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Aan de gemeenteraad 
 
Hierbij bieden wij u de concept 2e Bestuursrapportage 2012 ter vaststelling aan. De 1e Bestuurrapportage 
2012 schetste een beeld van de financiële positie op basis van de eerste vier maanden, aangevuld met 
een eerste prognose vanuit het Lente-akkoord. De financiële consequenties bij elkaar resulteerden in een 
nadeel van circa € 3,98 miljoen. Die constatering noopte ons tot de opdracht aan de gemeentesecretaris 
om een plan van aanpak op te stellen om dit tekort terug te dringen. Vooruitlopend hierop is zowel een 
uitgaven- als vacaturestop ingesteld. 
 
In de zomerperiode is de uitgavenstop door de organisatie uitgewerkt. Bij de uitgavenstop was het 
criterium om te bezien waar mogelijk kan worden bespaard, waarbij veiligheid de ondergrens vormt. 
De uitgavenstop leidt tot een verlaging van budgetten van € 1,29 miljoen. Het niet doen van de uitgaven 
op grond van de uitgavenstop brengt diverse (politieke, juridische en financiële) risico’s met zich mee. 
De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt de 2e Bestuursrapportage 2012. Voor wat betreft de 
vacaturestop zijn wij voornemens om deze te handhaven voor het gehele jaar 2012.  
 
Naast de uitgavenstop is de uitputting van de overige budgetten in het kader van de 2e Bestuurs-
rapportage 2012 in beeld gebracht en geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar 2012. Dit leidt (zie 
overzicht hierna) in de 2e Bestuursrapportage tot een verwacht positief resultaat van € 2,674 miljoen. 
Door de ontwikkelingen na de 1e Bestuursrapportage en de door ons genomen maatregelen, waaronder 
de uitgaven- en vacaturestop, is het geprognosticeerde begrotingsresultaat voor 2012 (1e en 2e 
Bestuursrapportage tezamen) nihil. 
 
Voorgesteld Besluit 
1. De 2e Bestuursrapportage 2012 vaststellen 
 
Ten aanzien van Bestuurlijke thema’s: 
 
1.1 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg: Onderwijs 

De verlaagde rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2012 (€ 84.584) opvangen door 
een verlaging van het uitvoeringsbudget (€ 84.584). 
 

1.2 Cultuur, sport en recreatie: Sport 
Instemmen met de onder het bestuurlijk thema Sport opgenomen diverse bijstellingen van uitgaven 
en inkomsten voor de sportaccommodaties ’t Kikkerfort en de tijdelijke voorziening Daalse Weide. 
Het incidentele nadeel op dit bestuurlijk thema komt uit op € 180.500.  
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1.3 Werk en inkomen: Bijstand en Werkgelegenheid 
De hogere bijstandsuitgaven (€ 625.000) opvangen door de inzet van de verhoogde rijksbijdrage  
(€ 1.747.000).   
 
Instemmen met de hogere bijdrage (€ 278.446) in het exploitatietekort van Pauw Bedrijven.  
 

1.4 Welzijn en zorg: Welzijn 
Instemmen met de realisatie van besparingen door het stoppen van een ICT-programma voor de 
WMO (€ 60.000) en het insourcen, verwijzen naar voorliggende voorzieningen, scherper indiceren en 
de uitstel van de decentralisatie AWBZ (€ 150.000). 
 

1.5 Natuur en milieu: Milieu 
Instemmen met de inzet van de besparing op welstand en constructietoetsen (€ 70.000 op 
programma 9 Wonen en ondernemen) om de tussentijdse tariefstijging bij Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (€ 35.000 op dit programma) op te vangen. 
 

1.6 Wonen en ondernemen: Wonen 
Voor € 39.000 incidenteel een beroep doen op de bestemmingsreserve Bestemmingsplannen. 
 
Instemmen met de inzet van de besparing op welstand en constructietoetsen (€ 70.000) om de 
tussentijdse tariefstijging bij Omgevingsdienst Regio Utrecht (€ 35.000 op dit programma en € 35.000 
op programma Natuur en milieu) op te vangen. 
 
Instemmen met de inzet van de besparing op de Structuurvisie (€ 125.800) om gedeeltelijk de 
terugval van de legesopbrengst omgevingsvergunningen (€ 250.000) op te vangen. 
 

1.7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Financiële positie 
Instemmen met de inzet van de stelpost loon- en prijzenstijgingen (€ 643.000) ter dekking van het 
geraamde exploitatietekort.   
 
Instemmen met de inzet van de hogere Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (€ 791.700) ter 
dekking van het geraamde exploitatietekort.   
 

1.8 Kostenplaatsen: Bedrijfsvoering 
Instemmen met de neerwaartse bijstelling van de personele lasten met € 416.000. 
 
Instemmen met de neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten met € 135.000. 
 

1.9 Bijstellingen van beleid 
De in hoofdstuk 6 van de 2e Bestuursrapportage 2012 opgenomen bijstellingen van beleid 
vaststellen. 
 

1.10 Begrotingswijziging 
Instemmen met de in hoofdstuk 7 van 2e Bestuursrapportage 2012 opgenomen begrotingswijziging. 
Instemmen met de in hoofdstuk 7 van deze Bestuursrapportage opgenomen verzamelwijziging. 

 
 
2. De 7e begrotingswijziging 2012 vaststellen 

De wijzigingen op de begroting 2012 als beschreven in de 2e Bestuursrapportage 2012, inclusief de 
neerwaartse bijstellingen van de programma’s in het kader van de uitgavenstop, zijn in de 7e 
begrotingswijziging 2012 vastgelegd. 

Pagina 2 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 3 van 3 

 
 Programma   Bedrag 2012 

(x € 1.000) 
   

1 Bestuur en dienstverlening 65
2 Veiligheid 67
3 Beheren Leefomgeving 417
4 Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg 64
5 Cultuur, Sport en Recreatie 28
6 Werk en Inkomen 0
7 Welzijn en Zorg 119
8 Natuur en Milieu 64
9 Wonen en Ondernemen 37

10 
Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 185

11 Kostenplaatsen 245
 

 Totaal uitgavenstop 1.290
 
 
Samenvatting 
De 2e Bestuursrapportage 2012 schetst als gevolg van diverse ontwikkelingen en de door ons genomen 
maatregelen, waaronder de uitgaven- en vacaturestop, een geprognosticeerde begrotingsresultaat voor 
2012 van nihil. Wij vragen u om in te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2012, inclusief uitgavenstop, 
waarmee de in de rapportage besloten 7e begrotingswijziging door uw raad wordt vastgesteld. 
 
Per saldo is het verwachte resultaat 2012: 
a. 1e Bestuursrapportage 2012 €   3,980 mln. 
b. 2e Bestuursrapportage 2012 €  -2,674 mln. 
c. Uitgavenstop 2012 €  -1,290 mln. 
Verwacht negatief resultaat 2012 €   0,016 mln. 
 
Bijlagen 
- 2e Bestuursrapportage 2012 
- 7e Begrotingswijziging 2012 
 
 
30 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
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