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Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2013 t/m 2016 

 Begrotingsjaar  

(bedragen x 1.000) 

Berekening renterisico 2013 2014 2015 2016 

1 Renteherzieningen 0 0 0 0 

2 Betaalde aflossingen 10.983 3.324 2.755 2.444 

A Renterisico (1+ 2) 10.983 3.324 2.755 2.444 

      

Berekening renterisiconorm     

3 Begrotingstotaal    98.000 98.000 98.000 98.000 

4 Percentage van ministeriële regeling 20% 20% 20% 20% 

B Renterisiconorm 19.600 19.600 19.600 19.600 

      

Toets renterisiconorm     

B Renterisiconorm 19.600 19.600 19.600 19.600 

A Renterisico 10.983 3.324 2.755 2.444 

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A 8.617 16.276 16.845 17.156 

 

De substantiële afwijking tussen de betaalde aflossingen in 2013 en volgende jaren wordt veroorzaakt door een in  

2013 af te lossen kasgeldlening van € 7,5 miljoen.   

 

Kredietrisico (debiteurenrisico) 

Voor het beleggen van overtollige liquide middelen zijn in de geactualiseerde Wet fido scherpere eisen gesteld 

aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. In artikel 2, lid 2 van de Wet fido wordt  in dit kader een verwijzing 

gemaakt naar de ministeriële regeling Ruddo.  

In Ruddo worden criteria gesteld aan beleggingen en aan verbintenissen met financiële derivaten. In  het 

verleden maakte Ruddo geen onderscheid in de ratingvereisten voor korte termijn beleggingen en beleggingen 

voor de langere termijn. Omdat de financiële risico‟s toenemen naarmate de beleggingen langer uitstaan, is er 

voor langlopende beleggingen thans een hogere rating vereist.  
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Het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht sluit aan op de strengere eisen gesteld aan beleggen van 

overtollige middelen. Een eventueel tijdelijk surplus aan liquide middelen zal uitsluitend risicomijdend belegd 

worden bij een tegenpartij die voldoende kredietwaardig is.   

 

Liquiditeitenrisico 

Om liquiditeitenrisico‟s te beperken is een betrouwbare liquiditeitenprognose van essentieel belang. Het plannen 

van de niet – reguliere geldstromen zijn (te) vaak inherent aan onzekerheid. Om reden hiervan is het van belang 

dat de treasuryfunctie beschikt over juiste, tijdige en volledige informatie over de gemeentelijke geldstromen zoals 

bijvoorbeeld de valutaire betaaldagen, volume van geldstromen etc.  

In 2013 wordt ingezet op het ontwikkelen van een meer betrouwbare liquiditeitenprognose. 

 

Koersrisico 

De gemeente voert een prudent beleggingsbeleid waarbij overtollige middelen uitsluitend worden belegd in 

producten met hoofdsomgarantie en vastrentende waarden.  

 

Administratieve Organisatie en Interne Controle 

Voor een toelichting op de Administratieve Organisatie en Interne Controle wordt verwezen naar de paragraaf 

bedrijfsvoering. 
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4.Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 

De paragraaf bedrijfsvoering vindt zijn basis in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is onderdeel 

van de begroting. Met de bedrijfsvoering wordt bedoeld: het sturen en beheersen van alle primaire en 

ondersteunende processen in een organisatie.  

Wij streven naar een toekomstbestendige, professionele en dienstverlenende organisatie waarbij een kwalitatief 

en moderne dienstverlening centraal staat. Om dit mogelijk te maken is een adequate bedrijfsvoering 

noodzakelijk. Hierbij zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: betrokkenheid, aanspreekbaar, klantgericht en 

kwaliteitsgericht (BAKK). 

 

Personeel en organisatie 

Huisvesting 

Onder verwijzing naar het coalitieprogramma is in juni 2012 de startnotitie „Huisvesting’ aan de werksessie van de 

raad aangeboden. In de startnotitie wordt voorgesteld twee varianten verder uit te werken respectievelijk nader te 

onderzoeken, te weten: 

 Het huisvesten van de front-office publiekszaken in Breukelen en de back-office in Maarssen en het 

bestemmen van Boom en Bosch in Breukelen als bestuurlijk vergadercentrum.; 

 Het centraal huisvesten van de gehele bestuurlijke en ambtelijke organisatie in Maarssen en het bestemmen 

van Boom en Bosch in Breukelen als bestuurlijk vergadercentrum. 

De werksessie stemde tevens in met het afstoten van het voormalig gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan 

de Vecht.  

 

De startnotitie werd politiek breed gedragen. De resultaten van het onderzoek als hiervoor bedoeld worden naar 

verwachting de tweede helft van 2012 aan de raad voorgelegd, waarna concrete besluitvorming over de 

toekomstige huisvesting kan plaatsvinden.  

De toekomstige huisvesting is nauw verweven met een verdere digitalisering van de dienstverlening en de 

invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). De mate waarin HNW wordt doorgevoerd is afhankelijk van de 

toekomstige beschikbaarheid van goed geoutilleerde ruimte.  

 

Het Nieuwe Werken  

Het Nieuwe Werken (HNW) is een samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe management-vaardigheden, 

het hanteren van nieuwe organisatieprincipes en het slimmer werken. De pilot HNW is in het laatste kwartaal van 

2012 geëvalueerd. Wij benutten de uitkomsten van de evaluatie voor het uitbouwen van HNW in 2013. 

 

Doorontwikkeling Organisatie  

In 2012 is het project ‘Doorontwikkeling Organisatie’ opgeleverd. Het eindresultaat levert : 

 Een heldere, haalbare en gedragen toekomstvisie voor de gemeente en de organisatie; 

 Een op de vraag van de burger afgestemde dienstverlening; 

 Een voldoende robuust toegeruste ambtelijke organisatie met gemotiveerde en fitte medewerkers; 
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 Een goed functionerend ambtelijk en bestuurlijk samenspel met respect voor ieders rol, positie en 

verantwoordelijkheid. 

 

In dit perspectief zijn in 2012 kaders gesteld voor het strategisch „Human Resource‟ (HR) beleid. Het  beleid richt 

zich op de ontwikkeling van het management en de medewerkers en, in vervolge daarop, de ontwikkeling van de 

organisatie. Het gaat hierbij om de wederkerige relatie tussen mensaspecten enerzijds en organisatie-

doelstellingen anderzijds. Het strategisch HR – beleid wordt uitgebouwd rond drie centrale thema‟s, te weten:  

1. Het optimaliseren van de kwaliteit van organisatie en medewerkers; 

2. Employability op het gebied van flexibiliteit, mobiliteit, competenties, loopbaanontwikkeling en  

–verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid; 

3. Resultaatgericht werken. 

 

Organische doorontwikkeling naar een procesorganisatie zal in 2013 en verder in gang worden gezet. 

 

Formatie ontwikkeling 

In het kader van de Strategische Heroverweging (onderdeel gemeentelijke huishouding) is besloten de formatie in 

4 stappen van jaarlijks 2% van de begrote loonsom 2011 te verminderen. In 2012 is de eerste stap gerealiseerd. 

Het formatiebeleid in 2013 is gericht op het realiseren van de volgende stap te weten een reductie van 4% van de 

loonsom ten opzichte van 2011.  

Het formatiebeleid om de disbalans in de formatie het hoofd te bieden is succesvol gebleken. Via vrijwillige 

interne herplaatsingen en na zorgvuldige interne werving en selectie kon in 2012 zowel in een aantal vacatures 

worden voorzien als het aantal boventallige functie worden gereduceerd.  

In 2013 wordt dit beleid voortgezet en zal binnen de kaders van de loonsomreductie van 4% het in balans 

brengen van de formatie verder gestalte krijgen. Een actief loopbaan- en mobiliteitsbeleid moet hier tevens aan 

bijdragen. 

 

Opleidingsbeleid 

Het opleidingsbeleid richt zich in 2013 met name op de hiervoor genoemde centrale thema‟s. Om daadkrachtig in 

te kunnen spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen moet worden geïnvesteerd in goed gemotiveerde 

medewerkers die op hun taak berekend zijn en zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

loopbaanontwikkeling.  

Er worden voortdurend nieuwe eisen aan mens en organisatie gesteld. Daar moeten wij op voorbereid zijn. Het 

gericht investeren in kennis en vaardigheden maakt de medewerkers breed inzetbaar, nu en in de toekomst. 

Investeren in de employability van het personeel maakt de organisatie slagvaardiger en flexibeler. 

Majeure speerpunten 2013 

 uitbouwen HNW op basis van resultaten pilot 

 reductie loonsom met 4% ten opzichte van de begrote loonsom 2011 

 

Risicoanalyse Personeel en Organisatie 

Vanwege de noodzaak tot het opheffen van de disbalans binnen de formatie enerzijds en de taakstellende 

formatiereductie anderzijds is er niet of nauwelijks ruimte om in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld 

langdurig ziekteverzuim, tijdelijke voorziening te treffen. In een dergelijke situatie kan de continuïteit en de 

kwaliteit van het desbetreffende organisatie onderdeel niet zonder meer gegarandeerd worden. 
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Regionale samenwerking 

In 2012 is een onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en De 

Ronde Venen uitgevoerd. Dit onderzoek spitste zich toe op de bedrijfsvoeringstaken. Naar aanleiding hiervan 

wordt een aantal opties nader onderzocht. Ook wordt gekeken naar mogelijke bredere samenwerking. 

Uitgangspunt blijft het streven naar efficiënter werken en een hogere kwaliteit van werk bieden aan de inwoners. 

 

Majeur speerpunt 2013 

 onderzoeken aantal opties op het gebied van regionale samenwerking 

 

Informatisering en automatisering (I&A) 

Informatievoorziening speelt een hoofdrol in de overheidsbrede visie op dienstverlening. Hierbij sluiten wij aan op 

het Nationaal Uitvoeringsprogramma Informatievoorziening (I-NUP). Aan de hand van het  informatiebeleidsplan 

2012 – 2015, inclusief projectenportfolio, wordt een en ander nader geconcretiseerd naar de schaal van Stichtse 

Vecht. 

 

Om de dienstverlening aan de burger verder te verbeteren digitaliseren wij onze werkprocessen. Daarnaast 

speelt de overheidsbrede invoering van de basisregistraties een belangrijke rol. Kern daarbij is dat wettelijk is 

vastgelegd dat burgers en bedrijven de basisgegevens nog maar één keer  aan de overheid hoeven te 

verstrekken. 

 

Brede overheidsinitiatieven op het gebied van digitale dienstverlening, Het Nieuwe Werken (HNW)  en het 

“werken onder architectuur” bieden ons handvatten voor onze informatiehuishouding.  Regionale  samenwerking  

op het gebied van I&A biedt kansen om de kwaliteit hiervan  te optimaliseren. 

 

Majeure speerpunten 2013 

 ondersteunen inrichting en beheer van de informatiesystemen voor het Klant Contact Centrum en het 

nieuwe werken 

 uitvoering fase 2 van het project Digitalisering onder andere bestaande uit het herinrichten en digitaal maken 

van een aantal klantenprocessen 

 uitvoering van het strategisch informatieplan 2012 – 2015 

 regionale samenwerking op het gebied van I&A 

 

Risicoanalyse informatisering en automatisering 

De steeds verdergaande automatisering en digitalisering maakt de ICT tot een onmisbare en daardoor risicovolle 

schakel in de bedrijfsvoering. De ICT biedt de basis voor de gemeentelijke dienstverlening, de bedrijfsprocessen 

en de productiviteit. Risico‟s kunnen de beeldvorming over de gemeente schade berokkenen. 

De grootste risico‟s op het gebied van ICT zijn die van uitval en beveiliging.  

 

Langdurige uitval van de ICT heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. Documenten kunnen 

niet meer aangevraagd en verstrekt worden en de financiële logistiek komt stil te liggen. Een langdurige uitval van 

de ICT wordt als een majeur risico beoordeeld in welk verband alle noodzakelijke maatregelen genomen worden 

om langdurige uitval te voorkomen. Deze maatregelen zijn: 
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 permanente koppeling met een back – up systeem (servers) bij de brandweer te Maarssen wat direct 

operationeel kan worden gemaakt. De permanente koppeling wordt jaarlijks geoefend in de zogenoemde 

uitwijktest. 

 back – ups van bestanden. 

 periodiek uitvoeren van audits om te voorkomen dan privacy gevoelige gegevens oneigenlijk gebruikt kunnen 

worden. 

 beveiligen van software en bestanden tegen virussen. 

  

Financiën 

Wij staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Dit betekent dat wij jaarlijks een sluitende begroting 

presenteren, die tevens in meerjarenperspectief duurzaam in evenwicht is. Op het terrein van de gemeentelijke 

financiën spelen de volgende ontwikkelingen:  

 

Uitkering Gemeentefonds 

De uitkomsten van het begrotingsakkoord 2013 zijn vertaald in de junicirculaire 2012 Gemeentefonds  van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ontwikkelingen rond en consequenties voor de 

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds lichten wij toe in de inleiding van deze begroting.  

 

Vermogenspositie 

In mei 2012 heeft uw raad de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek naar de vermogenspositie naar 

aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht vastgesteld. In 2013 zullen wij de bijstellingen in de financiële 

verordeningen en beleidsnota‟s die daaruit voortvloeien aan u voorleggen. 

 

Treasury 

Voor de ontwikkelingen op het gebied van treasury wordt verwezen naar de paragraaf „Financiering‟.   

 

Communicatie 

De gemeente Stichtse Vecht kiest voor een open en transparante bestuursstijl.  

Dat betekent dat wij in onze communicatie aan de  inwoners, organisaties en bedrijven,  proactief  informatie 

geven,  tijdig,  adequaat  en naar behoefte van de ontvanger. We gebruiken daarbij een mix aan middelen, 

waarbij we zoveel mogelijk kiezen voor digitale kanalen. Voor dit laatste onderdeel zullen wij een specifieke  visie 

op online communicatie ontwikkelen. 

 

Bovendien willen we in samenspraak en overleg met inwoners besturen.  Zo geven wij invulling aan nieuwe 

verhoudingen in de verantwoordelijkheden tussen inwoners en overheid op het gebied van besluitvorming en 

betrokkenheid. Dit krijgt onder meer via diverse participatietrajecten en een gebiedsgerichte  wijze van werken 

invulling. Maatwerk is hierbij het motto en het werken conform de uitgangspunten van de participatienota. 

Communicatie vormt in deze context een belangrijk middel om deze interactieve processen communicatief  te 

ondersteunen.   

 

De communicatie over Stichtse Vecht draagt bij aan een goede positionering van de nieuwe gemeente Stichtse 

Vecht, lokaal, regionaal en landelijk. Dit krijgt nu nog vooral thematisch gestalte (bijv. jaar van de Historische 

Buitenplaatsen). Op grond van de in voorbereiding zijnde Visie voor Stichtse Vecht ‟Focus op Morgen‟ en nog op 
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te stellen citymarketing beleid  (zie voor beide beleidsvisies overige programma’s) kan hieraan planmatiger 

invulling worden gegeven. 

 

Majeur speerpunt 2013 

 ontwikkelen visie op ‘online communicatie’ 

 

Juridisch  

De meeste verordeningen en beleidsregels zijn voor de wettelijk gestelde deadline van 1 januari 2013 

geharmoniseerd. Ook na harmonisatie blijft de aandacht gericht aan deregulering, uniformering en het 

uitvoeringsbeleid.  

 

De signalen vanuit de adviescommissie  bezwaarschriften, de onderzoeken en rapportages van  AO/IC en de 

signalen  vanuit de organisatie, leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van risicomanagement en 

juridisch control. In 2013 zal verder worden ingezet op de juridische kwaliteitszorg. 

 

Risicoanalyse juridische zaken (harmonisatie) 

De vakafdeling is verantwoordelijk voor het tijdig harmoniseren van verordeningen en beleidsregels.    

De projectgroep Harmonisatie inventariseert thans welke verordeningen en beleidsregels nog voor 1 januari 2013 

geharmoniseerd moeten worden. Naar verwachting zal hierin op korte termijn inzicht worden verkregen. Er zal 

dan een afweging worden gemaakt welke  verordeningen en beleidsregels nog voor 1 januari 2013 moeten 

worden geharmoniseerd en welke eventueel kunnen worden doorgeschoven naar 2013. Bij de afweging zullen de 

risico‟s worden meegenomen.  

Alle – niet geharmoniseerde – verordeningen komen op 1 januari 2013 te vervallen.    

 

Majeure speerpunten 2013 

 Implementatie van juridische kwaliteitszorg, waaronder het waarborgen of versterken van de juridische 

kwaliteit van de gemeentelijke regelgeving en producten  

 Het bewust (ook beperken en voorkomen) omgaan met juridische risico’s. 

 Juridische control 

 Implementatie van de Aanbestedingswet, inclusief lokaal beleid. 

 

AO/IC 

De interne controle zal in 2013 meer worden ingestoken via de processen met de bijbehorende maatregelen van 

interne controle. Dit betekent dat de beheersmaatregelen van de belangrijkste processen in beeld gebracht gaan 

worden en dat deze steekproefsgewijs gecontroleerd worden. 

Het goed beschrijven van de processen en het markeren van te nemen beheersmaatregelen zal weliswaar tijd 

vergen maar het uiteindelijke resultaat leidt tot vereenvoudiging van de controle door afdelingen en is daardoor 

minder tijdrovend. 

Majeure speerpunten 2013 

 Het optimaliseren van de procesbeschrijvingen 

 Het – per proces – inzichtelijk maken van de beheersmaatregelen  

 Het uitvoeren van een efficiënte interne controle op de beheersmaatregelen 
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Rechtmatigheid  

De beheersrisico‟s zullen in 2013 op procesniveau geanalyseerd gaan worden. Hierdoor wordt een beeld 

verkregen van de kwaliteit van het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie en de mate waarin de 

(tussentijdse) verantwoordingsinformatie getrouw wordt weergegeven.  

Om de rechtmatigheid te kunnen borgen wordt een risicoanalyse uitgevoerd op grond waarvan de te controleren 

producten/processen worden bepaald. Gelet op de integrale verantwoordelijkheid van de afdelingsmanagers vindt 

de uitvoering van de rechtmatigheid- respectievelijk interne controles niet centraal plaats. De  voortgang, 

onafhankelijkheid en kwaliteit van de controles is geborgd door een gemeentebrede coördinatie en toetsing door 

het team Juridische zaken, cluster AO/IC. 

 

Onderzoeksprogramma 2013 

Als gevolg van de onderzoeksverordening (art 213a)  onderzoekt het college jaarlijks de doelmatigheid van 

(onderdelen van) de organisatie-eenheden en de doeltreffendheid van (delen van) programma‟s en paragrafen. 

Het stelt daartoe een onderzoeksprogramma vast. Er is in opgenomen dat er minimaal één onderzoek per jaar 

wordt verricht. Het onderzoeksprogramma 2013 zal voor aanvang van het nieuwe jaar aan de auditcommissie 

worden voorgelegd.  

Inkoop 

De nieuwe Aanbestedingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2013. Het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht wordt aansluitend hierop in de loop van 2013 

geactualiseerd. 

Wat mag het kosten? 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

(na 
wijziging) 

Lasten        

Interne doorbelastingen 23.681 23.766 24.510 24.624 24.053 

         

Overige lasten 36.559 36.935 38.145 37.189 36.693 

Nieuw beleid  200 200 200   

Totaal lasten 60.240 60.901 62.855 62.013 60.746 

         

Baten        

Interne doorbelastingen 60.081 60.851 62.792 61.950 60.683 

         

Overige baten 159 50 63 63 63 

Totaal baten 60.240 60.901 62.855 62.013 60.746 

         

Resultaat voor bestemming        

Mutaties reserves        

Toevoeging aan reserves        

Onttrekking uit reserves        

            

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 
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De kosten van de organisatie  worden verdeeld over de diverse programma‟s. In het overzicht is dit weergegeven. 

Daarbij betreffen de interne doorbelastingen de apparaatlasten (incl. bestuur); onder de overige lasten zijn de 

kapitaallasten van investeringen alsmede de materiële organisatielasten opgenomen. De post “nieuw beleid” 

heeft betrekking op de regeling Individueel loopbaanbudget (ILB) die in het CAO-akkoord is opgenomen (zie ook 

hoofdstuk 2 Uiteenzetting financiële positie, toelichting post Loopbaanbeleid). 
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5.Paragraaf Verbonden partijen  
 

 

Inleiding 

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente Stichtse Vecht met 

andere partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk  en een financieel belang heeft.  

Het hebben van een bestuurlijk belang houdt in, dat er sprake is van zeggenschap, door vertegenwoordiging of 

door stemrecht. Van een financieel belang is sprake als: 

 de gemeente  aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar stelt en dit bedrag niet verhaalbaar is als de 

verbonden partij failliet gaat of  

 als er voor een bepaald bedrag aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet 

nakomt. 

Het gaat dus specifiek om de combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng. Het gaat dus niet alleen om 

deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar om alle denkbare privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen, verenigingen etc. 

De voorliggende paragraaf geeft inzicht in de relaties en verbindingen van onze gemeente met (verbonden) 

partijen. Daarbij wordt voor het inzicht van de raad de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang 

in hoofdlijnen aangegeven. Het gaat daarbij om het belang zoals dat is geconcretiseerd in de programma‟s. 

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat gemeenten in principe ook zelf kunnen doen. De verbonden partij is 

dan min of meer gemandateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten, blijven de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma‟s. 

De raad heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak.  

ONTWIKKELINGEN 

Met de opstart van de gemeente Stichtse Vecht is ook sprake van een integratie van de gemeenschappelijke 

regelingen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Een groot aantal van de 

gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen waren van toepassing voor alle drie de gemeenten. Dit geldt 

echter niet voor alle gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. In deze situatie wordt beoordeeld of, en 

zo ja onder welke voorwaarden, Stichtse Vecht deel zal nemen aan deze gemeenschappelijke regelingen. Deze 

beoordeling loopt ook in 2013 nog door.  

De gemeente Stichtse Vecht zal blijven deelnemen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen en 

stichtingen. Voor zover er ontwikkelingen zijn te verwachten zijn deze hieronder aangegeven. 

BRU 

Begin maart 2012 heeft het kabinet besloten om de WGRplus op te heffen. Dit zou betekenen dat uw 

gemeenschappelijke plusregeling Bestuur Regio Utrecht (BRU) van rijkswege wordt opgeheven. Inmiddels is 

nadat op 5 juni 2012 bekend werd dat de Tweede Kamer dit onderwerp controversieel had verklaard, het 

onderwerp op 12 juni 2012 alsnog niet controversieel verklaard. In het kader van de gemeenschappelijke 

regelingen dient de gemeente Stichtse Vecht als herindelingsgemeente te besluiten tot deelname aan het BRU. 
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Om dit besluit te kunnen nemen heeft de raad in december 2011 er voor gekozen de eventuele afschaffing van 

de WGR-plus regeling af te wachten. De voortdurende onduidelijkheid heeft het college doen besluiten het eerder 

raadsbesluit te handhaven en de eventuele afschaffing van de WGR+ af te wachten. 

GGD 

Uitvoering geven aan de 5% bezuinigingstaakstelling voor de GGD aan de hand van de opbouw van het GGD-

huis. Er worden keuzes gemaakt over wat regionaal, subregionaal en/of lokaal kan worden afgenomen en 

uitgevoerd, mede op basis van de in 2013 op te stellen nieuwe integrale 4-jaren beleidsnota Wmo / Lokale 

Gezondheid. Per 20 -

, de VRU. In 2013 zal dit zijn beslag 

krijgen. " 

 

Recreatieschappen 

De provincie is samen met de gebiedspartners het traject Toekomst Recreatie(schappen) aangegaan om de 

ontwikkeling en het onderhoud en beheer van (bovenlokale) recreatieve voorzieningen duurzaam te organiseren 

en financieren. 

RISICO 

De financiële huishouding van de twee recreatieschappen waarbij de gemeente is aangesloten (recreatieschap 

Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.) staat onder druk. Hoewel de begrotingen van de 

schappen voor 2013 resulteren in een batig saldo, is de algehele positie van de recreatieschappen zorgelijk. Dit 

geldt met name voor het Plassenschap. De huidige financiële positie geeft weinig tot geen ruimte voor het doen 

van noodzakelijke investeringen en er is geen weerstandsvermogen. Enkele onvermijdelijke en noodzakelijke 

investeringen zijn niet in het exploitatieoverzicht 2013 opgenomen, wat het risico op onvoorziene kosten in de 

toekomst met zich meebrengt.  

Momenteel vindt er op provinciaal niveau een onderzoek plaats naar de toekomst van de recreatieschappen in de 

provincie. Uit dit onderzoek moeten oplossingen komen voor de situatie van de recreatieschappen. Daarnaast is 

ook het Plassenschap Loosdrecht bezig met een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario‟s. De 

gemeenteraad van Stichtse Vecht zal hier nauw bij worden betrokken. Daarnaast worden in 2013 verschillende 

verdienmogelijkheden onderzocht om de noodzakelijke investeringen in het gebied te kunnen bekostigen. 

Omgevingsdienst Regio Utrecht 

De milieudiensten Zuid Oost Utrecht en Noord West Utrecht een fusie aangegaan. Per 1 juli 2012 is de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht van start gegaan. 

Onderstaand een weergaven van alle verbonden partijen. Verdeeld in de categorieën gemeenschappelijke 

regelingen, stichtingen en overige samenwerkingsverbanden. Verdere invulling van de paragraaf verbonden 

partijen zal worden uitgewerkt in begroting 2014 en verder. 



133 
 

 

 Gemeenschappelijke regeling Programma 

(progr. nog aanvullen) 

1. Bestuur Regio Utrecht (BRU)  1 

2. Afvalverwerking Utrecht (AVU) 8 

3. GGD midden-Nederland 7 

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 5 

5. Sociaal Werkvoorzieningsschap „Het Westelijk Gebied van Utrecht‟ 
(PAUW-bedrijven) 

6 

6. Omgevingsdienst Regio Utrecht 8 

7. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen * 5 

8. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 9 

9. Veiligheidsregio (VRU) 2 

10 Plassenschap Loosdrecht e.o.  5 

11 Gemeenschappelijke regeling Villa primair (onderwijs) 4 

 Stichtingen  

12 Stichting urgentie woningverdeling 9 

13 Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 8 

14 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 4 

15 Stichting Inkoopbureau Midden Nederland Diverse 

 Overige samenwerkingsverbanden/deelnemingen  

 Financiële samenwerkingsverbanden  

16 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 10 

17 Vitens 10 

 
In de begroting 2014 zal ten aanzien van de paragraaf Verbonden partijen een verdere verbeterslag in lijn met de 
voorschriften uit het BBV worden aangebracht. 
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6.Paragraaf Grondbeleid 

Inleiding  

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de 

bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) stelt de volgende onderdelen verplicht: 

 Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen; 

 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico‟s 

 

Het grondbeleid is één van de belangrijkste instrumenten om ruimtelijke beleidsopgaven en ambities in de praktijk 

te realiseren. De Nota Grondbeleid geeft een visie en het beleidskader op basis waarvan  de gemeente keuzes 

maakt  ten aanzien van het al dan niet innemen van grondposities en de wijze van kostenverhaal. Ten tijde van 

de formulering van deze paragraaf is nog geen sprake van een geharmoniseerde nota grondbeleid voor de 

gemeente Stichtse Vecht. Gezien de marktsituatie ligt een voortzetting van een overwegende faciliterend (niet-

actief) grondbeleid voor de hand. Dit geldt ook het terughoudende beleid ten aanzien van voortijdige 

winstnemingen. Tenslotte zullen wij de lessen en aanbevelingen die zijn gedaan in  het onafhankelijke onderzoek 

met betrekking tot (grondexploitatie)projecten (Faktonrapport) uitdrukkelijk in acht nemen. 

Het BBV verplicht bij een te verwachten negatieve grondexploitatie een voorziening te treffen. Dit is staand beleid 

voor de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast kent Stichtse Vecht een reserve grondexploitatie van waaruit 

onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen. 

 

Financiën  

Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 

worden verhaald op het project. De gemeente Stichtse Vecht kent twee actieve grondexploitaties die hieronder 

worden toegelicht, te weten De Karavaan en gemeentewerf Kockengen. Deze worden hieronder toegelicht. Voor 

de Karavaan is ten laste van de jaarrekening 2011 een voorziening van € 118.610 getroffen. Voor de exploitatie 

gemeentewerf Kockengen wordt een positief resultaat van € 28.524 voorzien.  

 

Instrumenten bestaand beleid 

De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheden om de zogenaamde „free riders‟ (partijen die wel profiteren 

van algemene voorzieningen, maar hier niet aan meebetalen) aan te pakken. De wet voorziet in een heldere 

basis voor contracten tussen de gemeente en marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en 

kwaliteitseisen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om locaties aan te wijzen voor sociale woningbouw en 

vrije kavels. Andere instrumenten die de gemeenten kan inzetten in het kader van het grondbeleid zijn onder 

meer het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening op grond van de 

Onteigeningswet. In de nota grondbeleid, die in 2012 is vastgesteld, staat beschreven op welke wijze de 

gemeente deze instrumenten zal inzetten. 
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Grondexploitaties 

Hieronder volgt een toelichting over  een tweetal  projecten waarin de gemeente risicodragend is en waarvoor 

een grondexploitatie is  vastgesteld.  

 

1. Woningbouwproject De Karavaan  

Het woningbouwproject De Karavaan is gelegen binnen de wijk Kamelenspoor in Maarssenbroek. Het gebied 

betreft de locatie van de voormalige basisschool De Karavaan, het centraal in de wijk gelegen grasveld, de locatie 

van kinderdagverblijf De Ukkies, het parkeerterrein van de Koninkrijkzaal van de Jehova Getuigen, het 

schoolplein van de basisschool De Kameleon.  

De ontwikkeling gaat over het volgende: 

 de bouw van 57 sociale huurappartementen;  

 de bouw van 9 grondgebonden (koop)woningen;  

 de bouw van een nieuw kinderdagverblijf voor de herhuisvesting van het binnen het gebied gelegen 

kinderdagverblijf De Ukkies; 

 de bouw van een zorgkruispunt/buurtkamer;  

 de herinrichting van het openbaar gebied, het schoolplein van basisschool De Kameleon en het 

parkeerterrein van de Koninkrijkzaal van de Jehova Getuigen. 

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met woningcoöperatie Portaal en de provincie Utrecht. 

Wat willen we bereiken? 

De ontwikkeling heeft als doel dit deel van de wijk Kamelenspoor een kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast wordt 

invulling gegeven aan de maatschappelijke aspecten die genoemd zijn in de door de voormalige gemeenteraad 

van Maarssen vastgestelde Toekomstvisie Maarssenbroek en de prestatieafspraken met woningcoöperatie 

Portaal. Om dit te kunnen bereiken moet de exploitatie sluitend zijn.  

Wat gaan we daarvoor doen?  

De raad stelt een bestemmingsplan en inrichtingsplan vast en voorts wordt een overeenkomst met de 

ontwikkelaar gesloten. 

2. Gemeentewerf Kockengen 

Algemeen 

Naast het realiseren van een samenkomstgebouw moet binnen dit project een alternatieve locatie voor het 

afvalbrengstation worden gevonden en een definitieve locatie voor het jeugdhonk dat in de voormalige 

gemeenteloods is gevestigd. De opbrengst uit verkoop van de grond aangevuld met een bestemmingsreserve 

van € 150.000 dienen als dekking van dit project. Voor dit project is medio 2012 een grondexploitatie geopend. 
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Wat willen we bereiken? 

De mogelijkheid creëren voor de Vrije Evangelische Gemeente Kockengen (VEGK) om op de voor haar goede 

plek een onderkomen te realiseren, alsmede een tijdelijke oplossing bieden op een andere plaats voor het 

afvalstation in afwachting van de besluitvorming over de resultaten van een onderzoek naar het harmoniseren 

(samenvoegen) van de verschillende afvalbrengstations in de gemeente. Voorts het veiligstellen van de locatie 

van het jeugdhonk binnen die gebied. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De koopovereenkomst met VEGK effectueren. In 2012/2013 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Een 

overeenkomst sluiten voor het tijdelijk onderbrengen van het afvalbrengstation bij een particulier bedrijf. Tenslotte 

het gebouw van het jeugdhonk aanpassen. 

Projecten  nog niet in exploitatie 

Hieronder een opsomming van projecten die in voorbereiding zijn en waarvoor mogelijk een grondexploitatie in 

formele zin op enig moment  ter vaststelling zal worden aangeboden: 

- Hazeslinger Breukelen: grond in eigendom, ontwikkeling winkels, woningen, parkeren 

- Domineeslaantje Breukelen: grond in eigendom, school en woningen 

-  Locatie Flambouw Nigtevecht 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) 

Onderstaande twee projecten worden ook in de paragraaf grondbeleid opgenomen, omdat hierop een WVG is 

gelegd: 

 

Corridor/Hof van Breukelen 

De ontwikkeling van de corridor is in een andere versnelling gekomen. De economische crisis  heeft tot nadenken 

gestemd. Het  financiële risico voor de gemeente, mede gezien in het licht van de heroverwegingsopgave, is 

dusdanig groot dat in overleg met de provincie is besloten de ontwikkeling vooralsnog te concentreren op het 

stationsgebied.  De provincie trekt de (her)ontwikkeling van het stationsgebied. De provincie heeft opdracht 

gegeven voor het opstellen van een stedenbouwkundige verkenning die uiteindelijk door de gemeente wordt 

vertaald  in een (postzegel) bestemmingsplan. Daarnaast wordt in  2012 een (conserverend) bestemmingsplan 

voor de corridor in procedure gebracht waarvan de afronding voor 1 juli 2013 dient plaats te vinden. Gekeken 

wordt of een deel van de  eerder vastgestelde stedenbouwkundige opzet via een wijzigingsbevoegdheid  wordt 

ingebracht.   

Vierde Kwadrant Kockengen 

In de besluitvorming is opgenomen dat de middelen uiteindelijk vanuit de grondexploitatie worden terugverdiend.  

Hiervoor is in de jaarrekening 2011 een voorziening van € 400.000 in verband met reeds gemaakte 

voorbereidingskosten. getroffen. Parallel aan het bestemmingsplan is een exploitatieplan in procedure gebracht, 

waarmee kostenverhaal in eerste aanleg is gewaarborgd. In april 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk 

geworden. Het plan voorziet in de bouw van 92 woningen.  
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De voormalige gemeente Breukelen heeft in 2008 op deze gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

gevestigd. Tot op heden zijn deze gronden in het minnelijke traject nog niet verworven. De gemeente dient een 

keuze te maken of deze woningbouwontwikkeling actief als gemeentelijk project moet worden voortgezet of dat 

dit project aan de markt moet worden overgelaten. Besluitvorming vindt plaats in tweede helft 2012/1
e
 helft 2013. 
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7.Paragraaf Lokale heffingen 
 

Inleiding 

Deze paragraaf bevat: 

- een overzicht van de belastingen en heffingen; 

- visie en beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

Bij de lokale heffingen kan onderscheid worden gemaakt tussen een tweetal belastingvormen: 

1. Belastingen die dienen om vrij besteedbare inkomsten te genereren, de zogenaamde ongebonden heffingen 

(belastingen). 

2. Belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die deze kosten veroorzaken, de zogenaamde 

gebonden heffingen (rechten). 

 

Overzicht belastingen en heffingen  

De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen, deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De 

gemeente is vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende opbrengst, waarbij opgemerkt wordt 

dat er sprake is van een macronorm (landelijk) voor de OZB tarieven. Naast de belastingen heft de gemeente 

rechten (leges) voor de individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van de rechten dienen te 

worden vastgesteld op een wijze waarbij de opbrengsten de kosten ter zake van het verlenen van de dienst niet 

overschrijden. De opbrengsten van deze zogeheten gebonden heffingen dienen enkel ter dekking van de 

gemeentelijke kosten die ter zake de betreffende dienstverlening gemaakt worden.  

De opbrengsten van de ongebonden heffingen waarvan de onroerende-zaakbelastingen de meest belangrijke is, 

mag de gemeente vrij besteden. 

 

De gemeentelijke belastingen en retributies die op dit moment worden geheven zijn: 

 Onroerende-zaakbelastingen  

 Roerende-zaakbelastingen    

 Hondenbelasting      

 Rioolheffing     

 Afvalstoffenheffing 

 Kadegelden   

 Marktgelden 

 Parkeerbelasting 

 Precariobelasting  

 Toeristenbelasting 

 Forensenbelasting 

 Lijkbezorgingsrechten 

 Diverse leges en rechten 

 

Deze paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de belastingen als de rechten. Ongebonden heffingen  

(zoals OZB, hondenbelasting en precariobelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend omdat 

de opbrengst los staat van de kosten van (individuele) diensten die worden verricht. Met andere woorden: er hoeft 

geen relatie te bestaan tussen de opbrengsten en de kosten van de dienstverlening door de gemeente.   

 

Gebonden heffingen (zoals afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges) worden geheven om de kosten te verhalen 

die voortvloeien uit het gebruik van gemeentelijke bezittingen of -dienstverlening. Basis voor deze heffingen is het 

profijtbeginsel waarbij degene die profiteert van een gemeentelijke dienst daarvoor moet betalen.  
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Uitgangspunt is een volledige kostendekking van gemeentelijke heffingen waarbij in eerste aanleg wordt gekeken 

naar de kostencomponent. 

 

Visie en beleid  

Het college van burgemeester en wethouders staat voor een degelijk en transparant financieel beleid. Daarin zijn 

de volgende specifieke uitgangspunten opgenomen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.  

1. De interne bedrijfsvoering is overzichtelijk, kosten worden op een realistische wijze toegerekend en de 

gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend. 

2. Het streven is er op gericht dat burgers steeds meer belastingzaken online kunnen afhandelen. 

 

De tarieven van de belastingen en de overige heffingen worden verhoogd met het te verwachten 

inflatiepercentage. Het inflatiepercentage 2012 is vermeld in de juni circulaire Gemeentefonds van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dient als basis voor de tarieven in 2013. Het inflatiepercentage 

2012 bedraagt 1,5.  

 

Toelichting op de verschillende belastingsoorten 

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

De onroerende-zaakbelastingen wordt geheven over alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijven grond en 

winkels. De OZB bestaat uit het gebruikersdeel niet-woningen en het eigenarendeel van woningen en niet-

woningen. De heffingsmaatstaf voor de OZB is de (economische) waarde van de onroerende zaak, de 

zogenaamde WOZ–waarde. De WOZ–waarde wordt aan de hand van taxaties bij beschikking vastgesteld, de 

zogenoemde WOZ–beschikking.  

De WOZ–beschikking 2013 wordt vastgesteld naar de waarde van de woning op 1 januari 2012. Op basis van de 

WOZ–waarde per waardepeildatum 1 januari 2012 en de geraamde opbrengsten uit de OZB, worden de tarieven 

voor 2013 vastgesteld. 

 

Macronorm OZB 

De macronorm OZB is niet in wetgeving vastgelegd, maar betreft een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de 

VNG. Zij spraken in 2007 af dat de procentuele stijging van de totale opbrengst uit de OZB landelijk niet meer 

mag zijn dan de economische groei.  

De macronorm wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage aan geeft wat de toename van de landelijke 

OZB opbrengst mag zijn.  

Als een individuele gemeente de macronorm OZB overschrijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor die 

gemeente. De afspraak is dat het Rijk bij een gemiddelde overschrijding van de norm bij alle gemeenten het 

volume van het Gemeentefonds kan verlagen, ook voor gemeenten die binnen de norm gebleven zijn.  

 
In de junicirculaire Gemeentefonds van het ministerie van BZK wordt de macronorm OZB voor 2013 bepaald op 

3%. In de circulaire wordt tevens aangekondigd dat de overschrijding van de macronorm in 2012 verrekend zal 

worden met de macronorm van 2013.  
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Roerende zaakbelastingen (RZB)   

De roerende-zaakbelastingen wordt geheven over roerende zaken, zoals stacaravans en woonboten. De 

uitgangspunten, heffingsgrondslag en tarieven voor de roerende–zaakbelastingen komen overeen met die van de 

OZB.   

 

Hondenbelasting 

Belastingplichtig voor de hondenbelasting is iemand die één of meerdere honden in bezit en/of onder toezicht 

heeft of verzorgt. Voor het in bezit en/of onder toezicht hebben of verzorgen van één hond is in de 

belastingverordening een tarief vastgesteld, voor meerdere honden geldt een afwijkend (hoger) tarief. Voor het 

exploiteren van een kennel is een apart tarief vastgesteld.  

 

Rioolheffing  

Voor de rioolheffing is belastingplichtig, de gebruiker van een eigendom van waaruit direct of indirect afvalwater 

op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Met de opbrengsten uit de rioolheffing onderhoudt de gemeente 

de riolering en vervangt het de verouderde systemen. 

De rioolheffing wordt berekend naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt 

afgevoerd. Het aantal kubieke meters bedraagt negentig procent van het waterverbruik in het voorafgaande 

gebruiksjaar naar opgave door het waterleidingbedrijf Vitens.  

 

Afvalstoffenheffing  

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. 

De Wet Milieubeheer schrijft voor dat afvalstoffenheffing alleen mag worden geheven wanneer de gemeente ten 

minste één maal per week het huishoudelijk afval ophaalt. Of de gebruiker van een perceel wel of geen 

huishoudelijk afval aanbiedt is voor deze heffing niet van belang. Het tarief betreft uitsluitend het ophalen en het 

verwerken van huishoudelijk afval en niet die van bedrijfsafval.  

 

Kadegelden  

Voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die in eigendom, onderhoud of beheer van de 

gemeente zijn, wordt kadegeld geheven. Belastingplichtig is degene die de feitelijke leiding over een afgemeerd 

vaartuig heeft, dit kan zijn de reder, eigenaar, gezagvoerder, schipper of de geleider. Het tarief respectievelijk de 

hoogte van kadegeld is afhankelijk van de lengte van het vaartuig. 

 

Marktgelden  

Voor het innemen van standplaatsen op de voor het houden van wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen 

dan wel op een ander bij de gemeente Stichtse Vecht in beheer en/of in onderhoud zijnde terreinen worden 

rechten (marktgeld) geheven. 
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Parkeerbelasting  

De parkeerbelasting is jaren geleden in Breukelen ingevoerd ten behoeve van parkeerregulering. 

 

Precariobelasting 

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond. In de gemeente Stichtse Vecht wordt precariobelasting onder andere geheven voor 

terrassen en standplaatsen.  

 

Toeristenbelasting  

De toeristenbelasting wordt geheven ten behoeve van personen die overnachten in onze gemeente en niet staan 

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het 

verblijf, met andere woorden de eigenaar van bijvoorbeeld het hotel, pension of anderszins waarbij tevens 

onderscheid wordt gemaakt naar land- en watertoeristen.  

Het aantal overnachtingen in de gemeente is bepalend is voor de hoogte van de aanslag.  

 

Woonforensenbelasting 

Belastingplichtig zijn natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar daar wel meer dan 90 dagen per 

jaar verblijf houden of gedurende meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houden.  

 

Lijkbezorgingsrechten 

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of namens de gemeente verlenen van diensten in 

verband met de algemene begraafplaats worden rechten geheven. Belastingplichtig is de aanvrager, degene voor 

wie de dienst wordt verricht of degene die van de bezittingen, werken en inrichtingen gebruik maakt. De rechten 

worden geheven conform de bij de verordening behorende tarieventabel. 

Leges 

Onder de naam leges worden rechten geheven over het genot van, door of namens het gemeentebestuur 

verstrekte diensten, genoemd in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Belastingplichtig is 

de aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is verleend. Het aantal dienstverleningen waarvoor 

leges wordt geheven is omvangrijk. De belangrijkste legescomponenten zijn de leges burgerlijke stand en de 

leges voor het verstrekken van omgevingsvergunningen.  

 

Het kwijtscheldingsbeleid  

De Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990 vormt de basis voor het kwijtscheldingsbeleid. De gemeente kan 

kwijtschelding van de belastingaanslag verlenen door in de belastingverordening of een afzonderlijke regeling 

vast te leggen voor welke belastingsoorten kwijtschelding wordt verleend.  

 

Kwijtschelding wordt alleen verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende 

betalingscapaciteit, bij een positieve betalingscapaciteit wordt geen kwijtschelding verleend. De hoogte van het 

kwijtscheldingsbedrag is mede afhankelijk van de hoogte van de maximale kwijtscheldingsnorm.  
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De gemeente Stichtse Vecht maakt gebruik van de mogelijkheid om automatisch kwijtschelding te verlenen aan 

bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden en hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100%.  

De gemeente verleent kwijtschelding voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.  
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	Projecten  nog niet in exploitatie
	Hieronder een opsomming van projecten die in voorbereiding zijn en waarvoor mogelijk een grondexploitatie in formele zin op enig moment  ter vaststelling zal worden aangeboden:
	- Hazeslinger Breukelen: grond in eigendom, ontwikkeling winkels, woningen, parkeren
	- Domineeslaantje Breukelen: grond in eigendom, school en woningen
	-  Locatie Flambouw Nigtevecht
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	De roerende-zaakbelastingen wordt geheven over roerende zaken, zoals stacaravans en woonboten. De uitgangspunten, heffingsgrondslag en tarieven voor de roerende–zaakbelastingen komen overeen met die van de OZB.
	Voor de rioolheffing is belastingplichtig, de gebruiker van een eigendom van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Met de opbrengsten uit de rioolheffing onderhoudt de gemeente de riolering en vervangt he...
	De rioolheffing wordt berekend naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters bedraagt negentig procent van het waterverbruik in het voorafgaande gebruiksjaar naar opgave door het waterleid...
	Afvalstoffenheffing
	Voor het ophalen van het huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden en ...
	De Wet Milieubeheer schrijft voor dat afvalstoffenheffing alleen mag worden geheven wanneer de gemeente ten minste één maal per week het huishoudelijk afval ophaalt. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt is voor deze...
	Kadegelden
	Voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die in eigendom, onderhoud of beheer van de gemeente zijn, wordt kadegeld geheven. Belastingplichtig is degene die de feitelijke leiding over een afgemeerd vaartuig heeft, dit kan zijn de red...
	Parkeerbelasting
	De parkeerbelasting is jaren geleden in Breukelen ingevoerd ten behoeve van parkeerregulering.
	Precariobelasting
	Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. In de gemeente Stichtse Vecht wordt precariobelasting onder andere geheven voor terrassen en standplaatsen.
	Toeristenbelasting
	De toeristenbelasting wordt geheven ten behoeve van personen die overnachten in onze gemeente en niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het verblijf, met andere woorden de ...
	Het aantal overnachtingen in de gemeente is bepalend is voor de hoogte van de aanslag.
	Woonforensenbelasting
	Belastingplichtig zijn natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar daar wel meer dan 90 dagen per jaar verblijf houden of gedurende meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
	Lijkbezorgingsrechten
	Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of namens de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats worden rechten geheven. Belastingplichtig is de aanvrager, degene voor wie de dienst wordt verricht of degene d...
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