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1. INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 
 

De herindeling van de drie voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen per 1 januari 2011 

heeft geleid tot de gemeente Stichtse Vecht. De herindeling is in een kort tijdsbestek een feit 

geworden. 

Als gevolg van deze korte doorlooptijd ontbrak de tijd om de beleidsstandpunten van de drie 

gemeenten voor alle gemeentelijke activiteiten met elkaar te vergelijken en te harmoniseren. Dit geldt 

ook voor de vermogenspositie en de daaraan ten grondslag liggende onderdelen zoals de activa, 

reserves en voorzieningen of het in kaart brengen van mogelijke risico‟s voortvloeiend uit projecten en 

grondexploitaties van de voormalige gemeenten. De ontwikkelingen als gevolg van de herindeling, 

maar ook de huidige economische ontwikkelingen vereisen een goede bewaking van de 

vermogenspositie. Om dit te kunnen doen dienen eerst de verschillende onderdelen die de 

vermogenspositie bepalen, vanwege de verschillende werkwijzen die de drie gemeenten hanteerden, 

geharmoniseerd te worden en dienen onduidelijkheden nader ingevuld te worden.  

 

Verder hebben door de economische ontwikkelingen diverse gemeenten te maken met onder druk 

staande c.q. verliesgevende grondexploitaties en projectenportefeuilles en daarmee van hun 

vermogenspositie. Het college heeft hierop eind 2011 actief ingespeeld door de grondexploitaties en 

de projectenportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht te laten doorlichten. Daarbij is, in verband 

met de nog benodigde harmonisatie op dat vlak, besloten tot het uitvoeren van een breder onderzoek 

naar de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht. Dit met als doel te komen tot een 

duurzaam financieel beleid binnen de gemeente en de processen af te stemmen met de 

voorgeschreven regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). De uitkomsten van het onderzoek bieden daar handreikingen voor. Dit onderzoek beperkt zich 

overigens tot de vermogenspositie van de gemeente. 

In de doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus wordt middels een ander traject voorzien. 

 

Gelet op de complexiteit van de vermogenspositie is het onderzoek gesplitst in diverse 

deelonderzoeken waarin processen en beleidsstandpunten zijn doorgelicht. De onderwerpen waarvan 

de processen en de beleidsstandpunten onderzocht zijn, betreffen: 

 Rente 

 Grondexploitatie 

 Grote projecten 

 Reserves en voorzieningen 

 Activa. 

 

Het onderhoud van kapitaalgoederen is nog niet in het onderzoek betrokken, aangezien de 

actualisatie van de beheerplannen eerst in de loop van 2012 gereed is. De hieraan gekoppelde 

actualisatie van de voorzieningen is als gevolg hiervan achterwege gebleven.  

 

De verschillende onderzoeken zijn in de periode van november 2011 t/m februari 2012 onder regie en 

met ondersteuning van een door de accountant aangewezen externe adviseur uitgevoerd. Ook de 

bevindingen uit de diverse deelonderzoeken zijn door deze adviseur geanalyseerd. Deze treft u in het 

voorliggende rapport aan. Na de besluitvorming over de in het rapport neergelegde bevindingen en 

aanbevelingen zal de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht daarop afgestemd worden. 
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1.2 Opzet rapportage 
 
De rapportage is als volgt opgezet: 
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op een aantal onderwerpen op het gebied van rente(kosten). In 
hoofdstuk 3 komt vervolgens de rechtmatigheid en administratieve beheersing van grondexploitaties 
aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de grote projecten. Op dit moment zijn de grote projecten beperkt 
tot de ontwikkeling van MFA Bisonspoor. Dit project vormt dan ook het centrale onderwerp van 
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bespreekt de effecten van de activaharmonisatie, die bij de afstemming van 
de huidige activa met de Nota waardering en afschrijving optreden. Hoofdstuk 6 behandelt de 
reserves en voorzieningen. 
In  2011 heeft de raad met het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen het beleidskader 
vastgesteld. Deze nota vormt het uitgangspunt voor de harmonisatie en herschikking van de reserves 
van de voormalige gemeenten In hoofdstuk 7 komen de belangrijkste conclusies nogmaals kort aan 
de orde. 
 

In het onderzoek  wordt per hoofdstuk het vigerende beleidskader voor het onderwerp, voor zover 

aanwezig, in beeld gebracht. Vervolgens wordt  per onderdeel de onderzoeksopdracht geformuleerd 

en geprojecteerd op de in Stichtse Vecht aangetroffen beleidskaders. In de bevindingen worden de 

constateringen weergegeven, waaruit de aanbevelingen voortvloeien.  
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2. RENTE 
 

In 2011 is op de rente een tekort ontstaan van € 974.000. Dit tekort werd veroorzaakt door hogere dan 

begrote rentekosten. Dit was aanleiding om het rentevraagstuk aan een nader onderzoek te 

onderwerpen, waarbij de aandacht met name diende uit te gaan naar: 
- de wijze waarop het interne rentepercentage bepaald wordt;  
- de systematiek die wordt gehanteerd voor interne verrekening van de rentekosten; 
- de juiste toepassing daarbij van de geldende richtlijnen en regelgeving.  

 

De drie voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hadden elk een eigen wijze om met 

rentekosten om te gaan. Bij de voorbereidingen in het kader van de herindeling in 2010 is ten behoeve 

van het opstellen van de begroting 2011 ervoor gekozen te gaan werken met een vast 

rentepercentage. Dit percentage, dat gebaseerd is op het gemiddelde rentepercentage van de 

langlopende leningenportefeuille op dat moment (medio 2010) bedraagt 4,5%. In welke gevallen dit 

rentepercentage dient te worden gehanteerd en hoe de toerekening van rentekosten dient te 

geschieden, is niet eenduidig vastgelegd. 

Ook daarvoor geldt dat de drie gemeenten elk hun eigen werkwijze kenden. 

 

Het werken met interne toerekening c.q. verrekening van rentekosten is daarbij een beslissing die een 

gemeente zelf neemt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft 

geen interne renteverrekening voor. Interne verrekening van rente vindt echter plaats omdat daarmee 

in beeld wordt gebracht wat de kosten zijn van het leggen van beslag op kapitaal. Door interne 

verrekening van de rentekosten wordt de invloed van de financieringswijze (met eigen middelen of 

middels een aan te trekken lening) voorkomen. Tevens wordt hiermee bereikt dat de 

kostendekkendheid van aan derden door te berekenen diensten zichtbaar wordt gemaakt in de 

begroting. 

 

2.1 Beleidskader  
 

Het beleidskader dat van toepassing is op de rentesystematiek bestaat uit de Financiële verordening 

(artikel 212 Gemeentewet), de Nota waardering en afschrijving en de Beleidsnota Reserves en 

voorzieningen, die in 2011 door de raad zijn vastgesteld.  

In de Financiële verordening en de twee genoemde beleidsnota‟s zijn richtlijnen opgenomen voor het 
werken met interne renteverrekening: 

 voor de rentetoerekening aan activa wordt een vast rentepercentage gehanteerd; 

 voor bouwgrondexploitatie geldt dit vaste rentepercentage niet, hiervoor wordt aansluiting 
gezocht bij de vastgestelde exploitatie;  

 bij de gemeente Stichtse Vecht wordt aan alle geactiveerde bedragen rente toegerekend. Daarbij 
wordt zoals eerder vermeld een percentage van 4,5 gehanteerd; 

 voor Stichtse Vecht geldt als lijn, dat aan de gemeentelijke reserves en voorzieningen geen rente 
wordt toegevoegd met uitzondering van:  
- de dekkingsreserves, die zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten: daarmee wordt het 

benodigde vermogen op het juiste niveau gehouden;  
- de voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd (bijvoorbeeld de voorziening 

voormalig personeel). 

 

2.2  Onderzoek 
 

Binnen de gemeente Stichtse Vecht bestaat behoefte aan een duidelijk standpunt inzake de interne 

renteverrekening. Voor de bepaling van het standpunt zijn verschillende methoden onderzocht en zijn 

de consequenties daarvan voor de begroting bezien. In het onderzoek is meegenomen dat 

investeringen zijn gefinancierd vanuit de reserves. Bij besteding van de reserves neemt de 

financieringsfunctie daarvan af en zullen meer leningen aangetrokken moeten worden. Om tot een 

keuze voor de rentesystematiek te kunnen komen zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 

 Er dient sprake te zijn van het gebruik van een vast rentepercentage voor meerdere jaren. Dit 
conform artikel 3.7 uit de Nota waardering en afschrijving; 

 De te kiezen werkwijze dient duidelijk en overzichtelijk te zijn; 

 Er dienen zo min mogelijk uitzonderingen op het basisstandpunt gemaakt te worden; 

 Bij de te kiezen werkwijze dient sprake te zijn van een niet-arbeidsintensieve bepaling en 
verwerking van de interne rekenrente. 
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2.3  Bevindingen 
 

Om als gemeente de taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren en de openbare voorzieningen op een 

adequaat kwaliteitsniveau te houden, dient daarin geïnvesteerd te worden. Daarnaast is de gemeente 

actief met grondexploitaties, hetgeen een kapitaalintensieve activiteit is. Voor deze taken zijn 

financieringsmiddelen nodig en voor zover de eigen middelen van de gemeente niet toereikend zijn 

dienen deze extern te worden aangetrokken. Dit aantrekken van financieringsmiddelen brengt 

rentekosten met zich mee. De rentekosten van de gemeente worden gevormd door: 
a) de te betalen rente over de langlopende aangetrokken geldleningen;  
b) de te betalen rente over de kortlopende aangetrokken geldleningen;  
c) de rentekosten van de rekening-courantverhouding met de bank (“rood staan”)  
d) de rentetoevoegingen aan interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) voor 

zover dit plaatsvindt. 

Deze rentekosten worden op een aantal manieren toegerekend aan de “veroorzakers” van die lasten. 

Deze  toerekening van rente dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het aantrekken van 

het noodzakelijke vermogen.  

 

Het onderzoek naar de huidige rentesystematiek binnen de gemeente Stichtse Vecht geeft de 

volgende bevindingen: 

 
1. Rente doorbelasting  

De rente wordt doorbelast aan de gerealiseerde investeringen en aan sommige lopende 

grondexploitatie-projecten (wel en niet in exploitatie genomen). 

 
2. Rentetoevoeging aan reserves 

Aan bepaalde reserves wordt rente toegevoegd. Bij het instellen, of wijzigen, van de reserve wordt het 

toevoegen van rente door de raad bepaald. In de nota Reserves en voorzieningen is vastgelegd dat 

alleen aan reserves die dienen ter dekking van kapitaallasten rente wordt toegevoegd. Het 

rentepercentage dat hiervoor gehanteerd wordt is gelijk aan het interne rentepercentage dat 

gehanteerd wordt in de begroting en de jaarrekening. 

 
3. Rentetoevoeging aan voorzieningen 

Aan voorzieningen, gewaardeerd tegen contante waarde, mag rente worden toegevoegd. De 

gemeente Stichtse Vecht beschikt over 2 voorzieningen die op contante waarde zijn gewaardeerd te 

weten de voorziening voormalig personeel en de voorziening pensioenen wethouders. Hier wordt bij 

de jaarrekening rente aan toegevoegd. De betreffende voorzieningen moeten jaarlijks beoordeeld 

worden op de juiste hoogte. 

 
4. Rente leningen o/g (opgenomen gelden) woningbouwverenigingen 

De gemeente is tussenpersoon voor langlopende leningen o/g van woningbouwverenigingen. In 2004 

is voor het laatst een lening aangetrokken ten behoeve van een woningbouwvereniging, waarbij de 

gemeente als tussenpersoon optreedt. Deze leningen hebben geen relatie met de 

financieringsbehoefte van de gemeente.  

 
5. Berekening intern rentepercentage 

Het interne rentepercentage van 4,5% is gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage van de 

aangetrokken langlopende geldleningen. De financiering van de investeringen gebeurt daarnaast ook 

door middel van de inzet van de eigen reserves. Financiering door middel van de reserves resulteert 

niet in te betalen rente aan een externe geldverstrekker.  

 

Aan een beperkt aantal reserves wordt rente toegerekend.   

De totale rentekosten (externe financiering door middel van leningen o/g en rentetoevoeging aan 

bepaalde reserves) worden toegerekend aan alle gerealiseerde investeringen en 

grondexploitatieprojecten. Voor de doorbelasting kan een lager rentepercentage gehanteerd worden, 

omdat de omvang van de te belasten investeringen en grondexploitaties groter is dan de externe en 

interne financiering waaraan rente vergoed moet worden. 

  
6. Effecten lager rentepercentage op tekort rentekosten 

In de Bestuursrapportage najaar 2011 en in de begroting 2012-2015 is gerapporteerd over hogere 

rentekosten als gevolg van het aantrekken van langlopende leningen o/g in 2011. Deze rentekosten 

zijn niet in de begroting 2012-2016 opgenomen in verband met het lopende onderzoek 
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Vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een andere 

conclusie met betrekking tot de totale externe rentekosten. In 2012 bedragen de niet begrote 

rentekosten € 1.488.122. Als het interne rentepercentage wordt verlaagd naar bijvoorbeeld 3,5% dalen 

de rentekosten in verband met de aan reserves toegevoegde rente met € 212.632. De verlaging van 

het rentepercentage betekent overigens niet dat daarmee extra financiële ruimte ontstaat. Gelet op het 

gesloten systeem dat geldt voor het totaal aan rentekosten, betekent een verlaging van het 

rentepercentage dat: de aan de producten via de kapitaallasten door te belasten rentekosten en 

daarmee van het begrote voordeel op de kostenplaats rente navenant zal afnemen. 

 

Per saldo dient in de begroting van 2012 rekening gehouden te worden met een stijging van de 

rentekosten met € 1.275.490. Wij adviseren om deze uitkomst als structureel effect in de 

Voorjaarsnota 2012 te betrekken.   

 
7.  Invulling post rentevoordeel Benut de schaalsprong  

In de Voorjaarsnota 2011 is een structurele opbrengst van € 590.000 ingeboekt, die gerealiseerd zou 

kunnen worden door het niet meer toerekenen van rente aan de reserves. Uit het onderzoek naar de 

vermogenspositie blijkt dat deze post, die zoals bekend in het rapport „Benut de schaalsprong‟ was 

voorgesteld als mogelijke dekking voor het sluitend krijgen van de begroting 2011 niet haalbaar is. Het 

bedrag aan rente dat wordt toegerekend aan reserves heeft voor het overgrote deel te maken met 

reserves die dienen ter dekking van kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen. Het niet 

meer toerekenen van deze rente aan de betreffende reserves en daarmee het verbreken van de 1-op-

1 relatie tussen de kapitaallasten en de noodzakelijke toename van de kapitaaldekkingsreserves leidt 

tot een financieel knelpunt in de exploitatie.   

 
2.4  Aanbevelingen  
 

Op basis van de hiervoor aangegeven bevindingen wordt aanbevolen om: 

 

Ten aanzien van het rentepercentage: 
1. Een intern rentepercentage te hanteren. Om schommelingen te voorkomen zal het percentage 

meerjarig (voor een periode van vier jaar) worden vastgesteld met de mogelijkheid tot 
tussentijdse aanpassing bij een significante afwijking ten opzichte van de feitelijke rente-
ontwikkeling; 

 
2. Dit interne rentepercentage te bepalen aan de hand van de externe financiering en de reserves 

waaraan rente wordt toegevoegd.   
 
3. De rentekosten en baten van leningen o/g en u/g voor woningbouwverenigingen buiten de 

bepaling van het rentepercentage te laten.  
 
4. Het interne rentepercentage te bepalen door het naar boven afgerond hoogste percentage te 

nemen van twee berekeningen, te weten de gemiddelde rente van de langlopende leningen o/g 
en het percentage voortvloeiend uit de verhouding tussen de omvang van de totale rentekosten 
en de omvang van de totale investeringen vermeerderd met de saldi van de grondexploitaties. 

 
Ten aanzien van de interne renteverrekening: 
5. Aan bepaalde, benoemde, reserves rente toe te voegen. Het daarvoor te hanteren percentage is 

gelijk aan het interne rentepercentage; 
 
6. Aan actieve grondexploitaties rente toe te rekenen. Bij een negatief saldo wordt rente vergoed 

aan de grondexploitatie. In beide situaties wordt met het intern vastgestelde rentepercentage 
gerekend.   

 
Ten aanzien van het optreden als tussenpersoon: 
7. Op dit moment beschikt de gemeente Stichtse Vecht nog niet over beleid met betrekking tot het 

in- en doorlenen van middelen. Aanbevolen wordt beleid te ontwikkelen hoe de gemeente in de 
toekomst hier in wil optreden. 
 

Procedureel: 

8. De bestaande verordeningen op deze uitgangspunten aan te passen en voor te leggen aan de 

raad. 
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3. GRONDEXPLOITATIES 
 

 

De grondexploitaties hebben betrekking op risicodragende actieve grondexploitaties en facilitair 

grondbeleid waarbij het risico ligt bij particuliere projectontwikkelaars. Grondexploitaties leggen 

gedurende de looptijd van het project beslag op de financiële middelen van de gemeente, tot het 

moment dat de verkopen de uitgaven overstijgen. Het onderzoek naar de grondexploitaties is in twee 

delen gesplitst. 

Door de accountant zijn de administratieve beheersing en de rechtmatigheid van de grondexploitaties 

beoordeeld. De uitkomst daarvan is in deze rapportage opgenomen. 

  

Separaat en gelijktijdig aan het onderzoek van de accountant heeft Fakton met een  financieel-

economisch onderzoek de exploitatieopzetten beoordeeld. Uit het onderzoek van Fakton is gebleken 

dat de gemeente Stichtse Vecht slechts enkele risicodragende projecten kent (dit zijn de projecten 

waarin de gemeente 100% risicodragend participeert), waardoor het mogelijk aantal risico‟s voor de 

gemeente gering is.  

Over het door Fakton uitgevoerde onderzoek wordt afzonderlijk gerapporteerd. 

 

3.1 Beleidskader  
 

De kaders waaraan gemeenten in het geval van een grondexploitatie dienen te voldoen, is vastgelegd 

in externe regelgeving: het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de 

notitie Grondexploitatie van de commissie BBV van februari 2012 en de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) bevatten de wettelijke vereisten waar gemeenten ten aanzien van hun grondexploitaties aan 

dienen te voldoen.  
 
De bevoegdheid tot het openen en vaststellen van de grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. Een  
grondexploitatiebegroting is noodzakelijk indien sprake is van actief grondbeleid. De bevoegdheid van 
de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de begroting (artikel 
156 Gemeentewet).  

BBV 

Andere richtlijnen zijn vastgelegd in het BBV en de bijbehorende notitie Grondexploitatie. Dit zijn: 

 de bevoegdheden van de raad inzake grondexploitaties; 

 de vaststelling van de grondexploitatiebegroting; 

 de verslaglegging van de meerjarige ontwikkeling van een bouwlocatie; 

 de waardering van grondaankopen en de rentekosten hierover; 

 de methoden van activering van aankopen en kosten;  

 tussentijdse winstnemingsmethoden. 
 

Wet ruimtelijke ordening 

De Wro biedt de gemeente de mogelijkheid om de ruimtelijke ontwikkeling te sturen. In de Wro worden 

richtlijnen gegeven voor de afspraken met particuliere projectontwikkelaars. De ontwikkelaar bezit de 

grond. De gemeente wordt benaderd om mee te werken aan het ontwikkelen van een bouwplan. 

Hiervoor kan een anterieure overeenkomst worden gesloten. 
 
Naast deze externe regels kunnen gemeenten ook eigen regelgeving opstellen en in een Nota 
Grondbeleid neerleggen. Op dit moment beschikt de gemeente Stichtse Vecht nog niet over een Nota 
Grondbeleid. Deze nota is in ontwikkeling en wordt in 2012 aan de raad voorgelegd. In deze Nota zal 
o.a. worden vastgelegd, dat de grondexploitaties jaarlijks door een onafhankelijke externe partij 
worden doorgelicht op onder meer de risico‟s. 

 
3.2 Onderzoek 
 

Voor het onderzoek zijn de huidige grondexploitaties ingedeeld in actieve en faciliterende 

grondexploitaties. Actieve grondexploitaties zijn die projecten waarvoor de gemeente zelf grond bezit, 

faciliterende grondexploitaties zijn projecten waarbij het voor particulieren c.q. projectontwikkelaars 

mogelijk wordt gemaakt grond te exploiteren. Voor de actieve grondexploitaties is het van belang het 

volledige traject van uitgaven en inkomsten over de hele looptijd van het traject te kunnen volgen. 

Hiervoor is opname van de (deel)budgetten in de meerjarenbegroting van belang. 
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3.3  Bevindingen 
 

In het kader van het onderzoek naar de administratieve beheersing en rechtmatigheid van de 

grondexploitaties zijn de onderstaande elementen nader bezien:  
1. Aanvraag budgetten grondexploitatie 
2. Herziening grondexploitaties 
3. Interne uren 
4. Toerekening interne rente aan grondexploitaties 
5. Inzet winsten uit grondexploitaties voor investeringen  
6. Begrotingsbudget onderzoek facilitair grondbeleid. 

 
Ad 1. Aanvraag budgetten grondexploitatie  

De actieve grondexploitaties zijn in het verleden met een raadsbesluit vastgesteld. In de 

jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten zijn de actieve grondexploitaties gemeld, voorzien 

van het saldo van de investeringen. 

 

Ad 2. Herziening grondexploitaties  

Tot en met 2010 is bij de drie voormalige gemeenten op wisselende wijze omgegaan met de 

herzieningsrapportages die gedurende het jaar zijn uitgebracht. Niet altijd zijn tussentijdse 

herzieningen opgesteld met als mogelijk gevolg het (achterwege blijven van het) aanpassen van de 

begroting en/of het bijstellen van het resultaat. 

 

Ad 3. Interne uren  

In de begroting van de grondexploitatieprojecten wordt niet structureel rekening gehouden met uren 

van eigen medewerkers. Voor de juiste berekening van de exploitatieopzet en het verwachte resultaat 

is het aan te bevelen wel rekening te houden met de interne uren. 

 

Ad 4. Toerekening interne rente aan grondexploitaties 

Rentetoerekening aan actieve grondexploitaties wordt niet consequent toegepast. Bij renteverrekening 

wordt geen gelijk percentage toegepast voor alle grondexploitaties. Het rentepercentage is per 

grondexploitatie vastgesteld. 

 

Ad 5. Inzet winsten uit grondexploitaties voor investeringen 

Bij enkele grondexploitaties is de nog niet gerealiseerde winst reeds (gedeeltelijk) ingezet als dekking 

voor de kosten van investeringen in maatschappelijke gebouwen. 

 

Ad 6. Begrotingsbudget onderzoek facilitair grondbeleid 

De uitgaven voor facilitair grondbeleid worden in principe betaald door de particuliere 

projectontwikkelaar. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar 

afgesloten. Voorafgaand aan de overeenkomst kunnen kosten ontstaan, waarvoor in de begroting 

geen budget is opgenomen. 

 

3.4 Aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van de hiervoor aangegeven bevindingen wordt aanbevolen om: 

 
1. In de meerjarenbegroting de (deel)begroting van de grondexploitaties op te nemen. Hiermee kan 

de voortgang van de grondexploitaties beter worden bewaakt. 

 
2. Jaarlijks een herziening van de grondexploitaties op te stellen. Indien deze herziening een 

negatief resultaat laat zien, dient onmiddellijk een verliesvoorziening getroffen te worden. 

 
3. Verantwoord de voorzieningen voor actieve grondexploitaties in de balans als correctie op het 

onderhanden werk. 

 
4. Bij het opstellen van een grondexploitatie rekening te houden met het benodigde aantal uren van 

eigen medewerkers. Deze uren in de grondexploitaties dienen afgestemd te worden met de 
doorbelasting van de organisatiekosten in de meerjarenbegroting. 

 
5. Aan de grondexploitaties het intern vastgestelde rentepercentage door te berekenen. Bij een 

positief saldo van een grondexploitatie betekent dit dat de grondexploitatie het intern vastgestelde 
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rentepercentage vergoed krijgt. Tevens wordt in dit kader voorgesteld de renteberekening 
onderdeel te laten zijn van de exploitatieopzet. 

 
6. Voor (tussentijdse) winstnemingen algemene gedragsregels te bepalen, waarbij de (tussentijdse) 

winstnemingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de stand van zaken van de grondexploitatie. 
Verstrengeling van grondexploitaties met de dekking van de kosten van investeringen dient 
voorkomen te worden.  

 
7. Voor (tussentijdse) winstnemingen algemene gedragsregels te bepalen, waarbij de (tussentijdse) 

winstnemingen uitsluitend zijn gebaseerd op de stand van zaken van de grondexploitatie. 
Verstrengeling van grondexploitaties met de dekking van de kosten van investeringen dient 
voorkomen te worden. 

 
8. In de begroting een structureel budget op te nemen waarmee de eerste onderzoekskosten voor 

facilitair grondbeleid gedekt worden. 

 
9. De administratie zodanig in te richten dat een duidelijk onderscheid gemaakt wordt in de typen 

project actief en facilitair. 

 
Procedureel 

10. De aanbevelingen, voor zover van toepassing overnemen, in de vast te stellen Nota grondbeleid 

en voor te leggen aan de raad,  alsmede de aanbevelingen, voor zover van toepassing, in de 

administratie door te voeren. 
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4. GROTE PROJECTEN 
 

Onder de investeringen in materiële vaste activa kunnen zich grote projecten bevinden. Uit de 

inventarisatie van de materiële vaste activa van Stichtse Vecht blijkt dat de grote projecten vooralsnog 

beperkt zijn tot de bouw van het MFA Bisonspoor. De raad wordt middels afzonderlijke rapportages 

over (de voortgang van) dit project geïnformeerd. Het project is een combinatie van het realiseren van 

een multifunctionele maatschappelijke (sport)accommodatie (MFA), boven het MFA gelegen 45 

(huur)appartementen, alsmede grondtransactie van de bibliotheeklocatie.  

 

4.1 Beleidskader 
 

Voor dit project gelden de richtlijnen van de investeringen en de beleidskaders van de 

grondexploitaties. 

 
Beleidskader voor investeringen 
Op 29 maart 2011 heeft de raad de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (verordening 
artikel 212 Gemeentewet) vastgesteld. Eveneens op 29 maart 2011 is de Nota waardering en 
afschrijving gemeente Stichtse Vecht vastgesteld. In de Financiële verordening en in de Nota 
waardering en afschrijving zijn de kaders en spelregels aangaande investeringen en de bijbehorende 
kredieten neergelegd. Deze betreffen onder meer: 

 De raad stelt kredieten en eventuele wijzigingen daar in vast; 

 Bij tussentijdse rapportages wordt over de stand van de kredieten gerapporteerd; 

 De kapitaallasten worden in de begroting meegenomen met ingang van het jaar volgend op het 
jaar van gereedmelding. 

 
Beleidskaders voor grondexploitaties 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV), de notitie Grondexploitatie van de commissie BBV en de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de wettelijke eisen voor grondexploitaties neergelegd. Daarnaast kunnen gemeenten eigen 
gemeentelijke spelregels middels een Nota Grondbeleid vastleggen. Voor Stichtse Vecht is een 
dergelijke nota in ontwikkeling en wordt in 2012 aan de raad voorgelegd. Op deze plaats wordt 
kortheidshalve naar paragraaf 3.1 verwezen voor het beleidskader grondexploitaties.  

 

4.2 Onderzoek 
 

Het project MFA Bisonspoor, dat in 2007 is opgestart, is in 2010 overgegaan in de realisatiefase. Het 

besluit daartoe is op 1 november 2010 door de raad van de voormalige gemeente Maarssen 

genomen. Zoals gezegd, behelst het project meerdere onderdelen: 
1. Privatisering binnensport Maarssen; 

2. Realisatie van (traditioneel ontwikkelde) multifunctionele accommodatie; 

3. 45 (huur)appartementen boven de accommodatie; 

4. Grondtransactie bibliotheeklocatie. 

Bijkomende consequenties van het project zijn een tijdelijke sporthal en de personele consequenties 

van de privatisering. 

 

Het onderzoek van het project MFA Bisonspoor, dat in het kader van het onderzoek naar de 

vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht is uitgevoerd, heeft zich met name gericht op de 

onder 2 en 3 genoemde onderdelen. Op onderdeel 4 is slechts in beperkte mate ingegaan. Dit 

onderdeel bevindt zich in de voorbereidende fase. Alleen ontwikkelingen van onderdeel 4 die van 

invloed zijn op de onderdelen 2 en 3 worden betrokken in deze rapportage. De aan dit project 

gerelateerde privatisering van de binnensport (onderdeel 1) heeft geen onderdeel van het onderzoek 

uitgemaakt. 

 

Bij het onderzoek van het project MFA Bisonspoor is gebruik gemaakt van de onderstaande 

rapportages en verslagleggingen: 

 het raadsvoorstel “Besluitvorming MFA Bisonspoor/privatisering binnensportaccommodaties” van        
1 november 2010 van de gemeente Maarssen; 

 de voortgangsrapportages aan de raad met betrekking tot de ontwikkeling van het MFA 
Bisonspoor; 

 de financiële verantwoording in de gemeentelijke administratie; 

 de projectadministratie. 
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4.3 Bevindingen 
 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende bevindingen te formuleren:  
1. Vaststelling van het krediet 

Op 1 november 2010 heeft de raad van de voormalige gemeente Maarssen een krediet 

goedgekeurd van € 16.993.447, dit is inclusief het voorbereidingskrediet van € 600.000. Het 

goedgekeurde krediet is bedoeld voor de realisatie van een multifunctioneel complex voor sport, 

ontspanning, wonen en cultuur (zwembad, sporthal, bibliotheek, jongerencentrum, dansstudio en 

horeca). 

 
2. Aandeel grondexploitatie in het project 
De begrote bouwkosten van de appartementen van € 5.323.109 zijn niet opgenomen in het 
goedgekeurde krediet. De appartementen worden overgedragen aan woningcorporatie Portaal 
voor € 5.323.109 exclusief BTW. 

 
3. Afstemming financiële administratie met projectadministratie  

Periodiek wordt de financiële administratie afgestemd met de projectadministratie.  

De bruto-investering voor het nieuwe MFA bedraagt € 16.993.447. In dit krediet  zijn de benodigde 

kosten voor de herinrichting van het buitengebied ad € 1.051.000  begrepen. Op de bruto-

investering zijn, conform de netto-methode, die is voorgeschreven in het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) en de nota Waardering en Afschrijving vaste activa, die door de raad van 

de gemeente Stichtse Vecht op 29 maart 2011 is vastgesteld, de grondopbrengst van de 

(voormalige) zwembad- en bibliotheeklocatie ad € 1.763.000 en de bijdrage van Portaal voor het 

jongerenwerk ad € 200.000, in mindering gebracht. Gelet op voorgaande bedraagt de netto 

investering € 15.030.447, namelijk 

€ 16.993.447 minus € 1.763.000 en € 200.000.  

 
Bij nadere analyse is gebleken, dat de van de provincie ontvangen subsidie voor de herinrichting 
van het buitgebied, ad € 1.051.000, niet is betrokken bij het vaststellen van het  totaal beschikbaar 
gestelde krediet van € 16.993.447. Hierdoor is de netto investering geen € 15.030.447, maar  
€ 13.979.447(€ 15.030.447 minus € 1.051.000).  
 

De in de financiële administratie opgenomen kredieten vormen de basis voor het ramen van de 

benodigde middelen voor kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien. Bij gereedkomen 

van een investering worden op basis van de werkelijke uitgaven de werkelijke kapitaallasten 

berekend. 

De kapitaallasten voor MFA Bisonspoor zijn gebaseerd op een netto-investering van 

€ 15.030.447. Hierdoor zijn de geraamde kapitaallasten te hoog.  
 

Met de uitwerking van het masterplan blijkt dat het geraamde (deel)krediet voor de inrichting van 

de buitengebied groot € 1.051.000 naar verwachting niet meer toereikend is. Gelet op wet- en 

regelgeving en in verband met het budgetrecht van de gemeenteraad is het noodzakelijk dat het 

college een gewijzigd besluit ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt. Het geniet de 

voorkeur zowel deze ontwikkeling als de neerwaartse bijstelling van het in de financiële 

administratie opgenomen krediet te betrekken bij de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota is 

immers het instrument waarin bijstelling van de kaders alsmede nieuwe ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de begroting 2013 en/of de meerjarenbegroting 2014-2016 plaatsvindt.  
 
4. Inkomsten binnen het krediet 

Binnen het krediet zijn diverse inkomsten van derden, alsmede de verkoopopbrengst van de 

appartementen geraamd. Een deel van deze bijdragen te weten € 200.000 ten behoeve van de 

investering in het jongerenwerk, een eerste betaling voor grond van € 255.000 en een deel van de 

provinciale subsidie (90% van de subsidie van € 1.051.000) is reeds ontvangen. 
 
De ontvangsten voor de met de bouw van appartementen samenhangende uitgaven dienen gelijk 
te lopen met de voortgang van de bouw. Dit vindt plaats via termijnfacturering met als beoogd 
resultaat dat de gemeente niet hoeft voor te financieren. Voor de termijnfacturering is een schema 
overeengekomen, dat in afstemming met de Financiële administratie moet worden uitgevoerd.  
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5. Relatie locatie “oude bibliotheek” 

Een tussentijdse taxatie van de locatie “oude bibliotheek” heeft geresulteerd in een geschatte 

opbrengst tussen € 700.000 en € 1.000.000. Uit voorzichtigheidsoverweging is gerekend met de 

minimale variant van € 700.000 (Hiervan is € 563.000 ingezet als bijdrage in het krediet MFA 

Bisonspoor). De resterende geschatte opbrengst van € 137.000 is toegerekend aan de reserve 

„Afwikkeling incidentele kosten Bisonspoor‟. De opbrengst van € 700.000 is op dit moment nog 

niet gerealiseerd. 

 
6. Relatie investering en grondexploitatie 
In de financiële verantwoording wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitgaven voor de 
multifunctionele accommodatie en de grondexploitatie in de vorm van 45 (huur)appartementen. 
Een afwijking binnen het krediet is niet toe te wijzen aan de accommodatie of de grondexploitatie. 
Met de huidige financiële verantwoording wordt een eventueel verschil toegerekend aan de 
accommodatie.  

 
7. Rentetoerekening 

In hoofdstuk 3 Grondexploitaties van deze rapportage stellen wij voor om aan alle 

grondexploitaties 

het intern berekende rentetarief toe te rekenen. De gehanteerde financiële vastlegging maakt het 

niet mogelijk om rente toe te rekenen aan het onderdeel grondexploitatie binnen MFA Bisonspoor.  

 
8. BTW regiem 

Op het gebied van de verrekening van de BTW spelen een aantal vraagstukken:  

 De boven de MFA te realiseren (huur)appartementen vallen in principe onder de 
ondernemers-BTW, bij termijnfacturatie ten behoeve van de bouw van de appartementen 
wordt met de koper woningcorporatie Portaal de BTW afgerekend. Indien de vergoeding voor 
de appartementen lager is dan de kostprijs, kan de fiscus een strafheffing opleggen. Deze 
strafheffing bedraagt 6% over de kosten van de aanneemovereenkomst, inclusief BTW. Door 
de verwevenheid van de MFA en de bouw van de 45 (huur)appartementen is de kostprijs van 
de appartementen moeilijk te bepalen.   
De geplande activiteiten in de MFA vallen in principe allemaal onder belaste activiteiten. MFA 
Bisonspoor kan, als de exploitatie BTW belast gebeurt, onder de ondernemers-BTW vallen. 
De huurder en verhuurder dienen dan te opteren voor belaste huur. Indien niet wordt 
geopteerd voor belaste verhuur zal de gemeente mogelijk, via de herziening van de BTW 
deze terug moeten betalen. 

 

 Een ander risico heeft te maken met het gebruik van de sportaccommodatie door scholen: 
Om voor belaste verhuur aan scholen te kunnen opteren is het noodzakelijk dat een 
overeenkomst met een exploitant wordt gesloten. De gemeente Stichtse Vecht zelf kan niet 
belast verhuren aan openbare basisscholen, omdat weliswaar de schoolbesturen maar niet de 
overheidstaak op afstand is gezet.  

 

 De inrichting van de openbare ruimte (ad € 1.051.000) valt niet onder de ondernemers-BTW, 
maar valt onder het BTW-compensatiefonds. In de financiële administratie dient de BTW-
codering bij de betreffende activiteit gewijzigd te worden naar de code voor het BTW-
compensatiefonds.  
Het verdient aandacht dat de kosten die onder deze post geboekt worden niet 100%  
betrekking hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de kosten voor de verlegging van de riolering, die ook te maken kunnen hebben 
met het realiseren van een maatschappelijk gebouw of met de woningen. 
 

Voordat het project is gestart zijn door een belastingadviesbureau richtlijnen opgesteld voor dit 
project.  De richtlijnen worden nageleefd, echter met de belastingdienst zijn geen afspraken 
gemaakt over het te hanteren BTW regime. Aanbevolen wordt om met de fiscus (bij voorkeur op 
korte termijn) overeenstemming te bereiken over de toepassing van het BTW regime. 

 
9. Tussentijdse rapportage 
Voor de begeleiding van het project is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep wordt periodiek 
geïnformeerd door middel van een voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage wordt 
opgesteld door de projectleiding. De stuurgroep informeert het college van B&W en de raad. 
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10. Tijdelijke sporthal (Bestuursrapportage 2011)  
In de Bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat bij de exploitatie van de tijdelijke sporthal 
rekening gehouden diende te worden met hogere dan geraamde kosten. Daarbij werd 
aangegeven dat deze overschrijding betrokken zou worden bij het totale resultaat van de bouw 
van de multifunctionele accommodatie Bisonspoor. Dit verdraagt zich niet met het raadsbesluit dat 
is genomen met betrekking tot MFA Bisonspoor. In de jaarrekening 2011 wordt de overschrijding 
op programma 5 zichtbaar gemaakt en toegelicht. In de jaarrekening wordt voorgesteld het tekort 
ten laste van het rekeningresultaat te brengen. 

 

4.4 Aanbevelingen 
 

Op basis van de hiervoor aangegeven bevindingen wordt aanbevolen om: 

 
1. In de financiële administratie en de projectadministratie dezelfde begrote uitgaven en 
inkomsten te hanteren, resulterend in een eensluidend netto krediet,  de project- en de financiële 
administratie periodiek af te stemmen en deze afstemming vast te leggen in het projectdossier. 
 
2. De consequenties van het masterplan voor de inrichting van het buitengebied, resulterend in 
een aanpassing van het krediet, aan de raad voor te leggen. 
  
3. Geen „nog niet gerealiseerde‟ resultaten grondexploitatie bibliotheeklocatie als dekking te 
gebruiken voor investeringskredieten. 
 
4. In de administratie investeringen en grondexploitaties gescheiden te houden. 
 
5. Bij het opstellen van een grondexploitatie rekening te houden met het benodigde aantal 
interne uren.  Stem de interne uren in de grondexploitaties af met de doorbelasting in de 
meerjarenbegroting. 
  
6. (Bij voorkeur op korte termijn) afspraken met de belastingdienst te maken over het te hanteren 
BTW regime. 
 
7. De kosten van de tijdelijke voorzieningen niet in het investeringskrediet te betrekken. 
 
8. De aanbevelingen, voor zover van toepassing, in de administratie door te voeren. 
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5. ACTIVA 
 

Door de gemeentelijke herindeling van Breukelen, Loenen en Maarsen zijn ook alle eigendommen en in 

het verleden gedane investeringen van deze voormalige gemeenten overgegaan naar de nieuwe 

gemeente. Het lag in de lijn der verwachting dat in de (in vele decennia) opgebouwde activabestanden 

van de voormalige gemeenten onzuiverheden zitten. Voorts zijn de opvattingen over de in het verleden 

gedane investeringen onderhavig aan voortschrijdend inzicht. Deze zaken zijn bij het opzetten van een 

nieuw bestand aan het licht gekomen. Daarnaast kenden de voormalige gemeenten elk hun eigen 

beleid ten aanzien van de waardering en afschrijving van activa. 

 
5.1  Beleidskader  
 

Voor het opstellen van een gezamenlijke geconsolideerde balans, als onderdeel van de jaarrekening 

Stichtse Vecht 2011, is het noodzakelijk om tot een juiste en gemeenschappelijke grondslag te komen. 

Afgelopen periode zijn de gevolgen van deze „harmonisatie‟ voor de waardering van de activa en de 

jaarlijkse kapitaallasten in beeld gebracht. De basis voor de harmonisatie is de Nota waardering en 

afschrijving vaste activa Stichtse Vecht (hierna Nota waardering en afschrijving). Deze Nota is op 

29 maart 2011 door de gemeenteraad van Stichtse Vecht vastgesteld. 

 

Varianten bijstelling waardering 

Voor de aanpassing van de waardering van de activa voor de gemeente Stichtse Vecht  bestaan twee 

varianten: 

 De eerste variant kijkt terug naar het moment van investeren en berekent vervolgens op basis van 

de aangepaste uitgangspunten de waardering per 1 januari 2011. 

 De tweede variant kiest de huidige waardering per 1 januari 2011 als gegeven en berekent op basis 

van de huidige uitgangspunten de extra afschrijvingslasten voor de komende jaren. 

Beide varianten zijn in 2011 nog toegestaan, daarna niet meer. In de eerste variant worden de extra 

afschrijvingslasten ineens genomen. Deze variant leidt tot een zuivere balanswaardering. Bij de tweede 

variant worden de extra afschrijvingslasten gespreid over de nog resterende afschrijvingstermijn. 

Verhogingen van de boekwaarden, als gevolg van verlengingen van de afschrijvingstermijnen, zijn in 

deze variant niet toegestaan. Dit leidt, bedrijfseconomische gezien, tot een minder zuivere waardering. 

Wij stellen voor om, gelet op de waarde die de gemeente hecht aan een zuivere balanswaardering, te 

kiezen voor de eerste variant. 

 

5.2 Onderzoek 
 

In het kader van de harmonisatie van (de waardering van) de activa zijn, met in acht name van de Nota 

waardering en afschrijving, de volgende onderwerpen onderzocht: 

1. het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen van de activa, behoudens gebouwen; 

2. het maximaliseren van de afschrijvingstermijnen van de gebouwen tot  40 jaar; 

3. het uniformeren van de methode van afschrijven; 

4. het afboeken van de restantboekwaarde van die investeringen waarvan het oorspronkelijk 

investeringsbedrag lager is dan € 25.000; 

5. financiële vaste activa; 

6. balansverkorting. 

De uitkomsten daarvan zullen onderstaand per onderwerp worden toegelicht. 

 

De financiële consequenties van de harmonisatie, die zich manifesteren in de vorm van inhaal- 

afschrijvingen, komen in principe ten laste van de Algemene reserve. In die gevallen dat er een 

bestemmingsreserve is ingesteld worden de inhaalafschrijvingen ten laste van de 

bestemmingsreserve gebracht. In het bijzonder geldt dit voor de inhaalafschrijvingen die betrekking 

hebben op riolering, afval 

en begraven. Deze worden gedekt door middel van de daaraan gekoppelde tarieven. Om tariefs-

schommelingen op te vangen zijn voor riolering en afval bestemmingsreserves gevormd. De 

inhaalafschrijvingen voor investeringen in riolering en afval zullen ten laste van deze 

bestemmingsreserves worden gebracht.  
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5.3 Uitkomsten onderzoek  
 

1. Harmoniseren afschrijvingstermijnen  

Indien de afschrijvingstermijnen van de activa conform de Nota waardering en afschrijving over de 

gehele linie (behoudens de gebouwen) worden geharmoniseerd, dan dient rekening te worden 

gehouden met een inhaalafschrijving van in totaal € 951.302. De dekking van dit bedrag is als volgt.  

 

Ten laste van: 

 de Algemene reserve €   211.7128 

 de bestemmingsreserves  

o Riolering €     549.761 

o Afvalinzameling €     130.586 

o Overige (Fietspad Oostkanaaldijk) €       59.216 

Totaal €     951.302 

 

Schematisch 

 
 

De in de Nota waardering en afschrijving opgenomen afschrijvingstermijnen zijn in bijlage 1 bij deze 

nota gevoegd. De vastgestelde termijnen zijn grotendeels ontleend aan de in de voorgaande 

gemeenten gehanteerde afschrijvingstermijnen en aan wat „in den lande‟ gebruikelijk is. Omdat de 

afschrijvingstermijnen voor Stichtse Vecht (behoudens de gebouwen) dicht aan liggen tegen de 

termijnen in de voorgaande gemeenten blijft het bedrag dat ten laste van de Algemene reserve wordt 

gebracht beperkt. Voor de rioolinvesteringen zijn de afwijkingen groter. Dat wordt veroorzaakt doordat 

het investeringsbedrag waarover de correcties worden doorgevoerd met een boekwaarde van € 4,7 

miljoen omvangrijk is.  Er is gezocht naar mogelijkheden om eventueel alternatieven aan te dragen of  

de harmonisatie op dit punt te temporiseren. Gelet op de aard en omvang (circa 200 stuks) van de 

onderliggende investeringen, de hoogte van het bedrag per investering en de samenhang tussen de 

voor- en nadelen is dit (op één uitzondering na) niet mogelijk. 

 

2. Maximaliseren afschrijvingstermijnen gebouwen  

Indien er voor gebouwen een maximale afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt doorgevoerd dan 

bedraagt de inhaalafschrijving € 3.837.595. Deze inhaalafschrijving bestaat uit twee categorieën van 

investeringen: 

 schoolgebouwen en school gerelateerde gebouwen (€ 3.666.755). 

 het GAK gebouw te Maarssen (€ 170.840) 

 

Schematisch 

 

Scholen en de daaraan gerelateerde gebouwen 

Voor de scholen en de daaraan gerelateerde gebouwen hanteerden de drie voorgaande gemeenten 

afschrijvingstermijnen, variëren tussen de 40 en 60 jaar. Uitgangspunt is dat voor alle activa uit dezelfde 

categorie dezelfde termijnen worden gehanteerd. De impact van de inhaalafschrijvingen op de 

Algemene reserve is bij het doorvoeren van de maximale afschrijvingstermijn van 40 jaar voor scholen 

c.a. € 3.666.755. Onderzocht is wat het financieel effect is indien een maximale afschrijvingstermijn van 

50 voor scholen c.a. wordt gehanteerd. Bij een afschrijvingstermijn van 50 jaar is de het financieel effect 

niet negatief, maar 

positief. 

 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Afschrijvingstermijnen activa harmoniseren 951.302        211.728        59.216          549.761        130.596        

dekking

Omschrijving effect

Afschrijvingstermijnen gebouwen aan 

passen aan de maximale levensduur van 40 

jaar (conform de verordening)

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

- Scholen/daaraan gerelateerde gebouwen 3.666.755     3.666.755     

- GAK gebouw te Maarssen 170.840        170.840        

Totaal 3.837.595     3.837.595     

dekking
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Hierbij wordt aangetekend dat de afschrijvingstermijnen van de voorgaande gemeenten zijn opgenomen 

in de van toepassing zijnde verordeningen. Over de verordeningen is overleg gevoerd met de 

(school)besturen.  

 
GAK gebouw te Maarssen 

De voormalige gemeente Maarssen hanteerde voor het GAK gebouw een afschrijvingstermijn van 50 

jaar. Gelet een uniforme toepassing van een maximale levensduur voor gebouwen van 50 jaar behoeft 

voor het GAK gebouw geen wijziging te worden doorgevoerd. 

 

Voor het wijzigen van de maximale levensduur van 40 naar 50 jaar zal de raad expliciet moeten 

besluiten door aanpassing van de verordening. 

 

Schematisch 

 
 

Uit het onderzoek naar de levensduur van de schoolgebouwen is gebleken dat op enkele ondergronden 

van schoolgebouwen is afgeschreven. Daarnaast is van een aantal schoolgebouwen de ondergrond 

opgenomen in de staat van activa, terwijl de gemeente volgens het Kadaster niet (meer) de eigenaar is. 

Met dit laatste punt (activering van niet in eigendom zijnde ondergronden) is een restantboekwaarde 

van in totaal 

€ 1.411.539 gemoeid. Gelet op deze situatie dienen de resterende boekwaarden te worden afgeboekt.  

Hiertegenover staat dat door de voorgaande gemeenten ten onrechte op de ondergronden van 

schoolgebouwen is afgeschreven voor een bedrag van € 1.392.429. Dit laatste kan worden hersteld 

door de waarde van de ondergronden terug te brengen op het niveau van de historische kostprijs. Het 

resultaat van beide herwaarderingen geeft per saldo een (gering) nadelig effect op de Algemene 

reserve van € 19.341. 

 

Schematisch 

 
 

Het BBV schrijft geen maximale levensduur voor gebouwen voor. Het is aannemelijk dat in de 

onderhoudsplannen rekening moet worden gehouden met de gewijzigde levensduur. Naarmate 

gebouwen langer gebruikt gaan worden zal het onderhoud, met name aan de buitenschil, toenemen. 

Het (financiële) effect van dit voorstel op het onderhoud zal in de in 2012 op te stellen beheerplannen 

voor gemeentelijke gebouwen worden betrokken. 

 

3. Uniformeren methode van afschrijven  

De voormalige gemeenten hanteerden twee methoden van afschrijven: 

1. lineair afschrijven 

2. annuïtair afschrijven 

 

Bij lineair afschrijven worden de afschrijvingskosten bepaald door de aanschafwaarde te verminderen 

met de restwaarde en de uitkomst hiervan vervolgens te delen door de economische levensduur. 

Omdat activa worden gebruikt en gedurende de afschrijfperiode technisch en economisch 

slijten/verouderen zal de praktijk veelal zijn dat naar een boekwaarde 0 moet worden afgeschreven, 

als het voornemen bestaat de activa tot het einde van de mogelijke gebruiksduur te benutten. In de 

Nota waardering en afschrijving wordt aangegeven dat binnen de gemeente Stichtse Vecht de 

restwaarde van een actief bij inruil of verkoop als incidentele baten wordt beschouwd. De restwaarde 

wordt dus niet betrokken bij de bepaling van de afschrijvingen. Doordat rente wordt toegerekend aan 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Afschrijvingstermijnen gebouwen aan 

passen aan de maximale levensduur van 50 

jaar (gewijzigd besluit) -2.994.736    -2.610.113    -384.623       

dekking

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

- Afwaarderen overgedragen ondergronden 1.411.539     1.411.539     

- Correctie afschrijvingen op ondergronden -1.392.428    -1.392.198    -230             

Totaal 19.111          19.341          -230             

dekking
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een jaarlijks lagere boekwaarde nemen de kapitaallasten ieder jaar af. De vrijvallende ruimte in de 

kapitaallasten worden ingezet om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te bekostigen.  

Bij annuïtaire afschrijving zijn gedurende de gehele looptijd de kapitaallasten gelijk. De kosten van 

annuïtaire afschrijven zijn over de gehele looptijd hoger dan bij lineair afschrijven. In onderstaande 

figuur is dit visueel weergegeven:  

  
Verschil in kapitaallastenverloop bij een investering van € 1 miljoen bij een gemiddelde levensduur van 33 jaar en een 
restwaarde van nihil. 

 

Bij een tussentijdse stelselwijziging van annuitaïr afschrijven naar lineair afschrijven komt het verschil 

in methoden naar voren. In de beginperiode wordt bij lineaire afschrijving sneller afgeschreven dan bij 

annuitaïre afschrijving. Bij wijziging van de afschrijvingsmethode van annuïtair naar lineair zullen de te 

weinig afgeschreven bedragen moeten worden ingehaald. Als de gemeente alle annuïtaire 

afschrijvingen omzet in lineaire afschrijvingen zal een inhaalafschrijving van € 1.975.480 nodig zijn. 

De dekking van dit bedrag is als volgt: 

 

Ten laste van: 

 de Algemene reserve €   1.468.825 

 de bestemmingsreserves  

o Riolering €      504.155 

o Afvalinzameling €          2.500 

Totaal €   1.975.480   

 

Schematisch 

 
 

In de Nota waardering en afschrijving is aangegeven dat lineaire afschrijving de voorkeur geniet en dat 

annuïtair afschrijven alleen gebeurt wanneer nut en noodzaak zijn aangetoond. Het BBV laat de 

gemeenten vrij in de keuze van afschrijvingsmethodiek.  

 

Onderzocht is wat de mogelijke consequenties zijn om voor kostendekkende exploitaties annuïtaire 

afschrijving toe te passen. Deze wijze van afschrijven leent zich namelijk goed voor bedrijfsmatige 

situaties, waarbij kostprijscalculaties  en constante prijzen van belang zijn. Voorbeelden van 

kostendekkende exploitaties zijn riolering en afvalstoffen en de begraafplaatsen. Het financiële effect 

van het gebruik van deze methode bedraagt € 2.383.500. Dit bedrag komt  ten gunste van de 

bestemmingsreserves. De verdeling is als volgt:  

 

 

 

 

 

 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Omzetten annuitaire in lineaire afschrijving 1.975.480     1.468.825     504.155        2.500            

dekking
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Ten gunste van: 

 de Algemene reserve €       58.098 

 de bestemmingsreserves  

o Riolering €  2.244.059 

o Afvalinzameling €       81.343 

Totaal €  2.383.500   

 

Schematisch 

 
 

De voeding van de Bestemmingsreserve Riolering kan worden gebruikt om de hogere kosten van het 

nog door de raad vast te stellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht geleidelijker in de 

tarieven door te berekenen. 

 

Door de stelselwijziging zal bij effectuering van beide wijzigingen een bedrag van € 408.020 kunnen 

vrijvallen. De verdeling van dit bedrag is als volgt: 

 

Ten laste van: 

 de Algemene reserve €   1.410.727 

Ten gunste van: 

 de bestemmingsreserves  

o Riolering €   1.739.904 

o Afvalinzameling €        78.843 

Totaal per saldo €      408.020  

 

4. Afboeken restantboekwaarden investeringen < € 25.000 

De drie voormalige gemeenten hadden elk een andere schaalomvang. Hierdoor bestonden er ook 

verschillen ten aanzien van de bedragen die als minimum bedrag werden aangemerkt om een 

investering te activeren. Voor de gemeente Stichtse Vecht is in de Nota waardering en afschrijving 

een minimumbedrag vastgesteld voor een te activeren investering van € 25.000. Dit bedrag past goed 

bij de omvang van deze gemeente. Dit betekent, dat bij de aanschaf van duurzame activa onder het 

bedrag van € 25.000 deze kosten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht. Boven dit 

bedrag worden de investeringen geactiveerd en in het aantal jaren dat er voor staat ten laste van de 

exploitatie gebracht, verhoogd met de kosten van rente. Indien de restantboekwaarde van alle 

investeringen met een investeringsbedrag onder de € 25.000 totaal wordt afgeschreven dan is 

hiermee een bedrag van € 715.191 gemoeid. De dekking van dit bedrag is als volgt. 

  

Ten laste van: 

 de Algemene reserve €     624.519 

 de bestemmingsreserves  

o Riolering €       53.205 

o Afvalinzameling €       18.758 

o Overige €       18.709 

Totaal €     715.191 

 

Schematisch 

 
 

Het hanteren van een minimumbedrag voor activering is niet voorgeschreven vanuit het Besluit 

Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV), maar betreft een aanbeveling van de 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Omzetten lineaire in annuitaire afschrijving 

bij kostendekkende exploitaties -2.383.500    -58.098         -2.244.059    -81.343         

dekking

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Afboeken van investeringen < 25.000 715.191        624.519        18.709          53.205          18.758          

dekking
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commissie BBV. Of deze aanbeveling wordt overgenomen is een keuze van de gemeente zelf. De 

gemeente kan ook kiezen voor een sterfhuisconstructie en de grens uitsluitend voor nieuwe 

investeringen laten gelden. 

Hierop zal de redactie van de Nota waardering en afschrijving moeten worden aangepast. 

 

5. Financiële vaste activa 

Op de balans van Stichtse Vecht is als financieel vast activum opgenomen „Premieobligaties Zuid 

Holland 1959‟ (activanummer 17) voor een bedrag van € 1.588. Ter beoordeling van de waardering 

van dit activum zijn bij het archief de onderliggende stukken opgevraagd. Het document is echter niet 

meer beschikbaar, waardoor de waarde niet kan worden bepaald. Gelet op voorgaande dient de 

gemeente tot volledige afwaardering over te gaan. 

 

6. Balansverkorting 

In het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV), artikel 59, is de voorkeur 

opgenomen om investeringen met „maatschappelijk nut‟ (zoals wegen) niet te activeren. Investeringen 

met „economisch nut‟ (zoals riolering en afval) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, worden 

geactiveerd. Dit is ook overgenomen in de Nota waardering en afschrijving. De balans van de 

gemeente Stichtse Vecht zou kunnen worden „verkort‟ door het ongedaan maken van de activering 

van investeringen met „maatschappelijk nut‟ door de voormalige gemeenten. Deze afboeking zou dan 

ten laste van de reserves kunnen worden gebracht. Echter, gelet op het ontbreken van de dekking 

voor het daarmee gepaard gaande bedrag van € 21,196 miljoen is het niet mogelijk om hiertoe over te 

gaan. 

 

5.4 Totaaloverzicht 
 

Indien de harmonisatie van de activa geheel in lijn met de Nota waardering en afschrijving wordt 

doorgevoerd is  het financiële effect € 7.519.860 (nadelig), waarvan een bedrag van € 6.183.190 ten 

laste van de Algemene reserve dient te worden gebracht. De totale wijze van dekking is in 

onderstaande tabel weergegeven:  

 

 
 

Vanwege de omvang van dit harmonisatie-effect is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de 

activa harmonisatie op een alternatieve wijze door te voeren. Deze alternatieven betreffen zoals in het 

voorgaande is aangegeven o.a. het verlengen van de afschrijvingstermijn voor gebouwen van 40 naar 

50 jaar, het toepassen van de methode van annuïtaire afschrijving voor kostendekkende exploitaties  

en het hanteren van een sterfhuisconstructie voor investeringen met een aanschafwaarde < € 25.000. 

Door deze alternatieven bedraagt het effect van de harmonisatie € 2.430.755 positief met een storting 

in de Algemene reserve van € 966.729. 

 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Afschrijvingstermijnen activa harmoniseren 951.301        211.728        59.216          549.761        130.596        

Afschrijvingstermijnen gebouwen maximeren 3.837.595     3.837.595     

Correctie schoolgebouwen 19.111          19.341          -230             

Methoden van afschrijven aanpassen 1.975.480     1.468.825     504.155        2.500            

Afboeken van investeringen < 25.000 734.785        644.113        18.709          53.205          18.758          

Afboeken financiële vaste activa 1.588            1.588            

Totaal 7.519.860     6.183.190     77.695          1.107.121     151.854        

dekking
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5.5 Aanbevelingen 
 

Op basis van de hiervoor aangegeven bevindingen wordt aanbevolen om: 
 
1. Onderstaande uitgangspunten: 

 de afschrijving van gebouwen, vanwege voortschrijdend financieel inzicht maximeren op 50 

jaar in plaats van de in de Nota waardering en afschrijving vastgestelde 40 jaar; 

 de annuïtaire methode van afschrijven toepassen voor kostendekkende exploitaties;  

 het activeren van investeringen < 25.000 toepassen op nieuwe investeringen, 

voor de activa voor te leggen aan de gemeenteraad door middel van een gewijzigde Nota 

waardering en afschrijving vaste activa Stichtse Vecht. 

 

2. De Nota waardering en afschrijving vaste activa Stichtse Vecht op enkele punten nog nader te  

expliciteren. 

 

3. De wijzigingen in de administratie door te voeren. 

Omschrijving effect

Algemene 

reserve

Overige 

Bestemmings-

reserves

Bestemmings-

reserve 

Riolering

Bestemmings-

reserve Afval-

inzameling

Afschrijvingstermijnen activa harmoniseren 951.301        211.728        59.216          549.761        130.596        

Afschrijvingstermijnen gebouwen maximeren -2.994.736    -2.610.113    -384.623       

Correctie schoolgebouwen 19.111          19.341          -230             

Methoden van afschrijven aanpassen -408.019       1.410.727     -1.739.904    -78.843         

Afboeken van investeringen < 25.000 -               

Afboeken financiële vaste activa 1.588            1.588            

Totaal -2.430.755    -966.729       -325.638       -1.190.142    51.754          

dekking
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6. RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 
Een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht wordt gevormd 

door de voorhanden zijnde reserves en voorzieningen. Naar aanleiding van de gemeentelijke 

herindeling kreeg Stichtse Vecht de beschikking over de reserves en voorzieningen vanuit de 

voormalige gemeenten, waarvan echter op dat moment niet in alle gevallen duidelijk was op welke 

grondslag/besluitvorming deze reserves en voorzieningen waren gebaseerd en welke bestemmingen 

er ten tijde van de herindeling nog op lagen c.q. bleven drukken. Dit heeft ertoe geleid dat, de reserves 

en voorzieningen op basis van de oude grondslagen in de administratie van Stichtse Vecht zijn 

overgenomen en er nog geen integratie naar het niveau van Stichtse Vecht heeft plaatsgevonden. Dit 

leidt tot een groot aantal reserves en daarmee tot een onoverzichtelijke reservepositie. Het maken van 

bestuurlijke keuzes en afwegingen wordt daardoor bemoeilijkt.  

 

In het kader van het onderzoek naar de vermogenspositie zijn de reserves op basis van de geldende 

richtlijnen en regelgeving nader bezien en worden voorstellen gedaan voor een verdere harmonisatie 

en herschikking. 

 

6.1 Beleidskader  
 

De huidige reserves en voorzieningen van Stichtse Vecht vinden hun oorsprong in de oorspronkelijke 

reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.  Ze zijn 

derhalve gebaseerd op het bij de voormalige gemeenten geldende beleid voor het instellen en in 

stand houden van deze vermogensonderdelen.  

 

Op 28 juni 2011 heeft de raad de nota Reserves en voorzieningen gemeente Stichtse Vecht 

vastgesteld.  

Met het vaststellen van deze nota is het beleidskader bepaald op basis waarvan de harmonisatie van 

de “oude” reserves en voorzieningen van de voormalige  gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen 

plaats kan vinden en tot een geconsolideerde reservepositie kan worden gekomen. Tevens heeft de 

raad middels de nota het kader c.q. de spelregels vastgelegd voor de wijze waarop in het algemeen 

binnen de gemeente Stichtse Vecht met reserves en voorzieningen dient te worden omgegaan. 

 

Om de huidige reserves en voorzieningen om te vormen tot reserves en voorzieningen die passen bij 

het beleid en de uitgangspunten van Stichtse Vecht dient bezien te worden of ze voldoen aan het 

beleidskader en de daarin opgenomen richtlijnen. Daarbij is ook het algemene uitgangspunt uit de 

nota Reserves en voorzieningen meegenomen dat het aantal reserves en voorzieningen zo beperkt 

mogelijk dient te zijn, opdat het budgetrecht van de raad en de integrale afweging van de behoeften 

versus de middelen gewaarborgd blijven.   

 

Daarnaast zijn bij de harmonisatie ook de overige uitgangspunten uit de nota Reserves en 

voorzieningen betrokken:  

 Voor het afdekken van risico‟s in de uitvoering van taken (o.a. die met een openeinderegeling) is 
het afdoende om één (algemene) reserve aan te houden; 

 Voor specifieke doeleinden, waaraan een bestedingsplan ten grondslag ligt, kan het nuttig en/of 
noodzakelijk zijn om een bestemmingsreserve aan te houden; 

 Voor het afdekken van de gevolgen van de gespreide uitvoering van beheerplannen is het nuttig 
voorzieningen in te stellen, maar daarvoor is het noodzakelijk te beschikken over meerjarige en 
vastgestelde beheerplannen. 

 

6.2 Onderzoek  
 

In het kader van het onderzoek naar de vermogenspositie is voor de reserves bezien: 
1. in hoeverre een reserve nog gehandhaafd dient te blijven of dat door het ontbreken van een 

duidelijke bestemming een reserve kan vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve. Daarbij is 
naast de bestemming ook op basis van de jaarrekeningen van de voormalige gemeenten gekeken 
naar de uitputting van de reserve over de jaren heen. In een aantal gevallen blijkt dat reserves 
reeds enkele jaren niet meer worden gebruikt. Dit is eveneens betrokken bij de beoordeling van de 
diverse reserves. Verder is de omvang van de reserve in relatie tot de grotere omvang van de 
nieuwe gemeente meegewogen; 

2. of van reserves die gehandhaafd dienen te blijven de noodzakelijke omvang kan worden 
aangegeven die met de bestemming in relatie staat. 
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Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, is de nota Reserves en voorzieningen als 

kader gehanteerd bij de herschikking van de reserves. Daarnaast is archiefmateriaal van de 

voormalige gemeenten in het onderzoek betrokken, zoals de begrotingen en jaarrekeningen vanaf het 

jaar 2007 en overige raadsbesluiten van de voormalige gemeenten.  Tevens is bij een aantal (met 

name qua omvang grotere) reserves informatie bij betrokken beleids- en/of financiële medewerkers 

ingewonnen. 

 
6.3 Uitkomsten onderzoek  
 

Algemeen  

Uit de (concept)jaarstukken 2011 blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht per 1-1-2011, inclusief de 

Algemene reserve een aantal van 62 reserves kende met een totale omvang van € 60.289.143. Een 

groot deel hiervan betreft kapitaaldekkingsreserves (€ 17.863.837 per 1-1-2011).  Dit betreft weliswaar 

bestemmingsreserves, echter de raad kan de bestemming daarvan in feite niet wijzigen aangezien dat 

zou leiden tot een “gat” in de begroting door het wegvallen van de dekking voor in de begroting 

opgenomen kapitaallasten.  

 
Op basis van de nadere analyse en harmonisatie van de reserves kan geconcludeerd worden dat op 
basis van de regelgeving het aantal reserves met 26 kan worden gereduceerd. 
   
1. Op te heffen reserves 
Volgens de nota Reserves en voorzieningen kunnen, voor zover dit nuttig en/of noodzakelijk is   

voor specifieke doeleinden, waaraan een bestedingsplan ten grondslag ligt, bestemmingsreserves 

worden aangehouden. 10 reserves kunnen gelet hierop worden opgeheven omdat er geen 

bestedingsplan aan ten grondslag ligt, het onderliggende bestedingsdoel is vervallen dan wel 

onvoldoende concreet is, waardoor er geen sprake is van een specifiek doel. In onderstaande tabel is 

opgenomen welke reserves dit betreft. Het saldo van de bestemmingsreserves, waarvan wordt 

geadviseerd om deze op te heffen, bedraagt in totaal € 636.795. Dit saldo wordt toegevoegd aan de 

Algemene reserve.  

 

Voorstel op te heffen (bestemmings)reserves  

Culturele doeleinden  59.830 

Inburgering Oudkomers  19.042 

Nulmeting dorpshuizen (project is gereed) 25.601 

Gemeentelijk kunstbezit  (geen bestedingsplan) 44.176 

Minimabeleid (egalisatiereserve voor afwijkingen t.o.v. de algemene uitkering) 202.009 

Vernieuwingsreserve (geen bestedingsplan)           34.849 

Bouwleges (bestemd voor toezicht Op Buuren, is afgerond)  126.763 

Handhaving Bouwregelgeving (inhuur externe capaciteit) 39.437 

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 (projecten zijn gereed)         75.088 

Juridische kwaliteitszorg (geen bestedingsplan) 10.000 

Vrijval op te heffen reserves naar Algemene reserve 636.795 

 

Toelichting per reserve 
 

Culturele doeleinden € 59.830 

De reserve is bestemd als buffer voor de opvang van extra/bijzondere uitgaven culturele doeleinden. 

Daarmee heeft deze reserve het karakter van een algemene reserve in plaats van een bestemmings-

reserve. Aan de reserve ligt geen concreet bestemmingsplan ten grondslag. Gelet op de bufferfunctie 

en het karakter van de reserve, zijnde een algemene reserve, wordt geadviseerd deze reserve samen 

te voegen met de Algemene reserve. 

 

Inburgering Oudkomers  € 19.042 

Het doel van de reserve is Oudkomers, die nog niet de Nederlandse taal in voldoende mate 

beheersen, 

te scholen. De „regeling Oudkomers‟ is een aantal jaren geleden door de rijksoverheid met gemeenten 

afgerekend. 
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Nulmeting dorpshuizen € 25.601 
De reserve was door de gemeenteraad ingesteld ter dekking van kosten van investeringen in klimaat-
beheersingsmaatregelen in de dorpshuizen van Loenen. Dit project is inmiddels afgerond, het nu 
vrijvallende bedrag betreft het restant na afronding van het project. 

 

Gemeentelijk kunstbezit € 44.176 

De reserve, welke is ingesteld voor de financiering van (duurdere) kunstwerken, is sinds 2006 niet 

meer gebruikt. Er ligt geen bestedingsplan aan de reserve ten grondslag. 

 

Minimabeleid € 202.009 

Het betreft een reserve die is ingesteld om schommelingen tussen de algemene uitkering en de 

werkelijke uitgaven op de bijzondere bijstand in enig jaar op te vangen. De reserve kent daarmee het 

karakter van een algemene reserve (opvangen tekorten in enig jaar in de jaarrekening). Gelet op de 

huidige verdeelsystematiek van de algemene uitkering is het afzonderlijk in beeld brengen van het 

onderdeel 

bijzondere bijstand niet meer mogelijk. In de jaren 2006 – 2010 is de reserve nauwelijks ingezet. 

 
Vernieuwingsreserve € 34.849 

Deze reserve is in 2006 ingesteld om middelen te hebben om uit te kunnen putten bij voorstellen in het 

kader van het coalitieakkoord, mits structurele dekking kon worden aangegeven en er in de begroting 

geen geld was gereserveerd. Het bestedingsdoel van deze reserve is vervallen, de reserve kent het 

karakter van een post “onvoorzien” en is daarmee in feite een algemene reserve in plaats van een 

bestemmingsreserve.  

 

Bouwleges € 126.763 

De reserve Bouwleges is bedoeld voor het opvangen van incidentele lasten als gevolg van pieken in 

de werkzaamheden van bouw- en woningtoezicht (met name project Op Buuren), voor het opstellen 

van het bouwbeleidsplan en het actualiseren van de welstandsnota. 2011 was het laatste jaar waarin 

de reserve zou worden benut. Bij de bestuursrapportage 2011 is reeds aangegeven dat de reserve 

kan worden opgeheven, na verrekening van de laatste kosten uit 2011 (hetgeen in het nu resterende 

saldo is verwerkt). 

 

Handhaving Bouwregelgeving € 39.437 

Deze reserve is gevormd om tijdig de beschikking te kunnen hebben over voldoende middelen als een 

effectieve en slagvaardige uitvoering van bestuursdwang noodzakelijk is met betrekking tot 

bouwregelgeving. Zowel in 2010 als in 2011 is er geen gebruik gemaakt van de reserve, in de jaren 

2007 -2009 is de reserve ingezet ter dekking van de kosten van een medewerker handhaving. Gelet 

op de herindeling, waarbij bezien is welke formatie nodig is voor de uitoefening van deze taak, is de 

bestemmingsrichting van deze reserve komen te vervallen. 

 

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006  € 75.088  

Ten aanzien van de reserve uitvoering raadsprogramma 2002-2006 was reeds door de gemeenteraad 

van de voormalige gemeente Maarssen besloten de reserve na afronding van het project 

toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen op te heffen. Bij de jaarrekening 2010 is een bedrag van ca. 

€ 109.000 overgeheveld voor de resterende uitvoering daarvan in 2011. Daarvan is in 2011 € 34.000 

ingezet. Bij de Bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat het restant van de reserve ten gunste van 

de algemene middelen kan vrijvallen. 

 

Juridische kwaliteitszorg  € 10.000  

De reserve was door de voormalige gemeente Maarssen ingesteld om de juridische kwaliteitszorg 

binnen de gemeentelijke organisatie een impuls te geven. De reserve is in 2009 ingezet voor het 

invoeren van risicomanagement binnen de gemeentelijke organisatie. Daarna hebben er geen 

onttrekkingen meer plaatsgevonden c.q. zijn geen bestedingsrichtingen meer vastgesteld. Er ligt geen 

concrete bestemmingsrichting aan de reserve ten grondslag. 

 
Daarnaast wordt aanbevolen de reserve kapitaallasten Montessorischool ad € 3.361 ten gunste te 
brengen van de exploitatie over 2012 van het product onderwijs. 
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2.  Samen te voegen reserves 

Voor 9 reserves geldt dat deze met andere reserves kunnen worden samengevoegd tot 4 reserves, 

omdat er sprake is van eenzelfde bestedingsdoel. Dit betreft de reserves voor bestemmingsplannen, 

integrale veiligheid, rioleringen en grondexploitaties.  

 

Het samenvoegen vanwege een zelfde bestedingsdoel geldt ook voor de kapitaaldekkingsreserves die 

zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten en daardoor niet vrij besteedbaar zijn. Voorgesteld wordt 

deze voortaan, conform de binnen de voormalige gemeente Breukelen gehanteerde systematiek, als 

één reserve te presenteren. Dit betekent een reductie van het aantal reserves met 11. Overigens zal 

van de gecomprimeerde kapitaaldekkingsreserve de opbouw vanuit de afzonderlijke 

kapitaaldekkingsreserves wel in de administratie inzichtelijk blijven, zodat de relatie met de 

onderliggende investeringen gehandhaafd blijft. 

 

Specifiek 

Beklemmingen Algemene reserve 

Op de Algemene reserve rustte voor een bedrag van € 2.769.000 beklemmingen. Voor deze 

beklemmingen, vastgesteld bij de jaarrekening 2010, worden bestemmingsreserves gevormd. 

Het gaat dan om de volgende bestemmigsreserves: 

 

Verbreden Breukelerbrug 750.000 

2e Vechtbrug 2.019.000 

Totaal 2.769.000 

 

Ten aanzien van de beklemming voor startgelden voor de VVV (€ 15.000) en doorstroming 

Kockengen 

(€ 50.000) heeft het college inmiddels een besluit genomen deze middelen beschikbaar te stellen. 

Gelet op het budgetrecht van de raad en de regelgeving uit de nota Reserves en voorzieningen, 

waarin is opgenomen dat onttrekkingen uit reserves een raadsbesluit vergen, dient aanvullend aan het 

collegebesluit een besluit van de raad te worden gevraagd. 

Rentetoevoeging aan reserves 

Bij de nota Reserves en voorzieningen is bepaald dat rentetoevoeging aan reserves alleen plaatsvindt 

bij reserves die zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten zodat het benodigde vermogen op het 

juiste niveau wordt gehouden en aan voorzieningen die op contante waarde zijn gebaseerd.  

Kapitaaldekkingsreserves  
 
1. criteria nieuw in te stellen kapitaaldekkingsreserves 

Vanuit het beleidsuitgangspunt van financiële continuïteit, waarbij structurele lasten door structurele 

middelen worden gedekt, geniet het de voorkeur om kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen te 

dekken vanuit de exploitatie. Het instellen van een kapitaaldekkingsreserves dient bij voorkeur zo 

minimaal mogelijk toegepast te worden. In verband hiermee wordt voorgesteld voor de vorming van 

een kapitaaldekkingsreserve de volgende criteria te bepalen: 
a) een kapitaaldekkingsreserve kan slechts worden ingesteld in het geval dat er sprake is van een 

omvangrijke investering c.q. een omvangrijk project (met een kapitaallast van tenminste € 
50.000); 

b) de kapitaaldekkingsreserve wordt gevormd door: 
I. een reeds bestaande afzonderlijke bestemmingsreserve, die gevoed is ter dekking van de 

kapitaallasten van de nieuwe investering, of 
II. externe middelen die expliciet bestemd zijn voor de nieuwe investering; 

c) het dient te gaan om investeringen/projecten die alleen incidentele lasten met zich mee 
brengen. Concreet betekent dit dat het dient te gaan om projecten waarmee geen toekomstige 
vervangingsinvesteringen gepaard gaan, waarvoor dan nieuwe dekking binnen de exploitatie 
gevonden dient te worden.   

 

2. Geactualiseerde kapitaaldekkingsreserve  

De harmonisatie van de activa heeft geleid tot aanpassingen van de kapitaaldekkingsreserves. In 

2012 worden de saldi van de kapitaaldekkingsreserves afgestemd met de waarde van de hieraan 

gerelateerde investeringen. De gevolgen van deze afstemmingen worden in een collegebesluit en 

daaropvolgend in een raadsbesluit voorgelegd. 
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Egalisatiereserve gemeentereiniging 

Van de drie voormalige gemeenten kende alleen de gemeente Loenen een egalisatiereserve voor de 

gemeentereiniging/afvalverwijdering, de Egalisatiereserve gemeentereiniging. Bij de andere 

gemeenten werden voor- en nadelen die zich in deze taak voordeden verrekend met de exploitatie. 

Vanaf de start worden echter, in lijn met de werkwijze bij rioleringen, ook voor de afvalverwijdering 

voor- en nadelen met deze reserve verrekend. In het kader van de harmonisatie van reserves wordt 

voorgesteld deze reeds in de praktijk ingezette beleidslijn te formaliseren en de raad daartoe middels 

deze rapportage een besluit voor te leggen. Dit betekent dat bij de jaarrekening blijkende voor- of 

nadelen op het product afvalverwijdering ten gunste respectievelijk ten laste van de egalisatiereserve 

komen.  

 

Afzonderlijke reserve Wmo 

Zoals aangegeven, is één van de uitgangspunten uit de nota Reserves en voorzieningen dat het voor 

het afdekken van risico‟s in de uitvoering van taken (o.a. die met een openeinderegeling) afdoende is 

om één (Algemene) reserve aan te houden. 

 

In de nota Reserves en voorzieningen is aangegeven dat mogelijk de openeinde regeling in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning hierop een uitzondering zou kunnen zijn in verband met 

de te ontvangen integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. De in de begroting opgenomen middelen 

gaan deze uitkering te boven in verband met de woon- en leefvoorzieningen die eveneens onder deze 

taak vallen. Het terrein van de Wmo is onderhevig aan veel veranderingen. Zo wordt vanuit de 

decentralisatie van taken de functie Begeleiding uit de AWBZ geschrapt en onder het domein van de 

Wmo gebracht.  Gelet hierop wordt voorgesteld vooralsnog geen reserve Wmo in te stellen en eerst 

de ontwikkelingen op hun effecten voor de gemeente te bezien.  Dit betekent wel, dat de Algemene 

reserve van voldoende omvang dient te zijn om de risico‟s van alle openeinde regelingen te kunnen 

opvangen. Afzonderlijke reserves zijn daarvoor nu niet voorhanden. 

 

Reserve Onderwijshuisvesting: kapitaaldekkingsreserve 

De reserve Onderwijshuisvesting staat onder druk en zal gelet op de kapitaallasten die eruit gedekt 

moeten worden bij het huidige onttrekkingsschema in de komend 6 à 7 jaar teruglopen naar nul, terwijl 

de meeste investeringen waarvan de kapitaallasten uit de reserve gedekt worden een looptijd hebben 

tussen de 10 en 25 jaar. Daarmee is de reserve een kapitaaldekkingsreserve geworden, voor andere 

doelen is geen ruimte in de reserve aanwezig. Ten aanzien van deze reserve dienen daarnaast op 

korte termijn keuzes te worden gemaakt om te voorkomen dat er een na de genoemde periode van 6 

à 7 jaar in de toekomst een financieel knelpunt ontstaat. Deze keuzes dienen te worden betrokken bij 

het totaalbeeld van de onderwijshuisvesting en de harmonisatie van werkwijzen op dat terrein, dat in 

voorbereiding is. 

Daarbij wordt opgemerkt dat: 
- er in de huidige werkwijze naast jaarlijkse rentetoevoeging alleen ophoging van de reserve 

plaatsvindt als in de onderwijsbegroting - onderdeel onderwijshuisvesting Maarssen - in enig jaar 
middelen niet worden ingezet. Overschrijdingen van de onderwijsbegroting werden onttrokken aan 
de reserve. Aangezien de reserve (meer dan) benodigd is voor het dekken van kapitaallasten, 
wordt voorgesteld deze werkwijze met ingang van 2012, in afwachting van het genoemde 
totaalbeeld stil te zetten.  

- daarnaast speelt bij deze reserve dat er vanaf 2013 een structurele onttrekking wordt gedaan voor 
de exploitatie MFA Bisonspoor van € 155.000 als bijdrage vanuit onderwijs voor het gebruik van 
de sportaccommodatie. Vanuit de richtlijn c.q. BBV-voorschriften, dat structurele lasten door 
structurele middelen (en daarmee vanuit de exploitatie gedekt moeten worden) en het feit dat 
huidige onttrekkingen de omvang van de reserve op korte termijn te boven gaan adviseren wij de 
gemeente deze onttrekking nader te bezien.  

 

Reserve Algemene woningbouwdoeleinden  

Deze reserve is in 1997 gevormd uit de verkoopopbrengst van het woningbedrijf van de gemeente 

Breukelen. Per 31-12-2011 kent de reserve een omvang van € 943.928. De reserve is in het verleden 

met name ingezet voor het leveren van een bijdrage in de kosten van sociale huisvesting binnen 

woningbouwprojecten. Er ligt, met uitzondering van een tweetal projecten waaruit mogelijk (voor een 

totaalbedrag van € 340.000) een beroep op de reserve kan worden gedaan, geen concreet 

bestedingsplan aan de reserve ten grondslag. Indien de omvang van de reserve wordt verlaagd tot het 

mogelijke beroep dat op de reserve kan worden gedaan, resteert een bedrag van € 603.928 waaraan 

geen bestedingsplan ten grondslag ligt en dat gezien de richtlijnen uit de nota Reserves en 

voorzieningen vrij dient te vallen. Gelet hierop wordt geadviseerd om de omvang van de reserve te 
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actualiseren en te bepalen op € 340.000. Het overige, zijnde de genoemde € 603.928 valt daarmee 

vrij ten gunste van de Algemene reserve. 

 

Dit advies word nog verder versterkt gelet op een aantal zaken die bij deze reserve aan de orde zijn: 
- staatssteun: bij het verstrekken van bijdragen voor woningbouwdoelen kan sprake zijn van 

staatssteun. Indien de bijdrage minder dan € 200.000 bedraagt valt deze bijdrage onder de 
zogeheten minimis-regeling en zijn melding, kennisgeving en rapportage aan de Europese 
commissie niet vereist. De gemeente dient zich er dan wel van te vergewissen dat de ontvanger 
aan allerlei voorwaarden dient te voldoen.  

- corporaties kunnen voor een subsidie of projectsteun een beroep doen op daarvoor bestaand 
landelijke fondsen zoals het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en via het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW). Deze fondsen zijn beter voor deze taak geëquipeerd dan een 
gemeente. Daarnaast is de reserve niet onuitputtelijk, er worden geen middelen aan de reserve 
toegevoegd. Gelet op de omvang van de reserve zou er slechts in een paar projecten bijgedragen 
kunnen worden.  

 

Reserve Afwikkeling Incidentele kosten Bisonsport 

In verband met de sloop van de oude accommodatie zwembad Bisonsport zijn de daarmee 

samenhangende restantboekwaardes van deze accommodaties afgeboekt. De restantboekwaarden 

per 

1 januari 2011 bedragen: 

- Stichting recreatiebad Bisonsport  €   94.000 
- Stichting sporthal Bisonsport   € 221.944 
Totaal      € 315.944 
 

De stand van de reserve bedraagt per 1 januari 2012 € 248.737. Dit saldo is gevormd door: 

- de storting van de hogere opbrengsten bouwleges 2010 van € 300.000; 

- de storting van het exploitatie-overschot van het oude zwembad, zijnde € 423.269 

- een onttrekking ten behoeve van de exploitatie van de tijdelijke sporthal van € 158.588 

- afboeking restantboekwaarde oude accommodatie zwembad Bisonsport van € 315.944. 

 
Financieel effect harmonisatie reserves  

Het financieel effect van de harmonisatie van de reserves bedraagt per saldo € 1.240.723, bestaande 

uit 

€  636.795 vanuit op te heffen reserves en een vrijval van € 603.928 uit de reserve Algemene 

woningbouwdoeleinden. Dit effect kan ten gunste van de Algemene reserve worden gebracht ter 

versterking van de bufferfunctie van deze reserve. 

 

In bijlage 3 is een actueel overzicht van de reserves na besluitvorming opgenomen.  

 

6.4 Voorzieningen 
 

De voorzieningen zijn nog niet geactualiseerd omdat deze overwegend samenhangen met de 

beheerplannen. Ten aanzien van de reserves die zijn gevormd ter dekking van de beheerkosten van 

diverse gemeentelijke kapitaalgoederen geldt dat deze na vaststelling van de beheerplannen door de 

raad zullen worden omgevormd tot een (onderhouds)voorziening. Dit betreft de reserves: 
 

onderhoud gemeentelijke gebouwen (Maarssen)  €  510.456 

welzijnsaccommodaties (Maarssen) €  357.856 

Bisonsport €    68.903 

gemeenschappelijke complexen onderwijs (Maarssen) €  291.638 

 
Naast de onderhoudsvoorzieningen beschikt de gemeente over een aantal voorzieningen die te 

maken hebben met arbeidsgerelateerde kosten, zoals de voorziening voormalig personeel en de 

voorziening pensioenen wethouders. Deze voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd naar het 

benodigde niveau. Ten aanzien van de voorziening pensioenen wethouders wordt een separaat 

voorstel voorbereid om te komen tot harmonisatie van de verschillende werkwijzen bij de voormalige 

gemeenten.  
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Totaaloverzicht 

 
Indien de voorstellen uit deze paragraaf worden overgenomen betekent dit voor de Algemene reserve 

(voorlopige stand): 

 

Omschrijving stand per 31-12-2011 

(excl. voorstellen 

jaarrekening 2011) 

Voorstellen stand na besluitvorming 

onderzoek 

vermogenspositie 

Algemene reserve 11.069.898 +1.240.723 12.310.621 

 

 

Met de effecten uit de jaarrekening 2011is nog geen rekening gehouden, die zullen afzonderlijk ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

 

In bijlage 3 is een geactualiseerd totaaloverzicht van de reserves op basis van de voorgelegde 

voorstellen opgenomen. 

 

6.5 Aanbevelingen 
 

Op basis van de hiervoor aangegeven bevindingen kan, na instemming van de gemeenteraad, worden 

overgegaan tot: 

 
1. De in bijlage 2 onder A opgenomen reserves (nr. 1 t/m 10) op te heffen en het saldo daarvan van in 

totaal € 1.240.723  toe te voegen aan de Algemene reserve;  
2. De in bijlage 2 onder B aangegeven reserves samen te voegen;  
3. Voor het product afvalverwijdering te gaan werken met een egalisatiereserve. De reeds bestaande 

reserve Egalisatie gemeentereiniging zal deze functie vervullen; 
4. De reserve Onderwijshuisvesting te beschouwen als kapitaaldekkingsreserve en niet meer als 

egalisatiereserve en de werkwijze met betrekking tot de reserve daarop aan te passen; 
5. De diverse reserves voor onderwijshuisvesting te betrekken in het op te stellen totaalbeeld voor dit 

onderdeel; 
6. Ten aanzien van de uitvoering van de WMO vooralsnog geen bestemmingsreserve in te stellen.  
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7. CONCLUSIE  
 

In de afgelopen periode (november 2011 t/m februari 2012) is de vermogenspositie van de gemeente 

Stichtse Vecht onderzocht. Dit onderzoek heeft zich gericht op de onderdelen: 

 Rente 

 Grondexploitaties 

 Grote projecten 

 Activa  

 Reserves en voorzieningen. 
Op basis van de bevindingen die daaruit voortkomen kan geconcludeerd worden dat de gemeente 
Stichtse Vecht geen risico‟s loopt die een substantieel effect zouden kunnen hebben op de 
vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht, anders dan datgene dat al in beeld is. De 
financiële effecten die zich naar aanleiding van het onderzoek naar de vermogenspositie 
manifesteren, worden onderstaand in samengevatte vorm weergegeven. Voor de uitgebreidere 
toelichting en conclusies wordt op deze plaats kortheidshalve verwezen naar de in de diverse 
hoofdstukken opgenomen voorstellen en aanbevelingen bij de deelonderwerpen. 
 
Rente 
Op het gebied van de rentekosten bleek in de tweede helft 2011 een rentetekort van € 974.000. Ten 
aanzien van de rente adviseren wij de gemeente met een andere rentesystematiek te gaan werken die 
uitgaat van een vast intern rentepercentage voor een periode van 4 jaar. 
 

We constateren dat vanaf de begroting van 2012 rekening gehouden moet worden met een stijging 

van de rentekosten met € 1.275.490. Wij adviseren om deze uitkomst als structureel effect in de 

Voorjaarsnota 2012 te betrekken.  
 

Daarnaast is de realiseerbaarheid van de in de Voorjaarsnota 2011 ingeboekte structurele opbrengst 

van € 590.000 als gevolg van het niet toerekenen van rente aan de reserves onderzocht. Uit  ons 

onderzoek blijkt dat deze opbrengst niet kan worden gerealiseerd. De reserves waaraan rente wordt 

toegerekend betreffen kapitaaldekkingsreserves. Het niet meer toerekenen van rente aan deze 

reserves en daarmee het verbreken van de 1-op-1 relatie tussen de kapitaallasten en de 

noodzakelijke toename van de kapitaaldekkingsreserves leidt tot een financieel probleem in de 

exploitatie.   

 
Grondexploitaties 

Voor de grondexploitaties is het onderzoek gesplist in twee delen. Daarbij heeft Fakton de diverse 

exploitatieopzetten beoordeeld. Het door de accountant uitgevoerde onderzoek was gericht op de 

adminstratieve beheersing en de rechtmatigheid van de grondexploitaties. Uit het onderzoek van 

Fakton is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht slechts enkele risicodragende projecten kent (dit 

zijn de projecten waarin de gemeente 100% risicodragend participeert) en de risico‟s daarvan voor de 

gemeente gering zijn. 
 
Grote projecten 
De grote projecten beperken zich op dit moment tot het project MFA Bisonspoor. Uit ons onderzoek is 
naar voren gekomen dat in de financiële administratie een te hoge netto investering is opgenomen. 
Uitgegaan is van het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 16.993.447. De kosten van 
inrichting van de buitenruimte van € 1.051.000 niet waren meegenomen. Uit een nadere analyse is 
gebleken dat dit toch het geval is. Dientengevolge kan de netto-investering neerwaarts worden 
bijgesteld. Deze lagere netto-investering heeft een voordelig effect op de toekomstige kapitaallasten, 
die eveneens neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Daarnaast is gebleken dat door de nadere 
uitwerking van het masterplan het geraamde (deel)krediet voor de inrichting van de buitenruimte ten 
bedrage van € 1.051.000 naar verwachting niet meer toereikend is.  
 
Activa 

Het harmoniseren van de activa volgens de vastgestelde Nota waardering en afschrijving betekent 

een aanzienlijk effect op de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht. Indien alle wijzigingen 

tengevolge van de nota worden doorgevoerd is daarmee een bedrag van ca €  7,5 miljoen gemoeid, 

waarvan een bedrag van ca. € 6.2 miljoen ten laste van de Algemene reserve dient te worden 

gebracht. Vanwege de omvang van dit harmonisatie-effect is gezocht naar mogelijkheden om de 

activaharmonisatie op een alternatieve wijze door te voeren. Deze alternatieven betreffen o.a. het 

verhogen van de afschrijvingstermijn voor gebouwen (uitgezonderd de brandweergebouwen), het 

toepassen van de annuïtaire methode van afschrijven voor kostendekkende exploitaties en het 
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hanteren van een sterfhuisconstructie voor investeringen met een aanschafwaarde < € 25.000. Deze 

alternatieve harmonisatie, geeft een voordelig harmonisatie-effect van ca € 2,4 miljoen, waarvan ca. € 

1,0 miljoen ten gunste van de Algemene reserve komt. 

  
Reserves en voorzieningen 

Reserves 

Door de gemeentelijke herindeling kreeg Stichtse Vecht de beschikking over diverse reserves en 

voorzieningen. Op dat moment was niet in alle gevallen duidelijk op welke grondslag / besluitvorming 

deze reserves en voorzieningen waren gebaseerd en welke bestemmingen er ten tijde van de 

herindeling nog op lagen c.q. bleven drukken. Op basis van de uitgangspunten en richtlijnen nota 

Reserves en voorzieningen zijn de verschillende reserves nader bezien om tot een verdere 

harmonisatie en integratie daarvan te komen. Daaruit bleek dat een tiental reserves dient te worden 

opgeheven omdat deze niet aan de richtlijnen uit de nota voldoen. Ook leidt het aansluiten bij de 

geldende richtlijnen dat een aantal reserves geactualiseerd dient te worden. Door het opheffen van 

diverse reserves maar ook door het samenvoegen van reserves met een gelijk bestedingsdoel kan het 

oorspronkelijke aantal van 62 reserves terug worden gebracht tot 36 reserves. Daarmee wordt de 

overzichtelijkheid van de reservepositie sterk verbeterd.      

 

Het financieel effect van de harmonisatie van de reserves bedraagt per saldo € 1.240.723, waarbij een 

bedrag van € 636.795 uit op te heffen reserves en € 603.928 uit de reserve Algemene 

Woningbouwdoeleinden wordt gegenereerd. Op basis van de bevindingen uit het rapport kan, na 

instemming van de gemeenteraad, worden overgegaan om deze vrijval ten gunste van de Algemene 

reserve te brengen ter versterking van de bufferfunctie van deze reserve. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn nog niet geactualiseerd, omdat deze overwegend samenhangen met de 

beheerplannen. De beheerplannen waren ten tijde van het onderzoek naar de vermogenspositie niet 

gereed. Dat zal eerst in de loop van 2012 het geval zijn. Om die reden zijn ook de onderhoudslasten 

van de kapitaalgoederen buiten de scope van dit onderzoek komen te vallen. 

 

Totaaloverzicht effecten naar aanleiding van onderzoek  
 

Structureel 

  Lasten 

 

2012 

Rentelasten 

 

-1.275.490 

Benut de schaalsprong 

 

-590.000 

   Baten 

  Nieuw rioleringsplan 

  Totaal   -1.865.490 

   Incidenteel 

  

   Lasten 

  Harmonisatie activa 

  ten gunste van Algemene reserve 

 

966.729 

(reeds verwerkt in jaarrekening 2011/consolidatiebalans) 

  

   Baten 

  Harmonisatie reserves 

  ten gunste van Algemene reserve 

 

1.240.723 

(nog te verwerken na besluitvorming onderzoek) 

  Effect Algemene reserve   2.207.452 

   Stand Algemene reserve 31-12-2011 (inclusief harmonisatie activa) 

 

11.069.898 

Voorstellen onderzoek vermogenspositie 

 

1.240.723 

(harmonisatie reserves) 

  Stand Algemene reserve na onderzoek   12.310.621 
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De structurele effecten naar aanleiding van het onderzoek naar de vermogenspositie zullen worden 
betrokken in de Voorjaarsnota 2012.  
 
Tot slot 
Na besluitvorming over deze rapportage met bevindingen dient de vermogenspositie ten aanzien van 
de diverse onderwerpen aangepast te worden. Ook zullen voor de verschillende reeds vastgestelde 
verordeningen op basis van de aanbevelingen uit het voorliggende rapport wijzigingsvoorstellen aan 
de raad worden aangeboden. 
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BIJLAGE 1 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN STICHTSE VECHT 
 

Afschrijvingstabel in jaren 

omschrijving termijn afschrijving Stichtse Vecht 

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 0 

aandelen 0 

deelnemingen 0 

het saldo van agio en disagio 4 

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 

actief   

4 

gronden en terreinen 0 

wegen, fiets- en voetpaden: aanleg / vervanging  30 

wegen, fiets- en voetpaden: aanpassingen / 

voorzieningen en snelheidsremmende maatregelen 

10 

wegen, fiets- en voetpaden: herinrichting 20 

rotondes 15 

verkeerslichtinstallaties 15 

bruggen: aanleg / vervanging 30 

plantsoenen / parken: aanleg / reconstructie 20 

  

riolering: aanleg / vervanging (afhankelijk van de 

grondsoort (het grp is leidend) 

25,40,60 

riolering: vrij verval riolering (riolen, putten, kolken) 40 

riolering: gemalen 40 

riolering:persleidingen;drukleidingen en 

vacuümleidingen 

40 

riolering;drukriolering;vacuümriolering 40 

riolering: iba‟s 30 

riolering: mechanische, elektrische aanpassingen in 

diverse toepassingen 

15 

riolering:telemetrie 10 

  

hekwerken: aanleg / vervanging 20 

sportterreinen / speelplaatsen: aanleg / vervanging 20 

straatmeubilair 10 

personenauto, aanhangwagen 5 

tractor 10 

vrachtwagen 7 

motorvaartuigen 20 

veiligheidsvoorzieningen 15 

beveiligingsapparatuur 10 

telefooninstallaties 4 

c.v, airco 15 

slangen 15 

automatisering (pc`s, randapparatuur, servers, software) 4 

bekabeling 10 

besturingssystemen 3 

programmatuur 5 

stemmachines 5 

  

gebouwen:  

-woonruimten 40 

-onderwijsinstellingen 40 

-noodlokalen  15 

-verbouwing 25 

-gemeentekantoor 40 

-overige  40 

  

kantoorinventaris,schoolmeubilair en overige vaste 10 
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inrichting 

archiefinstallaties 25 

gereedschappen  5 

installaties 15 

containers  12 
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BIJLAGE 2 HARMONISATIE RESERVES 
 
 
A. Vrijval op te heffen en te actualiseren reserves 

 

Op te heffen reserves  

Culturele doeleinden  59.830 

Inburgering Oudkomers  19.042 

Nulmeting dorpshuizen (project is gereed) 25.601 

Gemeentelijk kunstbezit  (geen bestedingsplan) 44.176 

Minimabeleid (egalisatiereserve voor afwijkingen tov alg. uitkering) 202.009 

Vernieuwingsreserve (geen bestedingsplan)           34.849 

Bouwleges (bestemd voor toezicht Op Buuren (t/m 2011), is afgerond)  126.763 

Handhaving Bouwregelgeving (inhuur externe capaciteit) 39.437 

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 (projecten zijn gereed)         75.088 

Juridische kwaliteitszorg (geen bestedingsplan) 10.000 

Vrijval op te heffen reserves naar Algemene reserve 636.795 

  

Te actualiseren reserves  

Algemene woningbouwdoeleinden           603.928 

  

Totaal vrijval naar Algemene reserve 1.240.723 

 

 

Toelichting per reserve 
 

Culturele doeleinden € 59.830 

De reserve is bestemd als buffer voor de opvang van extra/bijzondere uitgaven culturele doeleinden. 

Daarmee heeft deze reserve het karakter van een algemene reserve in plaats van een bestemmings-

reserve. Aan de reserve ligt geen concreet bestemmingsplan ten grondslag. Gelet op de bufferfunctie 

en het karakter van de reserve, zijnde een algemene reserve, wordt geadviseerd deze reserve samen 

te voegen met de Algemene reserve. 

 

Inburgering Oudkomers  € 19.042 

Het doel van de reserve is Oudkomers, die nog niet de Nederlandse taal in voldoende mate 

beheersen, 

te scholen. De „regeling Oudkomers‟ is een aantal jaren geleden door de rijksoverheid met gemeenten 

afgerekend. 

 

Nulmeting dorpshuizen € 25.601 
De reserve was door de gemeenteraad ingesteld ter dekking van kosten van investeringen in klimaat-
beheersingsmaatregelen in de dorpshuizen van Loenen. Dit project is inmiddels afgerond, het nu 
vrijvallende bedrag betreft het restant na afronding van het project. 

 

Gemeentelijk kunstbezit € 44.176 

De reserve, welke is ingesteld voor de financiering van (duurdere) kunstwerken, is sinds 2006 niet 

meer gebruikt. Er ligt geen bestedingsplan aan de reserve ten grondslag. 

 

Minimabeleid € 202.009 

Het betreft een reserve die is ingesteld om schommelingen tussen de algemene uitkering en de 

werkelijke uitgaven op de bijzondere bijstand in enig jaar op te vangen. De reserve kent daarmee het 

karakter van een algemene reserve (opvangen tekorten in enig jaar in de jaarrekening). Gelet op de 

huidige verdeelsystematiek van de algemene uitkering is het afzonderlijk in beeld brengen van het 

onderdeel 

bijzondere bijstand niet meer mogelijk. In de jaren 2006 – 2010 is de reserve nauwelijks ingezet. 
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Vernieuwingsreserve € 34.849 

Deze reserve is in 2006 ingesteld om middelen te hebben om uit te kunnen putten bij voorstellen in het 

kader van het coalitieakkoord, mits structurele dekking kon worden aangegeven en er in de begroting 

geen geld was gereserveerd. Het bestedingsdoel van deze reserve is vervallen, de reserve kent het 

karakter van een post “onvoorzien” en is daarmee in feite een algemene reserve in plaats van een 

bestemmingsreserve.  

 

Bouwleges € 126.763 

De reserve Bouwleges is bedoeld voor het opvangen van incidentele lasten als gevolg van pieken in 

de werkzaamheden van bouw- en woningtoezicht (met name project Op Buuren), voor het opstellen 

van het bouwbeleidsplan en het actualiseren van de welstandsnota. 2011 was het laatste jaar waarin 

de reserve zou worden benut. Bij de bestuursrapportage 2011 is reeds aangegeven dat de reserve 

kan worden opgeheven, na verrekening van de laatste kosten uit 2011 (hetgeen in het nu resterende 

saldo is verwerkt). 

 

Handhaving Bouwregelgeving € 39.437 

Deze reserve is gevormd om tijdig de beschikking te kunnen hebben over voldoende middelen als een 

effectieve en slagvaardige uitvoering van bestuursdwang noodzakelijk is met betrekking tot 

bouwregelgeving. Zowel in 2010 als in 2011 is er geen gebruik gemaakt van de reserve, in de jaren 

2007 -2009 is de reserve ingezet ter dekking van de kosten van een medewerker handhaving. Gelet 

op de herindeling, waarbij bezien is welke formatie nodig is voor de uitoefening van deze taak, is de 

bestemmingsrichting van deze reserve komen te vervallen. 

 

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006  € 75.088  

Ten aanzien van de reserve uitvoering raadsprogramma 2002-2006 was reeds door de gemeenteraad 

van de voormalige gemeente Maarssen besloten de reserve na afronding van het project 

toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen op te heffen. Bij de jaarrekening 2010 is een bedrag van ca 

€ 109.000 overgeheveld voor de resterende uitvoering daarvan in 2011. Daarvan is in 2011 € 34.000 

ingezet. Bij de Bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat het restant van de reserve ten gunste van 

de algemene middelen kan vrijvallen. 

 

Juridische kwaliteitszorg  € 10.000  

De reserve was door de voormalige gemeente Maarssen ingesteld om de juridische kwaliteitszorg 

binnen de gemeentelijke organisatie een impuls te geven. De reserve is in 2009 ingezet voor het 

invoeren van risicomanagement binnen de gemeentelijke organisatie. Daarna hebben er geen 

onttrekkingen meer plaatsgevonden c.q. zijn geen bestedingsrichtingen meer vastgesteld. Er ligt geen 

concrete bestemmingsrichting aan de reserve ten grondslag. 

 

 

B. Samen te voegen reserves 

 

Integrale veiligheid (Maarssen)  € 176.679 

Integrale veiligheid (Breukelen) € 61.926 

 

De reserves Integrale veiligheid (Maarssen)  van € 176.679 is bestemd voor regionaal cameratoezicht 

(besluit 2012). De reserve Integrale veiligheid (Breukelen)  van €  61.926 is oorspronkelijk ingesteld 

voor activiteiten in de periode 2005-2008 op het gebied van integrale veiligheid. Na 2008 hebben geen 

onttrekkingen meer aan deze reserve plaatsgevonden. De activiteiten voor integrale veiligheid worden 

veelal geïnitieerd en opgepakt in VRU-verband en voorzover dit in enig jaar specifiek betrekking heeft 

op Stichtse Vecht vastgelegd in de DVO met de VRU. Gelet hierop is er geen afzonderlijke reserve 

nodig voor eigen activiteiten. Voorgesteld wordt de reserve samen te voegen met de reserve Integrale 

veiligheid Maarssen, dit mede gelet op de plannen omtrent regionaal cameratoezicht. 

 

Bestemmingsplannen (Breukelen) € 220.801 

Reserve bestemmingsplannen (Loenen) € 93.619 
Voorgesteld wordt deze reserves, gelet op hetzelfde bestedingsdoel samen te voegen. De 
maximumomvang van de reserve dient te worden bepaald op de hoogste omvang in een jaar te 
onttrekken bedrag, bepaald op basis van het (in 2012) op te stellen meerjarenperspectief 
bestemmingsplannen. 
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Reserves m.b.t. rioleringen Breukelen (€ 1.731.643), Maarssen (€ 4.207.486) en Loenen (€ 8.841) 

Gelet op hetzelfde onderliggende bestedingsdoel van deze drie reserves wordt voorgesteld de 

reserves samen te voegen tot één reserve voor Stichtse Vecht. Het onttrekkingsschema van de 

reserves zal worden betrokken bij het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in 2012 aan de 

gemeenteraad zal worden aangeboden. 

 

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (Loenen) € 461.708 

Grondbedrijf (Breukelen) € 140.000  

Deze beide reserves kennen de functie van algemene reserve voor de grondexplotaties van de 

gemeente. Daarmee hebben ze eenzelfde doel. Voorgesteld wordt deze reserves samen te voegen tot 

één algemene reserve grondexploitaties. 
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BIJLAGE 3 OVERZICHT RESERVES NA BESLUITVORMING 
 

 
 

Saldo Saldo

Naam van de reserves

per                            

31/12/11

Storting           

vermogens            

onderzoek

Onttrekking 

vermogens     

onderzoek

Na                    

vermogens               

onderzoek

Algemene reserve

Algemene reserve 11.069.898,22 1.240.723,57 0,00 12.310.621,79

Totaal algemene reserve 11.069.898,22 1.240.723,57 0,00 12.310.621,79

Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie

Egalisatiereserve gemeentereiniging 651.451,24 651.451,24

Riolering (tbv investering) 1.731.643,27 4.279.326,65 6.010.969,92

Beheerplan riolering 4.270.485,65 4.270.485,65 0,00

Investeringen riolering 8.841,00 8.841,00 0,00

Totaal bestemmingsreserves 6.662.421,16 4.279.326,65 4.279.326,65 6.662.421,16

Overige bestemmingsreserves

Algemene afschrijving - kap.lasten 3.675.690,14 14.196.926,96 17.872.617,10

Kapitaaldekkingsreserve - samenvoeging 14.196.926,96 14.196.926,96 0,00

Algemene w oningbouw doeleinden 943.927,90 603.927,90 340.000,00

Minima 202.009,40 202.009,40 0,00

Gemeentelijke kunstbezit 44.175,94 44.175,94 0,00

Vernieuw ingsreserve 34.848,97 34.848,97 0,00

Handhaving Bouw regelgeving 39.437,36 39.437,36 0,00

Culturele doeleinden 59.830,00 59.830,00 0,00

Inburgering Oudkomers 19.042,00 19.042,00 0,00

o-meting dorpshuizen 25.601,00 25.601,00 0,00

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 75.088,00 75.088,00 0,00

Bouw leges 126.763,00 126.763,00 0,00

Juridische Kw aliteitszorg (JKZ) 10.000,00 10.000,00 0,00

    Opheffen reserves; toevoegen aan Algemene reserve 1.240.723,57

Verw ijderen graff ity 33.936,00 33.936,00

Centrumplan 5.874.555,47 5.874.555,47

Corridor 81.231,40 81.231,40

Bestemmingsplannen 220.801,03 93.619,00 314.420,03

Bestemmingsplannen 93.619,00 93.619,00 0,00

Hazeslinger Schoon en Zuin 500.000,00 500.000,00

Egalisatie BTW comp.fonds 288.826,42 288.826,42

Grondexploitatie 140.000,00 461.708,00 601.708,00

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie 461.708,00 461.708,00 0,00

Monumenten 123.471,07 123.471,07

Renovatie hoofdveld Kockengen 256.000,00 256.000,00

Integrale veiligheid 61.925,85 176.679,00 238.604,85

Integrale veiligheid 176.679,00 176.679,00 0,00

Gemeentew erf Kockengen 150.000,00 150.000,00

Exploitatie scholen OBO 82.522,00 82.522,00

Kapitaallasten Montessorischool 3.360,72 3.360,72

Combi kunstgrasveld De Heul 110.000,00 110.000,00

Uitvoering WMO 14.381,00 14.381,00

CJG 51.927,00 51.927,00

Garsten Noord 10.981,00 10.981,00

Herstraten kl. Muiden 80.337,00 80.337,00

Parkeeroplossing centrumplan 265.000,00 265.000,00

Herinrichting rijksstraatw eg 1.100.000,00 1.100.000,00

Planschade Cronenburgh 103.581,00 103.581,00

Kosten Cronenburgh fase III 1.630.853,00 1.630.853,00

Gemeentelijk monumentenbeleid 37.293,62 37.293,62

Onderhoud gemeentelijke gebouw en 510.455,99 510.455,99

Welzijnsaccommodaties 357.856,16 357.856,16

Bisonsport 68.903,25 68.903,25

Onderw ijshuisvesting 4.072.283,65 4.072.283,65

Gemeenschappelijk Complexen 291.638,50 291.638,50

Afw ikkeling incidentele kosten Bisonspoor 248.737,00 248.737,00

Fietsenstalling Maarssen 175.000,00 175.000,00

Verbreden Breukelerbrug 750.000,00 750.000,00

2e Vechtbrug 2.019.000,00 2.019.000,00

Totaal overige bestemmingsreserves 39.900.204,79 14.928.932,96 16.169.656,53 38.659.481,22

Reserves 2011


