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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:  
1. per programma het volgende vast te stellen; 
 a. de beoogde maatschappelijke effecten; 
 b. de te leveren prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken; 
 c. de baten en lasten; 
2. de paragrafen vast te stellen; 
3.  de recapitulatie van lasten en baten per programma vast te stellen; 
4. de investeringen van de jaarschijf 2013 uit de investeringsplanning 2013-2016 te autoriseren; 
5. het financieel meerjarenperspectief 2013-2016 vast te stellen;  
6. daarmee de Programmabegroting 2013 vast te stellen en ter goedkeuring in te zenden aan 

gedeputeerde staten van Utrecht. 
7.  naar aanleiding van de Strategische Heroverweging de egalisatiereserve Verkiezingen in te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Hierbij bieden wij u de meerjaren Programmabegroting 2013-2016 aan.  
 
Deze begroting is opgesteld in een lastige financieel-economische tijd, die net als bij andere gemeenten, 
ook zijn impact op de taken en financiële middelen van de gemeente Stichtse Vecht heeft. Desondanks 
leggen wij u een begroting voor die voor 2013 een sluitend beeld laat zien (zie onderstaande tabel, -/- = 
voordeel; + = nadeel): 
Begroting 2013   2013 2014 2015 2016 
Meerjarenperspectief 2013-2016       0   453   867  -145 
 
 
Bijlagen 
Programmabegroting 2013 
2e Tranche Strategische Heroverwegingen 
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Om een sluitende begroting 2013 te realiseren, zijn net als in 2012, aanvullende bezuinigingen nodig.  
 
Dit beeld tekende zich al in het voorjaar bij de behandeling van de Voorjaarsnota af en werd nog versterkt 
door bezuinigingen voortvloeiend uit het begrotingsakkoord van het Rijk (Lenteakkoord). De effecten van 
dit begrotingsakkoord zien wij terug in een dalende Algemene uitkering uit het Gemeentefonds van € 2,2 
miljoen. Deze daling kan voor een deel worden opgevangen door een, vanwege de economische crisis en 
de  rijksbezuinigingen,  in de (meerjaren)begroting voor 2013 opgenomen een stelpost. 
Daarnaast heeft de harmonisatie van de activa, waarvoor de raad in mei 2012 middels het onderzoek 
naar de vermogenspositie de voorwaarden voor heeft vastgesteld, een positief effect op het meerjarig 
financieel perspectief. Per saldo laat het bij de begroting 2013 geactualiseerde beeld een saldo zien van 
€ 3,3 miljoen nadelig in 2013: 
 
 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Meerjarensaldi Voorjaarsnota 2012 2.641 2.458 2.301 2.124
      
Mutaties na Voorjaarsnota 20121 702 1.486 2.300 1.200

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2013-2016 3.343 3.944 4.601 3.324
(-/- = voordeel, + = nadeel) 

 
De in dit geactualiseerde perspectief betrokken mutaties na de Voorjaarsnota 2012 betreffen op 
hoofdlijnen:  
 
Omschrijving
Bijstelling Algemene uitkering op grond van de junicirculaire 2012 Gemeentefonds 702.000
Actualisatie beheerplannen 1.210.000
Harmonisatie Onderzoek Vermogenspositie -1.294.000
Overige mutaties 84.000
Totaal mutaties na Voorjaarsnota 2012 702.000

(-/- = voordeel, + = nadeel) 
 

Om het nadelige saldo van € 3,3 miljoen te dekken zijn in de begroting 2013 de volgende 
dekkingsmaatregelen verwerkt: 

Omschrijving   2013 
    
Nadelig saldo na actualisatie financieel perspectief 3.343 
1.  Dekking via Strategische Heroverweging -1.992 
  
2. 
 

Herijking uitgaven in relatie tot de rijksbijdrage Sociale zaken -346 

3. Beëindigen inzet eigen middelen in aanvulling op de overige 
rijksbijdragen 

-106 

4. Algemene dekkingsmiddelen -729 
   

5. Incidentele generieke korting -170 

Totaal dekkingsmiddelen -3.343 
    

Begrotingssaldo 2013   0 

 

  

                                                      
1 NB. In de in het boek Programmabegroting 2013 opgenomen tabel is abusievelijk een onjuiste totaalregel voor de aangegeven 
mutaties opgenomen.     
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Voor de nadere details omtrent de actualisatie van het financieel meerjarenperspectief als de 
dekkingsmaatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Uiteenzetting financiële positie van de 
Programmabegroting 2013.  
 
Strategische heroverweging 
Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen hebben wij zoals gezegd, evenals voor de begroting 
2012 gebruik gemaakt van het participatief traject Strategische Heroverweging, waarbij inwoners, 
bedrijven en instellingen zijn betrokken. Om vóór het aanbieden van de begroting 2013 met voorstellen 
naar uw raad te komen hebben wij voor een ‘afgeslankt’ traject gekozen. Daarbij 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. 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. 
 
Overige ontwikkelingen 
Ondanks de lastige financiële situatie hebben wij de middelen om de uitkomsten van het  Kwaliteitsplan 
met beleidskaders gemeente Stichtse Vecht in de begroting te verwerken. Daarmee hebben wij een stap 
gezet in het coalitie-akkoord om de begroting duurzaam op orde te brengen. Verder melden wij u dat 
ondanks de bezuinigingen, de inkomsten uit de OZB, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, slechts 
met het inflatiecorrectiepercentage van 1,5% verhoogd. 
 
Met behulp van deze maatregelen kunnen wij u voor 2013 een financieel sluitende begroting presenteren.  
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 2e 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.  

Pagina 3 van 4 



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

Pagina 4 van 4 

 
Daarnaast leggen wij u in het verlengde van de Programmabegroting 2013 het instellingsbesluit voor de 
egalisatiereserve Verkiezingen voor. Ten aanzien van verkiezingen is in het kader van de Strategische 
Heroverweging besloten tot een stelselwijziging. Dit met als doel te komen tot kostenegalisatie tussen de 
jaarschijven. Om dit besluit te effectueren stellen wij de raad voor over te gaan tot de instelling van de 
Egalisatiereserve Verkiezingen. 
 
 
Maarssen, 2 oktober 2011  
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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