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1. Inleiding 
 

Voorjaarsnota 2012 is een groeimodel 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2012 (hierna te noemen VJN 2012) van onze gemeente.  
Was de eerste nog bijna geheel financieel ingestoken, bij de VJN 2012 hebben we de eerste 
duidelijke stap gezet om te komen tot een meer beleidsmatige insteek. 
Daarmee stellen wij uw raad in staat om ons richtinggevende uitspraken mee te geven voor het 
opstellen van de begroting 2013 en wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van uw raad. 
 
Wij zien deze nota als een stap voorwaarts. Deze zal zich verder ontwikkelen richting een volledig 
beleidsmatig product op basis waarvan de raad goed sturing kan geven aan het begrotingsproces en 
zijn algemene beschouwingen daarop kan enten. 
 
Solide beleid en realisering ambities 
In deze collegeperiode hebben wij in het coalitieakkoord en het daarop gebaseerde 
collegeprogramma het volgende bestuurlijke uitgangspunt vastgesteld voor onze financiële 
huishouding: 
 
“Wij staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjaren  
perspectief, waarbij het totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht  
is, is voor ons essentieel. Evenals het aanhouden van een verantwoorde reservepositie.”  

Naast de gemaakte afspraak dat we een solide beleid willen voeren, willen we ook onze 
beleidsambities realiseren. Dit zal, vooral gezien diverse externe ontwikkelingen, leiden tot een aantal 
dilemma’s en wellicht moeilijke keuzes. 

De VJN 2012 is met deze bestuurlijke uitgangspunten gemaakt. Met deze nota leggen wij uw raad 
beleidsinhoudelijke keuzes voor over onderwerpen voor de korte en middenlange termijn (de jaren 
2013 tot en met 2016). Deze hebben enerzijds betrekking op het eigen gemeentelijke beleid. 
Anderzijds vloeien zij voort uit rijksbeleid en andere ontwikkelingen. Ook worden in de VJN 2012 
voorstellen en uitwerkingsrichtingen geformuleerd, zodat u in november 2012 een sluitende begroting 
voor 2013 vast kunt stellen. 
 
Relatie VJN 2012 met de Strategische Heroverwegingen 
In december 2011 heeft uw raad besluiten genomen omtrent de strategische heroverwegingen. De 
beleidsmatige en financiële vertaling vindt plaats in de jaren 2012 - 2015. In de VJN 2012 zijn de 
inhoudelijke en financiële taakstellingen als staand beleid verwerkt. De te nemen beleids- en 
uitvoeringsbesluiten over afzonderlijke onderwerpen uit de strategische heroverwegingen leggen wij u 
de komende jaren afzonderlijk voor. De algemene bestuurlijke kaders van de strategische 
heroverwegingen hebben wij eveneens gebruikt bij de benadering van de nieuwe beleidsmatige 
ontwikkelingen in de VJN 2012. 

Visie voor de lange termijn 
Tegelijkertijd is een visie voor de lange termijn noodzakelijk. Dit vraagt om een bezinning op de rol, de 
omvang van het takenpakket en het voorzieningenniveau van de gemeente Stichtse Vecht. Hierbij is 
de positie in de regio van groot belang alsmede de wijze waarop Stichtse Vecht hier een prominente 
rol kan vervullen. Hiervoor geven wij in de VJN 2012 een aanzet. In het traject van uw raad ‘Stichtse 
Vecht, Focus op Morgen’ wordt invulling gegeven aan een visie voor de lange termijn. 
 
Inventarisatie van de ontwikkelingen 
In de afgelopen periode zijn de ontwikkelingen die inhoudelijk en financieel relevant zijn voor de VJN 
2012 geïnventariseerd. Het gaat ten eerste om de autonome ontwikkelingen, dat wil zeggen dat zij 
onontkoombaar zijn en dat zij een plaats moeten krijgen in de begroting. Daarnaast zijn er 
ontwikkelingen waarover wij als college uw raad een uitspraak vragen over de omvang, de noodzaak 
en het tempo van de uitvoering van het beleid. Dit geldt zowel voor bestaand gemeentelijk beleid, 
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zoals het beheer van de openbare ruimte of het onderwijs, als voor nieuwe taken, zoals de 
decentralisatie van rijkstaken en de ontwikkelingen in het sociale domein.  
 
Kaders en sturing 
De huidige financiële situatie, de nieuwe beleidsontwikkelingen en mogelijk nog toekomstige 
aanvullende rijksbezuinigingen, dwingen ons tot duidelijke en soms moeilijke keuzes. Het gaat immers 
om een toekomstbestendige en duurzame gemeente Stichtse Vecht, met een gezonde financiële 
positie. De VJN 2012 biedt u als raad de mogelijkheid om al in het voorjaar het inhoudelijke 
raadsdebat over beleidskeuzes te voeren. Hierdoor krijgt u als raad de mogelijkheid om vooraf kaders 
te stellen, waarmee u sturing geeft aan de gewenste richting van het te voeren beleid. Vervolgens 
kunt u in het najaar de begroting vaststellen en toezien op de uitvoering ervan. 
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2. Leeswijzer 
 
 
In deze leeswijzer lichten wij de opbouw van de VJN 2012 toe en geven wij per hoofdstuk kort de 
hoofdpunten weer.  
 
In de inleiding staat beschreven hoe wij de VJN 2012 zien en welke plaats deze inneemt in relatie tot 
andere documenten en ontwikkelingen. Ook wordt aangegeven dat het de insteek is om het u als raad 
mogelijk te maken het inhoudelijk debat te voeren. De VJN 2012 is een stap voorwaarts in deze 
richting. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de strategische beleidskaders opgenomen, een samenvatting van al door uw raad 
vastgesteld beleid. Deze beleidsmatige kaders geven richting en koers en zijn een toetsingskader voor 
nieuw beleid. Ook kunnen zij als input dienen voor de verkiezingsprogramma’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014.  
 
In hoofdstuk 4 worden de financiële uitgangspunten geschetst. Deze bepalen de financiële ruimte voor 
de meerjarenbegroting 2013 - 2016. Deze uitgangspositie wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
het lopende proces van de Strategische Heroverweging. Twee belangrijke onderzoeken, te weten het 
onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling en het onderzoek naar de 
grondexploitaties bieden een stevige basis voor het in kaart brengen en managen van de financiële 
risico’s, die wij als gemeente lopen. 
 
In hoofdstuk 5 worden als eerste de relevante externe en interne beleidsmatige ontwikkelingen 
beschreven. De overheveling van taken vanuit het Rijk en de provincie stellen ons voor de opgave om 
binnen de budgettaire ruimte de nieuwe taken uit te voeren. Ook de demografische ontwikkelingen 
met ontgroening, vergrijzing en een mogelijke instroom van mensen uit het noordoostelijk deel van de 
Randstad zullen in het komende jaar hun invloed hebben. Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen 
nopen ons er toe deze een plaats te geven in de begroting 2013. Ten slotte heeft ook de staat van 
onze nog jonge organisatie, een organisatie in ontwikkeling, haar invloed. Vervolgens worden de 
uitwerkings- en dekkingsvoorstellen beschreven. Deze bieden een basis voor het opstellen van de 
begroting 2013. 
 
In hoofdstuk 6 wordt het financiële beeld voor de periode 2013 - 2016 geschetst. Dit beeld is 
aangepast op grond van de verschillende ontwikkelingen, te weten de autonome ontwikkelingen, de 
bijstellingen als gevolg van het onderzoek naar de vermogenspositie en de overige bijstellingen. 
 
In hoofdstuk 7 worden de uitwerkingsvoorstellen en de dekking aangegeven. 
 
In hoofdstuk 8 worden de risico’s beschreven die hun weerslag (kunnen) hebben op de paragraaf 
weerstandsvermogen van de begroting 2013. 
 
In hoofdstuk 9 tenslotte treft u een samenvatting van de beslispunten aan. Deze zijn ook verwerkt in 
het raadsbesluit. 
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3. Strategische beleidskaders 
Er is voor Stichtse Vecht nog geen visiedocument beschikbaar, met daarin een lange termijn visie en 
de te volgen strategische koers van de gemeente.  

Korte termijn 
Voor de korte termijn brengen wij hier de strategische beleidskaders in beeld. Deze omvatten eerder 
door uw raad vastgestelde beleid. Hieronder vallen tevens het collegeprogramma en diverse reeds 
vastgestelde kadernota’s (strategische heroverweging en wijkgericht werken). Door deze kaders op te 
nemen in de VJN 2012 worden in één document de beleidsmatige kaders gerubriceerd en als 
uitgangspunt voor de uitwerking van beleid genomen. Deze kaders geven de richting en koers aan 
voor ons als college en voor u als raad. Daarnaast vormen zij een toetsingskader voor alle nieuwe 
beleidsontwikkelingen. Tenslotte zijn de kaders bedoeld als onderlegger voor de 
verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen voor de volgende raadsperiode. 

De doelstellingen voor deze kaders zijn als volgt samengevat: 
1. Kaders geven de richting en koers aan van de politiek/bestuurlijke uitgangspunten voor de 

komende begroting. Hierlangs kan de uitwerking van de begroting 2013 plaatsvinden. 
2. Kaders vormen een eerste begin van een meerjarige visie voor de gemeente Stichtse 

Vecht, die gericht is op de lange termijn (tien tot twintig jaar). 
3. Kaders ten behoeve van ketensamenwerking met de strategische partners in de regio. 

 
De strategische beleidskaders bestaan uit de volgende thema’s: 
• Identiteit 
• Bestuur en regionale samenwerking 
• Dienstverlening 
• De inwoners centraal 
• Fysieke omgeving 
• Economie 
• Financiën. 
 
Deze thema’s bieden ook de basis voor de inhoudelijke indeling van hoofdstuk 5, waarin per thema de 
ontwikkelingen zullen worden uitgewerkt. 

Lange termijn 
Om te komen tot een afwegingskader voor de langere termijn is het traject ‘Stichtse Vecht, Focus op 
Morgen’ gestart. Hiermee wordt een strategisch fundament gelegd voor de toekomst van Stichtse 
Vecht. Eind 2012 wordt dit afgerond. 
 
De strategische beleidskaders zijn hieronder integraal opgenomen. 

3.1 Identiteit 
 
De identiteit van Stichtse Vecht wordt vooral bepaald door de kracht van de kernen met elk hun 
eigenheid. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft ca. 63.000 inwoners, verdeeld over twaalf kernen en is strategisch 
gelegen tussen de grote steden Amsterdam en Utrecht. De rivier de Vecht is een verbindend element 
in de gemeente. De gemeente kenmerkt zich door buitenplaatsen, rijksmonumenten, groene open 
gebieden afgewisseld met bebouwing en economische bedrijvigheid. Stichtse Vecht is een gemeente 
waar het prettig wonen en werken is. 
 
Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht zien voor de toekomst graag dat er heldere politieke 
keuzes worden gemaakt voor de belangen van de gemeente op langere termijn. Met dit doel zal in 
2012 een start worden gemaakt met het opstellen van een toekomstvisie. Anticiperend op deze visie 
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zijn onderstaand de belangrijkste strategische kaders geformuleerd die een lange termijn perspectief 
bieden en in deze context het toetsingskader voor de VJN 2012 en de begroting 2013 vormen. 
 
De twaalf kernen in de gemeente blijven aantrekkelijke woongebieden door de combinatie van een 
groene omgeving, een goede ontsluiting voor de auto, fiets en het openbaar vervoer en met het 
gemak van de nabijheid van voorzieningen. De kracht van deze kernen willen wij behouden.  
Het gemeentelijke beleid doet recht aan de eigenheid, eenheid in verscheidenheid en identiteit van de 
dorpen en wijken en sluit aan bij de prioriteiten die de inwoners stellen in en aan hun leefomgeving. 
Het vormgeven van deze identiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de 
burgers. Onderdeel hiervan zijn onze erfgoedwaarden; zij geven onze leefomgeving identiteit en 
toekomstwaarde. Ontwikkeling en instandhouding van het cultureel erfgoed zijn daarbij een 
randvoorwaarde.  
 

3.2 Bestuur en regionale samenwerking  
 
Het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht is professioneel en werkt samen met andere besturen in 
relatie tot het schaalniveau waar de verbanden het sterkst zijn. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de gemeente vindt mede plaats op basis van een collegeprogramma met concrete 
doelstellingen, waarbij de effecten zichtbaar en controleerbaar zijn voor inwoners en gemeenteraad. 
Hierbij hoort een professioneel en transparant gemeentebestuur waarin raad, college en burgers 
gezamenlijk - ieder binnen zijn eigen rol en competentie - verantwoordelijk zijn voor de toekomst van 
onze gemeente. Communicatie en participatie worden ingezet als middelen om te komen tot 
verbetering van het bestuur. 
 
Regionale samenwerking 
We kiezen voor een flexibele invulling via maatwerk in relatie tot het schaalniveau waar de verbanden 
het sterkst zijn, samenwerking noodzakelijk is en de verwachte effecten het grootst zijn.  
Ten aanzien van de positionering in de regio vervult de gemeente een voortrekkersrol.  
De gemeente zoekt enerzijds aansluiting bij de regio Utrecht, maar ook nadrukkelijk bij ontwikkelingen 
rondom de Noordvleugel van de Randstad, zijnde het stedelijk gebied tussen Utrecht, Almere, 
Schiphol en Amsterdam. We streven naar slagvaardigheid en de belangen van onze inwoners staan 
voorop. 
 

3.3 Dienstverlening 
 
Onze dienstverlening is modern, integraal en kostenbewust 
 
Dienstverlening 
Onder publieke dienstverlening verstaan we alle contacten tussen de gemeente en de inwoners, 
bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Deze brede dienstverlening is modern 
georganiseerd (digitaal, op afspraak, scheiding van klantvragen door invoering snelloketten), 
gebaseerd op “Overheid heeft Antwoord” met de gemeente als hét portaal van de overheid, en 
kostenbewust. Bij ontwikkeling en uitvoering ligt het accent op digitalisering van de dienstverlening 
van producten en diensten, in combinatie met optimale bereikbaarheid, waarbij het bezoek aan het 
gemeentekantoor wordt beperkt. De kernwaarden van onze dienstverlening zijn: kwalitatief 
hoogwaardig; mensgericht; snel; eenvoudig en transparant; betrouwbaar en integer.  
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.4 De inwoners centraal 

e stellen onze inwoners centraal, jong en oud. Zij voelen zich in Stichtse Vecht thuis, laten zich 

elfredzame samenleving  

W
inspireren en zij kunnen op steun rekenen als dat nodig is. Een gedifferentieerde en gespreide sociale 
infrastructuur is hierbij van belang.  
 
 
Z
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Een zelfredzame en duurzame samenleving, waarin individuen, groepen, verenigingen en 
n 

 rol en 

t zij, daar 

n naar de maatschappelijke effecten en de bijdragen die verenigingen en 

articipatie 
en start gemaakt met (diverse vormen van) participatie en dat willen wij voortzetten en 

mte 

or het gebruik van vormen, methodieken en de mate van 

te. 

eefbaarheid  
het samenspel van primair sociale verbanden en secundair het onderdak brengen van 

et Gebiedsgericht werken speelt hierbij een belangrijke rol en is gericht op het behouden en 

 

n veiligheid en duurzaamheid 

eiligheid en handhaving 
niveau op het gebied veiligheid. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde 

eid 

 

port 
an voor een sportieve en gezonde samenleving waar jong en oud, zo veel mogelijk kunnen 

 
t, 

rs 

 

ze 

ultuur 
Cultuur en culturele uitingsvormen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan de 

organisaties uitgaan van hun eigen verantwoordelijkheid en waar nodig elkaar stimuleren e
ondersteunen, is het uitgangspunt. De gemeente heeft hierin een faciliterende en verbindende
stimuleert de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van 
(on)georganiseerde inwoners. Voor mensen die zichzelf niet (meer) kunnen redden, bied
waar het kan, een vangnet.  
Bij subsidiëring wordt gekeke
organisaties aan gemeentelijke doelstellingen leveren.  
 
P
Wij hebben e
uitbouwen. De samenleving betrekken wij in een vroeg stadium bij belangrijke besluiten van de 
gemeente. Wij nemen de mening van burgers serieus, wij luisteren naar de burger en bieden rui
voor lokale initiatieven, daar waar er beïnvloedbare ruimte is en met in achtneming van de reguliere 
verantwoordelijkheden van raad en college. 
We stellen kaders en randvoorwaarden op vo
invloed van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hierbij gelden twee vormen: 
enerzijds vanuit de gemeente door informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en 
(mee)beslissen. Daarnaast kan de burger ook zelf initiatieven nemen en volgt de gemeen
Participatie draagt ook bij aan de professionalisering van het bestuur. 
 
L
Leefbaarheid is 
functies en daaraan gekoppelde voorzieningen. Het betreft ook de wijze waarop mensen met elkaar 
omgaan. 
  
H
versterken van de leefbaarheid van de wijken en kernen. Hierbij gaat het om duurzaamheid in de zin 
van de fysieke kwaliteit (integraal beheer van de openbare ruimte), de sociale kwaliteit en de veiligheid
van de woon- en leefomgeving. Om deze doelstellingen te realiseren worden 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s en uitvoeringsplannen ontwikkeld. 
De openbare ruimte wordt integraal beheerd, waarbij de randvoorwaarde
als uitgangspunten gelden. Eventuele aanvullende en het onderhoudsniveau overstijgende verzoeken 
worden bij derden in rekening gebracht. 
 
V
We hebben een hoog ambitie
voor inwoners om prettig te kunnen leven in onze gemeente. We willen een veilige en prettige woon-, 
werk- en leefomgeving creëren en betrekken de inwoners hier nauw bij om hen te laten zien hoe zij 
zelf een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van hun eigen wijk of dorp. Hierbij wordt 
samenhang aangebracht met sociale en fysieke leefbaarheidaspecten, zodat het veiligheidsbel
bijdraagt aan de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van een kern. Ook willen we veilige 
gebouwen voor mensen, dieren en goederen. Bij dit alles zetten wij in op preventie en repressie. 
 
S
We sta
sporten en bewegen. Sport is een belangrijk maatschappelijk (bind)middel om de leefbaarheid in 
dorpen en buurten en de individuele ontplooiing te vergroten. Door middel van combinatiefuncties
worden sport, onderwijs en cultuur met elkaar verbonden. Het sportbeleid kent een bredere contex
waarbij het verhogen van de sportparticipatie, sporten in de buurt, kwaliteit sportbeoefening en het 
stimuleren van een levenlang sporten - met aandacht voor specifieke doelgroepen - belangrijke pijle
zijn. Hierbij sluiten wij aan bij het rijksbeleid op dit terrein. Tevens wordt het sportbeleid in samenhang 
gebracht met andere gemeentelijke beleidsterreinen. De gemeente Stichtse Vecht stimuleert 
breedtesport en biedt een aantrekkelijk voorzieningenniveau met sportaccommodaties en een
gevarieerd activiteitenaanbod voor doelgroepen. We bevorderen daarbij publieke en private 
samenwerking (marktwerking), multifunctionele voorzieningen en gezamenlijk gebruik van de
voorzieningen. Indien nodig werken we in de omgeving samen met collega-gemeenten.  
 
C
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sociale sa
belangrijkste criterium hierbij is het bevorderen van de kwaliteit van het aanbod, boven de kwantiteit 
ervan. Wij zorgen voor aansluiting bij ontwikkelingen op cultureel gebied in bijvoorbeeld Utre
Amsterdam. 
Het bevorderen van actieve en passieve cultuurdeelname en het in stand houden van een bloeiend 
verenigingsle

menhang en het behoud van de eigen identiteit van de verschillende kernen. Het 

cht en 

ven zijn belangrijk. Instellingen en organisaties moeten meer op eigen benen gaan 

n de 
el 

et jeugdbeleid is gericht op de ontwikkeling van de jeugd tot zelfstandige, betrokken en 
rende inwoners. Als jeugdigen zich verbonden voelen met de gemeente en zij de 

n in de 
ren en 

ns 
g 

d van preventieve voorzieningen voor de jeugd.  

angesloten wordt op landelijk beleid dat is gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen -zowel 
chool- en tegengaan van schooluitval. Dit willen wij samen met de regio organiseren en 

at 
 

 meer een rol bij de ontmoeting 
 

peelzaalwerk 
oewel kinderopvang een commerciële activiteit betreft, ligt hier ook een maatschappelijke 

 hierbij een 'makelende' rol. Onderwijs en opvang met 

llingen een 

e streven naar een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. 
 kosten beheersbaar te houden en tegelijkertijd een 

 hebben 
 

elzijn en zorg  

staan. Ook worden zij gestimuleerd om samen te werken. Het voortbestaan mag niet meer alleen 
afhankelijk zijn van subsidies. Bij subsidieverstrekking wordt een relatie gelegd tussen subsidie e
prestaties. Dit moet leiden tot zelfstandige en sterke culturele instellingen en organisaties die zo ve
mogelijk groeien naar het cultureel ondernemerschap.  
De gemeentelijke rol beperkt zich tot het geven van kaders, beleid en het faciliteren. Hierbij zetten we 
het cultuurplatform in. 
 
Jeugd 
H
participe
mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dan kunnen zij volwaardig participere
samenleving. Het jeugdbeleid wordt daarom gebaseerd op drie pijlers: verbinden, participe
ontwikkelen. We gaan uit van integraal en positief beleid voor jeugd van 0 tot 23 jaar, waarbij we o
richten op preventie en het voorkomen dat jeugd tussen wal en schip raakt. Hierbij wordt aansluitin
gezocht met activiteiten voortvloeiend uit het Integraal Veiligheid Plan (IVP). Wanneer jeugdigen zich 
misdragen, volgen gepaste maatregelen.  
Bij de transformatie van de jeugdzorg zorgen wij samen met de provincie en de regiogemeenten voor 
de ontwikkeling van een aanvullend aanbo
 
Onderwijs  
A
thuis als op s
uitvoeren. Schoolruimten worden zo efficiënt en breed mogelijk gebruikt en in voorkomende gevallen 
opnieuw gealloceerd, dan wel multifunctioneel gebruikt, afgestoten of (marktconform) verhuurd. 
Schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van schoolgebouwen. De 
gemeente draagt zorg voor het onderhoud aan de buitenkant van de scholen. Duurzaamheid sta
daarbij voorop. Ter bevordering van efficiency, effectiviteit en kostenbesparing is de overdracht van
het onderhoud van scholen aan de schoolbesturen een mogelijkheid. 
Wij streven naar een samenhangend en breed aanbod van onderwijs. Daarnaast beperken scholen 
zich niet alleen tot het aanleren van kennis, maar vervullen ook steeds
en vorming van jongeren in een multiculturele samenleving. Scholen vervullen daarbij een algemene
buurtfunctie.  
 
Kinderopvang en peuters
H
verantwoordelijkheid. De gemeente speelt
sluitende dagarrangementen komen hier bij elkaar. Alle voorzieningen op het gebied van 
kinderopvang en peuterspeelwerk dienen efficiënt te worden ingericht. Scholen bieden door 
samenwerking met kinderopvang/ en peuterspeelwerk, sportorganisaties en culturele inste
goed kwantitatief en kwalitatief aanbod voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 - 17 jaar.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
W
Om de WMO toekomstbestendig te maken en de
“voldoende” voorzieningenniveau aan te kunnen bieden, wordt o.a. via het project “kanteling in de 
WMO” ingestoken op kostenbewustzijn, eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger en 
partnership. We zorgen voor de aanwezigheid van absoluut noodzakelijke voorzieningen en dat er 
alleen een vangnet is voor inwoners die daadwerkelijk (fysieke of financiële) belemmeringen
en waarbij mantelzorgers en vrijwilligers onvoldoende uitkomst bieden. Hierbij past de inzet/gebruik
van externe fondsen en activiteitenverwerving.  
 
 
W
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Wij zetten in op versterking van de ‘samenredzaamheid’ van de lokale gemeenschap, op versterking 

e verbanden 

 

n 

nze ambitie op het terrein van welzijn en zorg is om te komen tot realisatie van: 
t bij huis” 

ebeleid, met als insteek vraaggericht werken op klantniveau; 

e s tte zullen wij, om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen, de 
iten 

erk en inkomen 
atschappelijke zelfredzaamheid van mensen zijn belangrijke vertrekpunten. Het 

d 

g op het gebied van werk en inkomen, zoals de invoering van de Wet 

3.5 Fysieke omgeving 

oor het voeren van een groen en recreatief beleid en door de agrarische sector een belangrijke rol 
 

uimtelijke kwaliteit 
het groene karakter van het landelijk gebied is het belangrijk om de vele 

gave 

onen 
 een woonvisie ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van het scenario “Stichtse Vecht stabiel”. 

lking is gericht op een mix van 30% jongeren, 40 % volwassenen en 30 % 

 blijft, stimuleren duurzaam bouwen en we 
beschermen de leefomgeving. Ook wordt een aantrekkelijk woonklimaat gecreëerd. Tenslotte wordt 

van de ‘civil society’. Op het terrein van welzijn en zorg willen we van de dure en vaak 
‘ontmoedigende’ achterkant van de keten, naar de vóórkant. Daar waar individuen en d
waarin ze leven goed toegerust moeten worden, om vragen en problemen zoveel mogelijk op eigen 
kracht op te lossen. Een verschuiving naar de voorkant is niet alleen en zozeer financieel besparend,
het is een waarde op zich om zich aandienende problemen zoveel mogelijk op eigen kracht en ‘dicht 
bij huis’, in de eigen leefwereld op te lossen. Daar waar de eigen kracht in aanzet achterblijft, daar 
waar de problemen van uiteenlopende aard zich veelal hebben opgestapeld, blijft het mobiliseren e
versterken van die eigen kracht leidend. Maar is er meer en intensiever ondersteuning noodzakelijk 
(vaak ook langduriger) met steviger coördinatie voor een sluitende aanpak. Voor die groep wil de 
gemeente een vangnet bieden, waarbij ook hier geldt dat dat vangnet toch vooral een springplank 
moet zijn. 
 
O
• een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken: vraaggericht en “dich
• het vergroten (blijvend) van de participatie van burgers en andere welzijnspartijen c.q. 

maatschappelijk werk 
• een aangepast subsidi
• goede programmering over alle beleidsvelden. 

 
T n lo
inrichting van zogenoemde woonservice-zones stimuleren. Hierbij zijn de welzijn- en zorgfacilite
als een soort flexibele schil rond de woningen van de senioren gesitueerd. 
 
W
Economische en ma
hebben van werk of een andere zinvolle dagbesteding biedt de grootste bijdrage aan zelfredzaamhei
en voorkomt sociaal isolement. Daarom verdient het prioriteit. Alle inwoners moeten kunnen meedoen 
in de maatschappij. Ook voor het welbevinden is mee kunnen doen belangrijk. Het hebben van 
(vrijwilligers)werk is het doel.  
De veranderingen in regelgevin
werken naar vermogen (die de hervorming beoogt van de Wet werk en bijstand (WWB en WIJ), de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong), willen wij actief en in regionaal verband 
oppakken. 
 

 
D
toe te bedelen in het landschapsonderhoud wil de gemeente de „groene buffer” tussen Amsterdam en
Utrecht behouden. 
 
R
Naast het behoud van 
cultuurhistorische elementen en de historische kernen zo veel mogelijk te borgen. Bij de bouwop
gaan we duurzaam om met de ruimte en om het landschap te beschermen is woningbouw alleen 
gepland binnen de kaders van het concept structuurvisie.  
 
W
Er wordt
Dit betekent dat de nieuwbouw voor zoveel als mogelijk kwantitatief wordt afgestemd op een stabiele 
bevolkingsomvang. Ook willen wij de grote verscheidenheid en gevarieerde samenleving handhaven 
en waar nodig versterken. Het huidige, slechtere economische klimaat beïnvloedt de ontwikkelingen 
op de woningbouwmarkt.  
De samenstelling van bevo
ouderen. De inspanningen op de woningmarkt richten zich vooral op het bouwen voor jongeren, jonge 
gezinnen én voor senioren. We stimuleren hierbij slim gebruik van beschikbare woon- en 
kantoorruimte, mede om leegstand tegen te gaan.  
We zorgen dat de kwaliteit van woningen behouden
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een verband gelegd tussen wonen, zorg en welzijn. Hierbij spelen de woningcorporaties een rol
 
Mobiliteit en verkeer 
O

. 

m de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de gemeente als woon-, werk- en recreatiegebied te 
nze inspanningen op instandhouding en waar mogelijk verbetering van de 

van 
e 

specten van (zo groot mogelijke) bereikbaarheid en beperking van 
erkeersoverlast. Dit pakken we op met bewonerscommissies, onze partners in de regio en de 

eid en 
g van de overlast. Hierbij dragen wij zorg voor de belangen van onze inwoners. Eveneens 

uurzame ontwikkeling is de kern van ons handelen. Hierbij volgen wij de trits: formuleren, 
n verankeren. De gemeente is hierbij aanjager en verbinder maar nodigt uitdrukkelijk 

 met de 

t 

ierbij richten we ons onder andere op het behoud en versterken van de sociale verbanden in kernen 
rsterken van onze positie met betrekking tot onderwijs en - voor zover het 

en goed gebruik van lucht, water, bodem en natuur. Maatregelen op het terrein van duurzaam 
urontwikkeling stimuleren en zo mogelijk ondersteunen we.  

bied 
punten 

 is te 

ierbij zetten we in op (het bevorderen van) duurzaam ondernemerschap en het saneren en - waar 
ilende bedrijven en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. 

tgever, 

 
n een gezond economisch klimaat. Hierbij scheppen we voorwaarden voor 

mming tussen bedrijfsleven en onderwijs om de werkgelegenheid te bevorderen. Het 
conomisch beleid richt zich op binding van grote werkgevers, ondersteuning van ondernemers en 

rijvigheid bijdraagt aan het behoud van 
e Vechtstreek, past bij het groene landschappelijke karakter en aansluit bij de duurzaamheiddoel-

stellingen van de gemeente Stichtse Vecht. Bij deze visie schenken wij specifiek aandacht aan de 

versterken, richten we o
ontsluiting via het spoor en de weg. Hierbij zullen locaties dicht bij vervoersvoorzieningen worden 
benut. Vermindering van de verkeersdruk staat centraal. Evenals terugdringing geluidshinder en 
uitstoot van vervuilende stoffen. Door in te zetten op een betere doorstroming en op vermindering 
het verkeer wordt deze vervuiling teruggedrongen. Tevens bevorderen wij alternatieve en duurzam
vormen van vervoersmiddelen.  
 
Uitgangspunten voor beleid zijn a
v
provincie.  
Ontwikkelingen met betrekking tot de A2, NRU en de N201 zorgen voor een betere bereikbaarh
verminderin
bevorderen wij een goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers.  
 
Duurzaamheid 
D
programmeren e
inwoners, bedrijven en instellingen uit om hun rol in te vullen. We gaan concreet aan de slag
Millenniumdoelen. De gemeente start een eigen programma voor duurzame ontwikkeling. Bij 
duurzame ontwikkeling maken we onderscheid in drie soorten kapitaal die met elkaar in dynamisch 
evenwicht moeten zijn: het sociaal-cultureel kapitaal, het ecologisch kapitaal en het economisch 
kapitaal. Dit geschiedt op twee niveaus: het bovenlokale/regionale niveau van het Groene Hart en he
lokale niveau van de gemeente en de afzonderlijke kernen. 
 
Sociaal-cultureel kapitaal 
H
en wijken, het behoud en ve
economisch klimaat dit toestaat - het behoud van het voorzieningenniveau.  
 
Ecologisch kapitaal 
E
bouwen en duurzame natu
Burgers, ondernemers en medewerkers spreken we aan op hun verantwoordelijkheden op het ge
van duurzaamheid. Het ontwikkelen van een duurzaam afvalbeleid, waarbij de uitgangs
afvalscheiding, bevorderen van eenvoudige aanbieding van afval en stimulering van hergebruik 
gelden. Hierbij moeten we vanuit perceptie-management afval als grondstof zien, waarmee geld
verdienen. En burgers die actief afval scheiden dienen te worden beloond via het profijtbeginsel. 
 
Economisch kapitaal 
H
nodig - weren van vervu
Daarnaast vermindering van energieverbruik, het inzetten van alternatieve vormen van energie. 
Duurzaamheid betreft ook onze verantwoordelijkheid als gemeentelijk werkgever en opdrach
het begeleiden van mensen naar werk en het betrekken van lokale ondernemers. 
 
3.6 Economie 

We stimuleren en facilitere
een goede afste
e
MKB-ers en bevordering van de (bedrijfsmatige)leefbaarheid. 
 
Duurzame bedrijvigheid 
Het uitgangspunt voor het vestigingsbeleid is dat het soort bed
d
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strategische ligging van ka
bevordering van de samenwerking met de ondernemersvereniging, een duidelijke en herkenbare 
positie van de sociale werkvoorziening en specifieke doelgroepen, zoals zzp-ers.  
 
Reclame 
Reclamebeleid regelt de plaatsing, beheer en handhaving van buitenreclame en informatie-uitinge
Met het reclamebeleid beogen we het tegengaan van de toenemende verrommelin
b

ntoor- en bedrijvenlocaties (zoals het gebied bij het station Breukelen), 

n. 
g van de 

uitenruimte. Hierbij zullen wij actief handhaven. Daarnaast worden reclame-inkomsten gegenereerd. 

uit 

eer door functieverbreding met licht recreatieve activiteiten. Daarnaast zetten we in op 
rariërs worden gestimuleerd om het landschap in het buitengebied 

rsterking van de ontwikkeling van de 
eristisch-recreatieve sector. We gaan voor een bloeiende toeristisch-recreatieve sector, waarin op 

 wordt gemaakt van de economische potentie van het unieke grondgebied 
den 

n 

n 

p het 
Samen met het bedrijfsleven geven wij een impuls aan de versterking 

an de techniek in het onderwijs.  

sluitvorming over de strategische heroverweging is in december 2011 tot stand gekomen en de 
rvan zijn verwerkt in de huidige begrotingspositie. De uitvoering en nadere 

eze besluiten vinden in de jaren 2012 tot en 2015 plaats en zijn hiermee reguliere 
ctiviteiten.  

sten 

tgaven tegenover structurele inkomsten staan), ook in meerjaren perspectief, waarbij het 
taal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht is, is voor de gemeente 

het aanhouden van een verantwoorde reservepositie. 

 
Agrarische bedrijvigheid 
Agrarische bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan behoud van de groene ruimte. Van
ruimtelijke ordeningsaspecten stimuleren en faciliteren wij de vitaliteit van agrarische bedrijven, onder 
m
landschapsverbetering, waarbij ag
mede in te richten ten behoeve van natuurbeheer en recreatie.  
 
Recreatie en toerisme 
De landschappelijke omgeving, de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam en Utrecht en de 
cultuurhistorische waarden vormen het bindende element voor ve
to
extensieve wijze gebruik
van onze gemeente. De toeristische infrastructuur en voorzieningen worden verbeterd dan wel wor
voorzieningen gefaciliteerd, het watertoerisme wordt bevorderd en aan het (zakelijk) toerisme wordt 
een impuls gegeven. Authenticiteit en exclusiviteit zijn uitgangspunten, massatoerisme past niet bij 
Stichtse Vecht. Mogelijkheden tot cofinanciering door invoering van diverse vormen van recreatie -e
toeristenbelasting worden hierbij zo veel mogelijk benut. 
Onze recreatieve en toeristische positionering en promotie doen wij in samenwerking met de 
provincies Noord-Holland en Utrecht, omliggende gemeenten, waterschappen, recreatieschappen e
gebiedscommissies. De ontwikkeling van het recreatiebeleid heeft mede als doel om de directe 
werkgelegenheid te versterken. 
 
Kenniseconomie  
Via partnership met Nyenrode Business Universiteit profileert de gemeente zich naar buiten toe o
gebied van de kenniseconomie. 
v
 
3.7 Financiën 
 
Strategische Heroverweging 
De be
financiële effecten e
uitwerking van d
a
 
Financieel beleid 
We staan voor een solide financieel beleid: het heroverwegen van beleid, beheersing van de ko
gemeentelijke huishouding en het realiseren van extra inkomsten. Een sluitende begroting (waar 
structurele ui
to
belangrijk. Evenals 
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Reservepositie en risicomanagement  
De Algemene reserve is primair bedoeld voor het opvangen van financiële risico’s en onverwachte 
tegenvallers. Bestemmingsreserves worden alleen ingesteld op basis van specifieke 
bestedingsdoelen, waarbij de omvang van de reserve reëel is bepaald en gekoppeld aan het 
bestedingsdoel.  
Risico’s worden in beeld gebracht door het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en 
managen van risico’s (risicomanagement) en worden vertaald naar de benodigde 
weerstandscapaciteit. Dit wordt vervolgens afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit van de 
Algemene reserve.  
 
Belastingen, rechten, leges en overige tarieven 
Verhoging van de OZB, behoudens indexeringen en areaaluitbreidingen, is onwenselijk. Tarieven van 
heffingen zijn kostendekkend; de hoogte van de kosten is leidend voor het tarief. Hierop wordt een 
uitzondering gemaakt indien kostendekkendheid bij bepaalde rechten of leges tot ongewenste 
maatschappelijke effecten leidt. Tarieven en kosten die voortvloeien uit wettelijke voorschriften worden 
één op één doorberekend. 
 
Financiële functie 
Wij streven naar een verantwoord financieel beleid, met ondersteunende en eigentijdse instrumenten 
als risicomanagement, een slanke planning- en controlcyclus en adequate informatievoorziening. De 
producten uit de planning- en controlcyclus zijn kort, bondig en goed gespreid over het jaar, waardoor 
uw raad op hoofdlijnen kan (bij)sturen. Ten aanzien van de financiële verantwoording past een 
heldere communicatie. 
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4. Financiële uitgangspunten 
 
 
Uitgangspositie 
De besluitvorming over de VJN 2012 vormt de basis waarlangs de begroting 2013 zal worden 
uitgewerkt. Ten behoeve van de uitwerking van de begroting wordt dan ook jaarlijks bij de VJN 2012 
het meerjarig financieel perspectief geactualiseerd. Het financieel perspectief uit de lopende begroting 
vormt daarbij het vertrekpunt voor het bepalen van de nieuwe financiële uitgangspositie.  

Het financieel perspectief bij de begroting 2012 liet voor het jaar 2012 een nagenoeg sluitende 
begroting zien. Het meerjarenbeeld 2013 - 2015 daarentegen toonde een structurele taakstelling, die 
opliep naar 5,578 miljoen euro in 2015: 

Begrotingsjaar 2012 2013 2014 2015
Begrotingssaldo  -7 -2.854 -3.894  -5.578 

(bedragen x 1.000 euro) 

Deze taakstelling was vooral het gevolg van rijksbezuinigingen die vanaf 2012 hun beslag op de 
gemeentelijke financiën lieten zien. Bij het opstellen van de begroting 2012 was hier al voor een deel 
op geanticipeerd en waren, vanuit de besluitvorming over de VJN 2011, diverse te nemen 
maatregelen verwerkt zoals bijvoorbeeld de vermindering van de formatie en het verlagen van de 
subsidies. Mede door deze maatregelen presenteerden wij voor het jaar 2012 een sluitend beeld.  

Om de taakstelling ook meerjarig te kunnen opvangen, maar ook om een solide financiële basis voor 
de toekomst te creëren, is in 2011 met inwoners en het maatschappelijk veld een ingrijpende 
strategische heroverwegingsoperatie gestart. Dit, met als doel te komen tot een structureel sluitende 
meerjarenbegroting met een bijbehorende verantwoorde reservepositie.  

Strategische heroverweging 
De strategische heroverwegingsoperatie heeft geresulteerd in een pakket maatregelen dat bijdraagt 
aan een structurele bezuiniging van 11,4 miljoen1 euro in 2015. Dit pakket betreft enerzijds 
maatregelen op de gemeentelijke huishouding voor een bedrag van 5,2 miljoen euro. Voor een groot 
deel waren de maatregelen op de gemeentelijke huishouding bij de begroting 2012 al benoemd. 
Anderzijds omvat het pakket maatregelen op de maatschappelijke taken en voorzieningen ten 
bedrage van 6,2 miljoen euro, waarin middels de strategische heroverweging is voorzien.  

Bij besluit van 21 december 2011 heeft uw raad ingestemd met het rapport Strategische 
Heroverweging. Op basis van deze besluitvorming heeft de raad een nieuw meerjarig perspectief 
vastgesteld, dat resulteerde in een sluitende meerjarenbegroting 2012 - 2015. Het nieuwe meerjarig 
perspectief, dat in onderstaande tabel is weergegeven, is tevens door de provincie goedgekeurd.  

                                                      
1 Dit is de herijkte taakstelling van de Strategische heroverweging op basis van de begroting 2012 
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 2012 2012 2013 2014 2015
   
Saldo begroting 2012 -7 -2.854 -3.894 -5.578
Mutaties na begroting 2012: -394 -395 -511 427
collegeprogramma (na versobering)  -712   
frictiekosten heroverweging -500   
verlaging stelpost loon- en prijscompensatie 468   
frictiekostenvergoeding herindeling 350   
subtotaal -394   
      
Besluitvorming Strategische Heroverweging:      
   
aanvullende dekkingsvoorstellen gemeentelijke 
huishouding t.o.v. begroting 2012 

43 449 691 590

   
aanvullende dekkingsvoorstellen 
maatschappelijke taken en voorzieningen t.o.v. 
begroting 2012 

360 2.742 3.741 4.578

   
mutaties alternatieve begroting (incl. 
aanpassingen bibliotheek en muziekonderwijs)  

21 130 35 -10

   
amendement “overgang onderwijsbegeleiding 
naar *LEA” 

-50 -40 

Saldo meerjarenbegroting na heroverweging 23 22 22 7
( -= nadeel) / (bedragen x 1.000 euro) 

*LEA= Lokaal Educatieve Agenda 

Conform het besluit van december 2011 is voor de periode 2012 - 2015 de volgende opbrengst 
geraamd: 

2012 -/- 4,4 miljoen euro 
2013 -/- 7,6 miljoen euro 
2014 -/- 9,2 miljoen euro 
2015 -/- 11,4 miljoen euro 
 
Teneinde uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde maatregelen is gekozen voor een 
programmatische aanpak. Samenvattend zijn de resultaten van het Programma Uitvoering 
Strategische Heroverweging: 
• een duurzame begroting in evenwicht in 2015; 
• een gerealiseerde bezuinigingsdoelstelling van € 11,4 miljoen in 2015; 
• de resultaten uit het rapport Strategische Heroverweging zijn behaald; 
• een nieuwe manier van werken. 
 
Belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van dit programma zijn: 
• de taakstelling vanuit de Kadernota maatschappelijke interactieve heroverweging is hard; 
• tegenvallers worden opgevangen binnen het taakveld; 
• structurele meevallers binnen het programma Uitvoering Strategische Heroverweging vloeien 

terug in dit programma; 
• mee- en tegenvallers uit reguliere raadsprogramma's vloeien terug in c.q. vloeien uit de Algemene 

reserve. 
 
Wij hebben het uitgangspunt geformuleerd dat binnen de beleidsvelden waar de bezuinigingen uit de 
heroverweging niet worden gerealiseerd, alternatieven gevonden moeten worden. De omvang van de 
bezuinigingen is taakstellend. Ook op dit punt hebben wij met de provincie afspraken gemaakt.  
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Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht 
Naast de economische ontwikkelingen, waarop wij als gemeente hebben ingespeeld door middel van 
de heroverwegingsoperatie, vereisen ook de ontwikkelingen als gevolg van de herindeling een goede 
bewaking van de vermogenspositie. Daarvoor is het enerzijds noodzakelijk de werkwijzen die de drie 
gemeenten hanteerden met betrekking tot de verschillende vermogensonderdelen (zoals activa en 
reserves) te harmoniseren. Aan de andere kant is het nodig om, gelet op de bij de voormalige 
gemeenten in gang gezette ontwikkelingen, een goed beeld te krijgen van de risico’s die de gemeente 
op de diverse vermogensonderdelen loopt om zo beter in control te komen.  

In dat kader spelen de huidige economische ontwikkelingen eveneens een rol en hebben 
verschillende gemeenten te maken met onder druk staande c.q. verliesgevende grondexploitaties en 
projectenportefeuilles. Het feit, dat Stichtse Vecht net uit een herindelingsituatie komt is bij het 
verkrijgen van een beeld van de vermogenspositie en de mogelijke risico’s daarin een extra 
complicerende factor. Het college wenste een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van risico’s en 
eventuele tegenvallers, die het gevolg waren van de (snelle) herindeling. Het college heeft daarom in 
2011 besloten tot een onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling. Over 
de uitkomsten en bevindingen uit dit onderzoek leggen wij u gelijktijdig met de behandeling van de 
VJN  2012, een afzonderlijk rapportage ter besluitvorming voor. Op grond van deze besluitvorming 
zullen de financiële kaders, neergelegd in verordeningen en andere financiële spelregels alsmede de 
vermogensonderdelen zoals activa en reserves worden aangepast. De structurele financiële effecten 
die uit het onderzoek voort vloeien zijn met name gelegen op het gebied van de rentelasten en zullen 
worden meegenomen bij de actualisatie van het financieel meerjarenperspectief in de VJN  2012. 
Deze effecten komen in hoofdstuk 5 aan de orde waar wij per thema de verschillende ontwikkelingen 
schetsen.  

Voor een nadere toelichting op het onderzoek naar de vermogenspositie verwijzen wij naar de 
betreffende, afzonderlijke rapportage.  

Onderzoek grondexploitaties 
Naast het onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling is er een extern 
financieel-economisch onderzoek naar de grondexploitatieopzetten uitgevoerd. De uitkomsten 
daarvan zijn dat de gemeente Stichtse Vecht slechts enkele risicodragende projecten kent, waardoor 
het aantal risico’s voor de gemeente gering is. Ook dit rapport leggen wij u separaat voor. 

Het bovenstaande samenvattend betekent, dat als vertrekpunt voor het actualiseren van het 
meerjarenperspectief bij de VJN  2012 de volgende positieve begrotingssaldi gelden: 

Begrotingsjaar  2013 2014 2015 2016
Begrotingssaldo  22 22 7 7

(bedragen X 1.000 euro) 

Extra bezuinigingen vanuit het Rijk 
Het oplopende begrotingstekort van het Rijk zal in verband met europese afspraken sterk worden 
teruggedrongen. Dit leidt hoe dan ook tot aanvullende rijksbezuinigingen, waarvan de omvang op dit 
moment (april 2012) niet bekend is. Waar wij eerst verwachtten, dat in september 2012, wanneer de 
rijksbegroting op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt, de volledige impact hiervan duidelijk zou zijn, 
maken wij nu een voorbehoud in de tijd gezien de recente kabinetscrisis. 

Wij verwachten echter hoe dan ook forse aanvullende bezuinigingen. De omvang daarvan hangt af 
van het totale aanvullende bezuinigingspakket en hetgeen daarvan neerslaat op het gemeentefonds. 
Wij baseren ons hierbij op de ervaring van de eerdere bezuinigingsronde 2011. Toen leidde € 18 
miljard rijksbezuinigingen tot een daling van de algemene uitkering Stichtse Vecht van € 5 miljoen. De 
bedragen die nu worden genoemd, variëren van € 10 tot € 16 miljard. Wij schatten in dat de 
aanvullende bezuinigingen voor onze gemeente uit zullen komen op een bedrag in de bandbreedte 
van € 3 tot € 5 miljoen. Als we de eerdere verhouding op de huidige bedragen toepassen, komen we 
uit op deze bandbreedte. Dat is dus geen hard gegeven, maar een indicatie, waarbij wij er bewust 
voor kiezen om niet lichtvaardig om te gaan met al te optimistische toekomstscenario’s.  
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Dit betekent dat de financiële positie verder onder druk komt te staan. Ook wij zullen opnieuw en 
versneld aanvullende bezuinigingen moeten vinden om de meerjarenbegroting 2013 - 2016 sluitend te 
maken. Hiervoor zullen wij voorstellen formuleren, die we in scenario’s aan u zullen voorleggen voor 
de vaststelling van de begroting in november 2012.  

Overige financiële uitgangspunten  
Voor de uitwerking van de begroting 2013 stellen wij verder de volgende algemene financiële 
beleidsuitgangspunten voor:  
• De dekking van de lasten vindt plaats door structurele lasten met structurele middelen te dekken 

en incidentele lasten met incidentele middelen te dekken.  
• Voor de loon- en prijsontwikkeling worden de uitgangspunten van de meicirculaire 2012 

gehanteerd;  
• De kapitaallasten worden berekend op basis van een actuele renteberekening; 
• De ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gebaseerd op de 

meicirculaire 2012; 
• Bij het bepalen van de arealen (aantal inwoners, woonruimten en het bijstandsvolume) wordt 

aangesloten bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de berekening van de Algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. 
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5.  Ontwikkelingen per thema 
 

In dit hoofdstuk schetsen wij allereerst de effecten van een aantal externe en interne ontwikkelingen 
die wij mee zullen moeten nemen bij het opstellen van de begroting 2013. Vervolgens beschrijven wij 
vanuit de strategische beleidskaders de ontwikkelingen per thema. Per ontwikkeling worden, indien 
van toepassing, voorstellen gedaan en financiële gevolgen en risico’s aangegeven. De voorstellen 
komen terug in het hoofdstuk met de samenvatting van de beslispunten voor uw raad. 
 
Autonome ontwikkelingen en afwegingen  
De VJN 2012 bevat een weergave van nieuwe beleidsontwikkelingen, die nog niet eerder in de 
begroting zijn opgenomen en dus een plaats moeten krijgen in de begroting 2013. 
Beleidsontwikkelingen bestaan uit onderwerpen die wijzigen door gewijzigde wet- en regelgeving of 
verandering van (rijks)beleid. Er zijn twee varianten: 
• Autonome ontwikkelingen, deze zijn onontkoombaar en de gemeente heeft er dus geen tot 

beperkte invloed op. De oorzaak van deze ontwikkelingen kan liggen bij externe wetgeving van 
het Rijk of de provincie, economische en/of demografische ontwikkelingen en financiële effecten 
uit de jaarrekening 2011. Bij sommige autonome ontwikkelingen is er (beperkte) beleidsruimte. De 
ontwikkelingen moeten worden uitgevoerd, maar over het niveau van de uitvoering kan uw raad 
nadere besluiten nemen; 

• Overige beleidsontwikkelingen, waarbij een nadere afweging gemaakt kan worden. Deze hebben 
deels betrekking op effecten van eerdere rijksbezuinigingen van diverse regelingen in het sociale 
domein. Zoals de kortingen WSW/Pauwbedrijven, de re-integratie, participatie en nieuwkomers. 
Voor een ander deel betreft dit een intensivering of een verlaging van ambities van bestaand 
gemeentelijk beleid. 

In de VJN 2012 worden de begrotingsschijf 2013 en het meerjarenperspectief geactualiseerd met 
deze ontwikkelingen en wordt een beeld geschetst van de (bijgestelde) financiële positie. 
 
Demografische ontwikkelingen 
In de komende jaren zal zich een demografische ontwikkeling aftekenen die wijst in de richting van 
vergrijzing en ontgroening.  
 
In de gemeente Stichtse Vecht komen ontgroening en vergrijzing beide voor. Dit resulteert in een zeer 
bescheiden krimp van de bevolking met minder dan vijf procent in 2025 naar een bescheiden groei 
van de bevolking met vijf procent in 2040 (bron: CBS, februari 2012). Het aantal huishoudens zal de 
komende jaren toenemen en dus ook het aantal mensen dat een woning wil. Door de vergrijzing zal 
het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen en tegelijkertijd het aantal gezinshuishoudens wat 
afnemen. Door de daling van de gemiddelde bezetting per woning kan de bevolking afnemen als er 
geen woningen bij gebouwd worden. De toestroom van mensen naar de Randstad en de Utrechtse 
regio blijft echter groot. Dit betekent dat als een stabiel inwonertal gewenst is, meer woningen 
gebouwd moeten worden. 
Er wordt in het noordoostelijk deel van Randstad tot 2040 nog een forse instroom van mensen 
verwacht. Deze zullen zich vooral in Utrecht vestigen. Er is in dit deel van Nederland beslist geen 
krimp door afnemende vraag, maar juist nog steeds grote behoefte aan woningen. Uw raad heeft zich 
uitgesproken over de omvang van de bevolking van Stichtse Vecht: u wilt deze stabiel houden. Het 
betekent dat wij de inspanningen op de woningmarkt vooral willen richten op bouwen voor jongeren en 
jonge gezinnen én voor senioren. 
 
Interne ontwikkelingen 
Per 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ontstaan. De herindeling kende een korte 
doorlooptijd van acht maanden. Dit betekende dat vanaf dat moment op allerlei vlakken nog veel 
zaken moesten worden uitgewerkt. De harmonisatie van beleid en regelingen is een voorbeeld van 
een omvangrijke opgave, die eind 2012 afgerond dient te zijn. De nieuwe schaalgrootte verlangt op 
cruciale posities een nieuwe manier van werken die door scholing en training bereikt zal worden. In 
het afgelopen jaar is een goede start gemaakt met het afstemmen van processen en het vormgeven 
van een eenduidige en kwalitatieve dienstverlening. Ook 2012 staat nog in het teken van het verder 
op orde krijgen van de basis in de organisatie qua processen, financiën, personeel en sturing. 
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Daarnaast willen wij ook een organisatie zijn die is toegerust voor de nieuwe opgaven, hetgeen 
betekent dat ook wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. 
 
Uitwerking ontwikkelingen per thema 
 

5.1 Identiteit 
Ontwikkelingen 
In het kader van het ontwikkelen van een lange termijnvisie zal de raad een belangrijke rol spelen in 
‘Focus Stichtse Vecht’. Hierin wordt nagedacht over de verdere strategische ontwikkeling van Stichtse 
Vecht in brede zin van het woord.  
Een gebiedsgerichte werkwijze en werken aan de leefbaarheid zullen ook in de komende periode een 
bijdrage leveren aan het behoud van ons aantrekkelijke woongebied. 
 

5.2 Bestuur en regionale samenwerking 
 
Bestuur 
Ontwikkelingen 
Participatie zal als middel worden ingezet om te komen tot het verbeteren van het bestuur en het 
vergroten van het draagvlak.  
 
Regionale samenwerking 
Ontwikkelingen 
In het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH) zijn verschillende nieuwe regionale 
samenwerkingsopdrachten opgenomen. In dat kader wordt voor de bedrijfsvoeringtaken de 
samenwerking met omliggende gemeenten gezocht. Op het gebied van de omgevingstaken is de 
gefuseerde milieudienst Noord-West en Zuid-Oost Utrecht/Regionale Uitvoerings Dienst in beeld. De 
taken die van het Rijk of van de provincie overkomen, zullen in beginsel in regionaal verband worden 
opgepakt.  
 
Financiële gevolgen 
De financiële gevolgen zijn verwerkt in de besluiten van de strategische heroverwegingen, die zijn 
verwerkt in de begroting 2012. 
 
Risico’s 
Nader te onderzoeken. 
 
Regionale samenwerking U10 na afschaffing WGR+ 
Ontwikkelingen 
In 2011 zijn de U10 gemeenten (de negen BRU-gemeenten en Woerden) gestart met de 
besprekingen over welke thema’s regionale samenwerking behoeven en met welke partners bij 
voorkeur regionale samenwerking wordt aangegaan. Dit met het oog op de afschaffing van de WGR+ 
en de hiermee samenhangende opheffing van het BRU per 1 januari 2013. Basis voor deze 
samenwerking zal worden vervat in de startnotitie “Samenwerken voor gevorderden”. 
 
Regionale samenwerking decentralisatietaken 
Ontwikkelingen 
Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met een verzwaring van hun taak binnen het 
sociaal-maatschappelijke domein (decentralisatietaken). Het gaat om de decentralisaties Awbz- 
begeleiding, Wet werken naar vermogen en Jeugdzorg/Passend onderwijs.  
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Met deze decentralisaties krijgen gemeenten nagenoeg de gehele verantwoordelijkheid voor de 
sociale zorg voor haar inwoners. De achterliggende gedachte van deze decentralisaties is, dat 
gemeenten de lokale situatie en haar inwoners het beste kennen en daarom het sociale domein het 
beste kunnen inrichten. De decentralisaties hangen met elkaar samen en hebben deels gevolgen voor 
dezelfde doelgroepen. De bedoeling is dat er winst valt te behalen door afstemming tussen de 
decentralisaties. Het is aan de gemeenten om dit te gaan organiseren. 
 
Om de decentralisaties voor te bereiden is samenwerking gezocht met de gemeenten Woerden, De 
Ronde Venen, Montfoort en Oudewater. Doel van deze samenwerking is vooral om efficiënter te 
werken door taken te verdelen, gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk, gezamenlijk op te 
trekken richting samenwerkingspartners en beleid met elkaar af te stemmen.  
 
Stichtse Vecht vervult in deze samenwerking een voortrekkersrol, doordat wij het regionale bestuurlijk 
overleg organiseren en adviseren en doordat Stichtse Vecht de aansturing van de ambtelijke 
werkgroepen coördineert. 
 

5.3 Dienstverlening  
 
Ontwikkelingen 
Kwaliteit is belangrijk voor de dienstverlening; de burger kan rekenen op een professionele en 
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.  
Hiervoor wordt in 2012 een besturingsmodel ingericht waarin een kwaliteitshandvest met 
servicenormen is opgenomen, zodat de klant weet wat hij van de dienstverlening mag verwachten. 
Jaarlijks zal dit getoetst worden. In 2012 zal er een 0-meting worden gehouden wat betreft de 
dienstverlening via web en telefoon. De baliemeting is een vervolg op de in 2011 gestarte meting. 
Ook zal de digitalisering verder worden ontwikkeld, bepaalde klantprocessen komen digitaal 
beschikbaar en worden waar mogelijk efficiënter ingericht. Burgers krijgen uiteindelijk via hun 
persoonlijke internetpagina (PIP) inzicht in hun aanvragen, bijbehorende documenten en de status 
van afhandeling.  
 
In 2012 zal het Klant Contact Centrum (KCC) en daarmee de dienstverlening verder worden 
ontwikkeld. De dienstverlening aan de telefoon en aan de balie wordt geoptimaliseerd. Er vindt een 
verschuiving plaats van afhandeling van klantcontacten zodanig dat eind 2012 65% van de 
klantcontacten in het KCC wordt afgehandeld.  
 
Financiële gevolgen 
De financiële gevolgen zijn opgenomen in het collegeprogramma die zijn verwerkt in de begroting 
2012. 
 

5.4 De inwoners centraal 
 
5.4.1 Decentralisatie van taken 
Vanuit het Rijk en de provincie worden taken naar de gemeente overgeheveld. Dit heeft betrekking op 
de transitie van de Jeugdzorg, minimabeleid en de bijzondere bijstand, de Algemene wet bijzondere 
zorg (AWBZ) en projecten ten behoeve van elektronische dienstverlening. Voor deze 
taakoverdrachten worden middelen beschikbaar gesteld.  
 
Ons uitgangspunt bij deze decentralisatietaken is dat uitgaven en inkomsten budgettair neutraal in de 
begroting worden opgenomen. Bij de septembercirculaire 2011 zijn inmiddels middelen voor deze 
taken beschikbaar gesteld.  
 
Gelet op dit uitgangspunt zullen de beleidsmatige invulling en uitwerking naar concrete 
uitvoeringsmaatregelen slank en doelmatig worden geformuleerd. Als de middelen niet toereikend zijn, 
passen wij de uitvoering, binnen het wettelijk kader, hierop aan. Dit betekent dus dat er geen 
aanvullende middelen worden vrijgemaakt om het ambitieniveau te verhogen.  
 
Dit uitgangspunt nuanceren wij als er sprake is van (enige) beleidsruimte binnen decentralisatietaken, 
waarbij besparingen behaald worden kunnen. Als de uitvoering dan goedkoper wordt, vloeien deze 
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vrijgekomen middelen terug naar de desbetreffende doelgroep of het betreffende beleidsveld. Hierbij 
gelden wel de voorwaarden dat de financiële positie dit toelaat, de middelen vrij besteedbaar zijn en er 
geen terugbetalingsverplichting op rust. 
 
De hieruit voortvloeiende effecten beïnvloeden het begrotingssaldo niet. Dit geldt echter niet voor de 
open einde regelingen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor het uitgangspunt van het budgettair neutraal opnemen van de uitgaven en 
inkomsten te hanteren en binnen de financiële kaders beleid vast te stellen. Eventuele besparingen 
terug te laten vloeien naar de doelgroep of het beleidsveld mits de financiële positie dit toelaat, de 
middelen vrij besteedbaar zijn en er geen terugbetalingsverplichting op rust. 
 
5.4.2 Beheerplannen 
Ontwikkelingen 
In de begroting zijn de middelen opgenomen voor het beheer van de openbare ruimte. Afgelopen jaar 
is de kwaliteit van alle voorzieningen, zoals wegen, groen, kunstwerken, oevers, kades en 
watergangen door inspecties in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat het areaal gemiddeld van voldoende 
niveau is, maar dat in enkele kernen sprake is van beheerachterstanden. Waar mogelijke 
veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd, is direct actie ondernomen. In overige gebieden wordt het 
planmatig onderhoud uitgevoerd op basisniveau met behulp van beheerplannen.  

De kostendekkendheid van al deze plannen ligt gemiddeld op voldoende niveau om het areaal 
verantwoord te beheren. 

Om het beheer van de openbare ruimte toekomstgereed en duurzaam te maken en het areaal 
kostenefficiënt te beheren wordt in 2012 door uw raad een beleidskader vastgesteld, dat als basis 
dient voor de nieuwe beheerplannen. De bestaande financiële positie laat echter geen ruimte voor 
intensivering van het beheer. In de beleidsplannen zal de raad gevraagd worden om, met behulp van 
prijs/kwaliteitsscenario’s, de ambities voor de komende periode van 4 tot 8 jaar bij te stellen. Dit 
keuzemodel wordt ook toegepast voor het Integraal Beheer en Onderhoud openbare Ruimte(IBOR), 
waarbij het dagelijks beheer is onderverdeeld in beeldkwaliteit hoog (A), basis (B) of laag (C).  

Voorstel 
Wij willen u als raad in 2012 het beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte laten 
vaststellen. Hiermee bepaalt u het ambitieniveau. De kostendekking van de hieruit afgeleide 
beheerplannen willen wij op termijn in overeenstemming brengen met de volgende uitgangspunten: 
een differentiatie van het kwaliteitsniveau, het extensiveren van onderhoud en het herverdelen van de 
beschikbare middelen. Vooralsnog monitoren wij de risico’s. 

Daar waar zich de komende periode een situatie voordoet die niet uitgesteld kan worden en waar 
onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn, zal er een voorstel aan uw raad worden gedaan om 
hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat het om situaties gaat 
waarbij de veiligheid in het geding is. 
 
Extra aandachtspunten zijn: 
• Areaaluitbreiding door nieuwbouw (acceptatie beeldkwaliteit): 

Na oplevering wordt het areaal opgenomen in de bestaande beheerplannen. Door differentiatie 
van kwaliteit en het verminderen van beheermaatregelen en herverdeling van middelen wordt de 
uitbreiding opgevangen in de begroting.  

• Beheer kunstwerken (voorkomen kapitaal vernietiging): 
Met behulp van een risicoanalyse wordt nader onderzocht op welke wijze het mogelijk is in 
beheermaatregelen te verschuiven. Hiermee wordt de investering over langere periode 
afgeschreven en stijgen de kosten minimaal.  

• Beheer oevers en kades, (wegwerken achterstand): 
Door herverdeling van bestaande middelen het meest noodzakelijke onderhoud realiseren. 
Verdere differentiatie van de kwaliteit doorvoeren naar functie en gebruik. 
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• Watergangen baggeren (handhaving KEUR waterschap): 
Wegwerken van achterstanden te realiseren door de integratie van baggerwerk met maatregelen 
ten behoeve van de waterkwaliteit uit het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). 

• Kockengen waterproof: (op orde brengen waterkwantiteit) 
Uitwerken van plan van aanpak in samenwerking met waterschappen en provincie. Opzetten van 
een verantwoordelijkheden matrix voor de verdeling van de kosten. 

 
Financiële gevolgen 
Bij de implementatie van de beheerplannen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de beschikbare 
financiële middelen gelijk blijven bij een toename van het areaal. Volgens dit principe worden de 
ambities bijgesteld, maar blijven de lasten gelijk, door herverdeling van de middelen.  
 
Risico’s 
Het extensiveren van onderhoud en het differentiëren van beheerkwaliteit per gebied kan leiden tot 
een toename van meldingen en klachten. Dit kan tot gevolg hebben dat de burger minder op maat 
bediend zal worden en de tevredenheid over de dienstverlening afneemt.  
Voor de beheertaken kunstwerken en oevers/beschoeiingen wordt in de komende jaren een  
ondergrens bereikt. Daarmee neemt het risico toe dat incidenten optreden, die vragen om direct 
ingrijpen. Als dat noodzakelijk is, zullen we dat ook doen. Indien niet wordt voldaan aan het wettelijk 
minimum niveau kan dat leiden tot aansprakelijkheidstelling bij ongevallen of handhaving door 
provincie en waterschappen. 
 
5.4.3 WSW/PAUW Bedrijven  
Het budget voor de sociale werkvoorziening wordt één op één doorgesluisd naar de PAUW Bedrijven. 
Dit heeft per saldo geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Overigens draagt de gemeente bij 
in het exploitatietekort. De komende jaren wordt, met een wijziging in de regeling WSW, bezuinigd op 
dit beleidsveld. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de instroom van het aantal nieuwe WSW-
geïndiceerden in bij het WSW-bedrijf fors af zal nemen. De van het ministerie van SZW overgenomen 
meerjarenprognose over de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening daalt in 2013 met € 388.000 
tot uiteindelijk € 1,05 miljoen in 2016. Daar deze bijdrage in zijn geheel doorgesluisd wordt, betekent 
dit een evenredige terugloop van het beschikbare budget voor PAUW Bedrijven.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor het uitgangspunt van het budgettair neutraal opnemen van de uitgaven en 
inkomsten te hanteren en binnen de financiële kaders beleid vast te stellen  
 
Financiële gevolgen 
Omdat de budgetten neutraal worden opgenomen, heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. 
 
Risico’s 
De verlaging van het rijksbudget en de evenredige doorsluizing hiervan naar de PAUW Bedrijven 
heeft diverse gevolgen: 
• De bedrijfsvoering van het SW-bedrijf komt onder druk te staan 
• De strengere selectie op de toegang tot de WSW kan ook leiden tot een groter beroep op de 

bijstand. Hierdoor kunnen het klantenbestand van de bijstand en dus de uitkeringslasten 
toenemen.  

 
5.4.4 Re-integratie: dekking uitvoeringskosten  
Ontwikkelingen 
In afgelopen periode was het budget voor re-integratie (het Werkdeel WWB) zeer ruim. Dit bood 
ruimte om een deel van de personele uitvoeringskosten voor re-integratie te dekken uit dit Werkdeel. 
In de huidige begroting wordt er nog steeds van uitgegaan dat in het participatiebudget € 254.000 
ruimte is voor het dekken van uitvoeringskosten van trajecten die in eigen beheer worden uitgevoerd. 
Met de forse korting op het participatiebudget die vanaf 2012 plaatsvindt, is het echter niet langer 
verantwoord deze kosten uit het participatiebudget te dekken. Er ligt een forse taakstelling op re-
integratie van uitkeringsgerechtigden. Het voor re-integratiemiddelen beschikbare budget is hard 
nodig om de taakstelling waar te kunnen maken.  
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Voorstel 
Wij stellen u voor de dekking van de uitvoeringskosten re-integratie aan te merken als autonome 
ontwikkeling. 
 
Risico’s 
De rijksbijdrage voor re-integratie loopt de komende jaren fors terug. Als we doorgaan met het dekken 
van de eigen uitvoeringskosten uit de rijksbijdrage blijft er steeds minder budget over om cliënten een 
re-integratietraject aan te bieden. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van het 
klantenbestand en de gemiddelde uitkeringsduur. 
 
5.4.5 Verlaging participatiebudget  
Ontwikkelingen 
In 2012 is het participatiebudget structureel verlaagd en in het meerjarenperspectief verwerkt (met 
circa 50%). Op basis van de meest recente gegevens van het ministerie van SZW wordt dit budget 
verder verlaagd met € 37.000. Met deze wijziging worden uitgaven en inkomsten gelijk gesteld aan de 
bijdrage die we van het Rijk ontvangen. Dit betekent dat de taak wordt beëindigd.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de inkomsten en uitgaven van het participatiebudget (deel ministerie SZW) 
budgettair neutraal te verlagen. 
 
Financiële gevolgen 
Het heeft geen consequenties voor het begrotingssaldo.  
 
Risico’s 
De forse verlaging van de budgetten hebben uiteraard wel gevolgen voor de trajecten die we kunnen 
aanbieden aan cliënten en daarmee ook voor de omvang van het klantenbestand en de gemiddelde 
uitkeringsduur.  
 
5.4.6 Nieuwkomers  
Ontwikkelingen 
De bijdrage voor nieuwkomers wordt in de jaren 2012 en 2013 volledig afgebouwd. Voor 2013 is dit 
volgens het ministerie voor onze gemeente nog € 148.000. Deze daling betekent dat we ook minder 
beschikbaar hebben voor begeleiding en scholing van nieuwkomers. Uiteindelijk worden deze 
budgetten door daling van de inkomsten vanaf 2014 teruggebracht naar nul. Deze correctie was deels 
al doorgevoerd en wordt nu afgerond. Dit betekent dat deze taak na afbouw in 2012 en 2013 met 
ingang van 2014 wordt beëindigd. Nieuwkomers die uitkeringsafhankelijk zijn, vallen overigens binnen 
de participatiedoelgroep. Zij komen in aanmerking voor begeleiding met inzet van het 
participatiebudget.  
Met deze wijziging worden uitgaven en inkomsten gelijk gesteld aan de bijdrage die we van het rijk 
ontvangen. Behoudens een kleine correctie van € 10.519 heeft dit geen gevolgen voor het 
begrotingssaldo. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de budgetten nieuwkomers vanaf 2014 te verlagen tot nul en de taak vanaf 2014 te 
beëindigen. De correctie van € 10.519 aan te merken als autonome ontwikkeling. 
 
5.4.7 Educatie  
Ontwikkelingen 
Op basis van de prognose van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ook de 
rijksbijdrage voor educatie vanaf 2013 structureel verlaagd. Omdat inkomsten en uitgaven op dit 
onderdeel één op één lopen, worden ook deze uitgaven met eenzelfde bedrag teruggebracht. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de uitgaven conform de aangepaste rijksbijdrage te verlagen.  
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5.4.8 Invoering Wet werken naar vermogen  
Ontwikkelingen 
De Wet werken naar vermogen gaat uit van een grote betrokkenheid van de lokale en regionale 
werkgevers bij de re-integratie, hetgeen past in ons streven naar duurzaamheid. Werkgevers moeten 
de werkplekken beschikbaar stellen voor onze klanten, zodat zij naar vermogen, met loondispensatie, 
werk kunnen verrichten. Dat maakt het noodzakelijk dat wij investeren in goede communicatie met en 
dienstverlening aan werkgevers, lokaal, maar op termijn ook regionaal. De nieuwe regeling zal ook 
gevolgen hebben voor de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van re-integratie: meer 
nadruk op begeleiding tijdens het werk en afspraken met werkgevers omtrent aanvulling op het loon. 
Dit betekent investeren in de medewerkers. In de loop van 2012 wordt bepaald of we op het gebied 
van re-integratie nauwer gaan samenwerken met PAUW Bedrijven. In 2013 moeten we de 
werkgeversdienstverlening inrichten. Daarbij hoort een analyse van de doelgroep naar loonwaarde. 
Voor een vaststelling van de loonwaarde via een daarvoor ingericht softwareprogramma moeten we 
uitgaan van een bedrag van circa € 50 per cliënt. Bij een omvang van circa 600 personen in het 
bestand moet een bedrag worden geraamd van € 30.000. Daar bovenop moet nog € 20.000 worden 
geraamd voor uitvoeringskosten. Vanuit het Rijk is aangekondigd dat middelen beschikbaar gesteld 
worden voor de invoering van deze wet. De verwachting is dat deze effecten in de meicirculaire 2012 
zijn opgenomen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor om de invoeringskosten Wet werken naar vermogen te betrekken bij de 
besluitvorming naar aanleiding van de meicirculaire 2012. 
 
Risico’s 
Bij niet honoreren zijn wij niet in staat om de Wet werken naar vermogen effectief en naar behoren uit 
te voeren: werkgeversdienstverlening, inzetten loondispensatie en stimuleren eigen kracht bij de klant. 
 
5.4.9 Vastgoedbeheer 
Ontwikkelingen 
In de begroting zijn middelen opgenomen voor het beheer en onderhoud van het vastgoed. Inmiddels 
is gebleken dat het ambitieniveau in de voormalige gemeenten divers was en zeer uiteen liep. In 2012 
wordt de basis zoveel mogelijk op orde gebracht.  
 
Voor de vastgoedportefeuille worden de meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) geactualiseerd en 
waar ze er niet zijn, opgesteld. 
 
Ook worden huurcontracten, gebruiksovereenkomsten en anderszins gemaakte afspraken 
geïnventariseerd en trachten we te komen tot zoveel mogelijk standaard contracten. 
 
Tegelijkertijd willen we in Stichtse Vecht ook scherp kijken naar de noodzaak en onvermijdbaarheid 
van ontwikkelingen, in relatie tot de beschikbare middelen. Dit is nodig voor een integrale afweging 
tussen beleid en middelen zodat we de juiste keuzes maken en dus ook weten wat we niet kunnen 
doen en welke risico’s daaraan verbonden zijn.  
Om dit goed te kunnen wegen is een grondige analyse nodig van de nu aangedragen ontwikkelingen 
en de effecten daarvan. Dit vergt tijd en dient weloverwogen te worden uitgevoerd. Zeker in relatie tot 
de uitvoering van de strategische heroverwegingen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor gedurende 2012 deze analyse uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken 
bij de VJN 2013. 
 
Financiële gevolgen 
Het uitgangspunt is dat beheer en onderhoud van het vastgoed binnen de beschikbare middelen 
uitgevoerd worden.  
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Risico’s  
Daar waar zich de komende periode een situatie zich voordoet die niet uitgesteld kan worden en waar 
onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn, zal er een voorstel aan de raad worden gedaan om 
hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.  
Uitgangspunt hierbij is dat het om situaties gaat waarbij de veiligheid in het geding is.  
 

5.5 Fysieke omgeving 
 
Bouwleges 
Ontwikkelingen 
Als gevolg van de economische crisis is het aantal aanvragen omgevingsvergunning afgenomen. 
Bovendien is een verschil zichtbaar in soort aanvragen, meer kleinere bouwwerken en minder grote 
projecten. Door de economische crisis is van een aantal geplande projecten niet met zekerheid te 
zeggen of zij doorgaan. Het begrote bedrag 2012 is gebaseerd op de begroting van 2011. Voor 2012 
verwachten wij een vermindering van de leges met een bedrag van € 575.000, vanwege een 
teruglopend aantal aanvragen. Deze trend zet zich in het meerjarenperspectief door. 
 
Voorstel  
Wij stellen u voor de daling van de bouwleges aan te merken als autonome ontwikkeling. Bij de 
uitwerking zullen voorstellen worden geformuleerd om de neerwaartse trend om te buigen. Hierbij 
worden de navolgende oplossingsrichtingen ingezet:  
• Het volume van de bouwleges zo mogelijk te vergroten, door voor de korte termijn kansrijke 

initiatieven van bouwprojecten en projecten voortvarend en met voorrang op te pakken. Voor de 
middellange en lange termijn: benutten van de ontwikkelingspotentie van de gemeente. Hierdoor 
worden de inkomsten vergroot. Een bepalende factor voor de bouwontwikkeling echter is de 
economische situatie. 

• Het kostendekkend maken van de leges. Uitgangspunt is het kostenniveau. Door in te zetten op 
kostenreductie en de leges vervolgens kostendekkend te maken, en de legestarieven passend te 
maken, worden de legesinkomsten verhoogd. Uit een eerste beoordeling van de 
kostendekkendheid van de leges kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat leges voor 
de Omgevingsvergunning niet kostendekkend zijn. 

 
Financiële gevolgen 
Dit heeft een negatief financieel effect op de begrotingspositie. Door het nemen van de voorgestelde 
maatregelen wordt dit opgevangen in het meerjarenperspectief. 
 
Risico’s 
Hierbij merken wij op dat de voorgestelde maatregelen afhankelijk zijn van de conjuncturele en 
economische ontwikkelingen. 

5.6 Economie 

Regionale samenwerking: Noord- en Zuidvleugel 
Ontwikkelingen 
Binnen de provincie Utrecht is Stichtse Vecht een aantrekkelijke partner in de regio. In het 
coalitieakkoord Stichtse Vecht is de intentie uitgesproken “verder te willen bouwen aan een krachtige 
positie en uitgroeien tot een stevige gesprekpartner met een positie die recht doet aan de 
gemeenteomvang”. Kortom de positie van onze gemeente vraagt om regionale samenwerking.  

Onze inwoners bewegen zich steeds makkelijker door een steeds groter stedelijk gebied. Locatie en 
bereikbaarheid zijn voor woningzoekenden en bedrijven veel belangrijker dan de vraag in welke 
gemeente ze zich bevinden. In het belang van onze bewoners en bedrijven willen we als gemeente 
samenwerken op een schaal die er werkelijk toe doet. Wij richten ons daarom in de nabije toekomst 
niet meer alleen op de Zuidvleugel, maar ook op de Noordvleugel.  
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5.7 Financiën 

In het hoofdstuk Financiële kaders is de financiële uitgangspositie voor de VJN 2012 opgenomen. Van 
een aantal ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen nog niet in kaart te brengen. Dit vergt hetzij 
nadere analyse het uitwerken van een plan van aanpak of het vaststellen van beleid. Daarnaast 
monitoren we de risico’s. Via de reguliere pc-cyclus informeren wij u daarover.  
Daarnaast constateren wij op het gebied van de gemeentebrede financiën een aantal ontwikkelingen, 
die noodzaken tot bijstelling van deze uitgangspositie. Dit betreft autonome ontwikkelingen, 
bijstellingen als gevolg van het onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling 
gemeente Stichtse Vecht en overige bijstellingen. 

5.7.1 Autonome ontwikkelingen 

a. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Ontwikkelingen 
De raming van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds uit de begroting 2012 is gebaseerd op 
de septembercirculaire 2011. De meicirculaire 2012 verschijnt pas na de publicatie van de VJN 2012. 
Ten behoeve van de VJN 2012 is de raming uit de begroting 2012 geactualiseerd op basis van 
wijzigingen in de volumegegevens, zoals die in maart 2012 beschikbaar waren, en op de door het 
CBS definitief vastgestelde aantallen voor 2012. 

Op basis van deze actualisatie verwachten wij voor 2013 en 2014 een nadeel van € 108.000 
respectievelijk € 50.000. Vanaf 2015 geeft de herberekening van de Algemene uitkering een voordeel 
van € 31.000.  
De nadelen in de eerste jaren van het meerjarenperspectief worden vooral veroorzaakt door lagere 
vastgestelde verdeelmaatstaven voor het lokale en regionale klantenpotentieel. Deze maatstaven 
worden vastgesteld door het CBS.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op te nemen als 
autonome ontwikkeling.  
 
Risico’s 
De effecten uit de meicirculaire 2012 zijn hierin nog niet betrokken. Deze zullen meegenomen worden 
bij de uitwerking van de begroting 2013. 
 
b. Bijstelling berekeningsgrondslag begroting 2012 
De berekeningsgrondslag van de begroting 2012 dient op een tweetal punten te worden bijgesteld, te 
weten: 
 
Onderwijshuisvesting  
Nader onderzoek van de begrote budgetten voor onderwijshuisvesting heeft aangetoond dat deze 
budgetten structureel met € 150.000 dienen te worden verhoogd.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor deze ontwikkeling aan te merken als autonome ontwikkeling en deze te dekken door 
een herallocatie van middelen over alle programma’s heen. Deze herallocatie wordt bepaald naar rato 
van omvang en beïnvloedbaarheid van het programma. 

 
Risico 
Momenteel worden de omvang van de benodigde voorzieningen, de investeringen en de financiering 
onderzocht. Ook de vanuit het Rijk aangekondigde overdracht van het onderhoud van 
schoolgebouwen primair onderwijs van de gemeente naar de schoolbesturen zal hierbij worden 
betrokken. Dit heeft gevolgen voor zowel de inkomsten (Algemene uitkering) als de uitgaven 
(onderhoud aan schoolgebouwen). De overheveling van deze gemeentelijke taak naar de 
schoolbesturen zal mogelijk gepaard gaan met afspraken over een overdrachtsinventarisatie. Daaruit 
vloeit een eenmalige overheveling van onderhoudsreserveringen naar schoolbesturen voort.  
De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in augustus 2012 beschikbaar. Voorgesteld 
wordt deze te betrekken bij de uitwerking van de begroting 2013. 
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Gemeenschappelijke regelingen 
In de begroting 2012 is, zoals bekend, een korting van 5% voor de gemeenschappelijke regelingen 
opgenomen. Voor de gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening is deze korting over de 
volledige budgetten berekend, in plaats van over de gemeentelijke bijdrage op het exploitatietekort. Dit 
leidt tot een begrotingsonevenwichtigheid van € 205.000, waarvoor een bijstelling dient plaats te 
vinden opdat de begrote lasten vanaf 2013 weer aansluiten bij de te ontvangen rijksmiddelen die de 
gemeente dient door te sluizen naar de gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening PAUW 
Bedrijven. 

 
Voorstel 
Wij stellen u voor deze bijstelling aan te merken als autonome ontwikkeling. 
 
c. Stelposten voormalige gemeenten 
Ontwikkelingen 
In de (meerjaren)begroting 2012 - 2015 is vanuit de begrotingen van de voormalige gemeenten een 
taakstellende bezuiniging van € 360.000 opgenomen in programma 10 in de begroting. Deze 
taakstelling was als algemeen dekkingsmiddel in de begrotingen opgenomen voor nog in te vullen 
kostenbesparingen op het gebied van inkoop (€ 160.000) en te betalen rentekosten kort geld 
(€ 200.000). Voor deze laatste post geldt dat deze post geen relatie heeft met de werkelijke 
rentekosten, maar een maatregel was om de begroting sluitend te krijgen.  
 
De toewijzing van de bezuinigingstaakstelling aan specifieke taken c.q. producten die deze 
bezuinigingstelposten concreet dienden in te vullen heeft echter niet plaatsgevonden, waardoor nog 
niet aan de taakstelling is voldaan. 
 
Voorstel 
Gelet op de druk die reeds op de budgetten rust vanuit de opdrachten uit de Strategische 
Heroverweging, stellen wij u voor deze stelpost niet direct aan programma’s toe te wijzen en deze in 
de vorm van een autonome ontwikkeling te betrekken bij de uitwerkingsvoorstellen voor de begroting 
2013. 
 
5.7.2 Bijstellingen onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente 
Stichtse Vecht  
 
Eind maart 2012 is het vermogensonderzoek naar aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht 
afgerond. Uit dit onderzoek vloeien financiële effecten voort. Deze zijn zowel incidenteel als structureel 
van aard. 
 
Uit het onderzoek komen de volgende incidentele effecten voort: 
Harmonisatie reserves  €  1.240.723 (voordelig)  
Harmonisatie activa €     966.729 (voordelig) 
 
Deze effecten zijn niet van invloed op het structureel meerjarenperspectief, maar worden ten gunste 
van de Algemene reserve gebracht. Per saldo heeft de harmonisatie van de activa en reserves een 
positief effect op de Algemene reserve van € 2.207.452. De Algemene reserve zal, indien de raad de 
voorstellen naar aanleiding van het onderzoek naar de vermogenspositie overneemt een omvang 
kennen van afgerond € 12.311.000. Deze omvang is gewenst, omdat uit de Algemene reserve ook de 
overschrijdingen in de open einderegelingen gedekt moeten worden.  
De omvang van de Algemene reserve voldoet daarmee zowel aan de voor onze gemeente geldende 
norm van de provincie van € 150 per inwoner voor het aan te houden weerstandsvermogen als aan de 
nota Reserves en voorzieningen gemeente Stichtse Vecht, waarin is vastgelegd dat de Algemene 
reserve een minimumomvang van € 9.450.000 dient te hebben. 
 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het rapport “Onderzoek vermogenspositie naar 
aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht”.  
 
Naast de incidentele effecten komen uit het onderzoek de volgende structurele effecten voort: 
Hogere rentelasten € 1.275.490 
Niet te realiseren rentevoordeel rapport ‘Benut de schaalsprong’ €    590.000 
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Deze effecten (in totaal € 1.865.490) zijn van invloed op het meerjarenperspectief. Wij lichten deze 
onderstaand nader toe. 
 
 

a. Rentevoordeel rapport ‘Benut de schaalsprong’ 
Het rentevoordeel uit de rapportage ‘Benut de schaalsprong’ is, zo is ons recent gebleken, niet 
realiseerbaar. Het onderzoek dat bij de herindeling heeft geleid tot de rapportage ‘Benut de 
schaalsprong’ is eind 2010 ingesteld in opdracht van de Stuurgroep Herindeling. Eén van de 
uitgangspunten van dit rapport bleek achteraf niet juist te zijn. Het college heeft zich bij het opstellen 
van de begroting in het jaar 2011 en 2012 vanwege de tijdsdruk en de bovengenoemde rapportage 
moeten baseren op besluitvorming uit het verleden. Wij hebben echter in 2011 reeds opdracht 
gegeven voor het verrichten van onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de 
herindeling. We hebben het onderzoek gelast om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle 
risico's en onzekerheden. Eén van die onzekerheden betrof de renteproblematiek. Daardoor hebben 
wij ons nu een oordeel kunnen vormen over het rapport ‘Benut de schaalsprong’. Uit het onderzoek 
van de accountant blijkt dat het rentevoordeel uit het rapport ‘Benut de schaalsprong’  niet 
realiseerbaar is. Het college heeft zich bij het opstellen van de begroting voor de jaren 2011 en 2012 
gebaseerd op dit rapport. Als gevolg hiervan is een besparing van € 590.000 ingeboekt. Nu bij nader 
inzien blijkt dat het rapport niet juist is, wordt dit nadelig effect bij de VJN  2012 meegenomen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de bijstellingen naar aanleiding van het ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar 
aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht wat betreft het onderdeel ‘Benut de 
schaalsprong’ op te nemen als autonome ontwikkeling. De dekking van deze gevolgen ad € 590.000 
conform het uitgangspunt van de strategische heroverwegingen binnen het Programma Uitvoering 
Strategische Heroverweging is opgenomen. 
 

b. Hogere rentelasten 
In de Bestuursrapportage najaar 2011 en in de begroting 2012 - 2015 is gerapporteerd over hogere 
rentekosten. Deze bedroegen € 974.000. Deze constatering vormde voor het college een belangrijke 
overweging om het ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar aanleiding van de herindeling gemeente 
Stichtse Vecht in te stellen. 
 
De drie voormalige gemeenten hadden in aanloop naar de herindeling gezamenlijk onvoldoende rente 
op vaste geldleningen in de begrotingen 2010, doorlopend naar 2011 opgenomen. Daar bovenop is in 
het eerste jaar na de herindeling circa € 11 miljoen aan uitgaven van de voormalige gemeenten 
aangeboden aan de gemeente Stichtse Vecht en betaald. Door de (wettelijk verplichte) consolidatie 
van kort geld financiering naar een langlopende lening van € 10 miljoen is het effect structureel 
geworden. Daarnaast is in 2011 voor de bouw van MFA  Bisonspoor een geldlening afgesloten van 
€ 11,5 miljoen. Elk jaar vinden investeringsuitgaven plaats, maar een project van de omvang van MFA 
Bisonspoor, met € 23 miljoen in 2 jaar, is  voor een gemeente met de schaalomvang van Stichtse 
Vecht aanmerkelijk.  
Onder normale omstandigheden waren de beide leningen door liquiditeitsprognoses in de begroting 
opgenomen en was in de financiering voorzien. Door de herindeling is door de drie voormalige 
gemeenten onvoldoende acht geslagen op het financieringsvraagstuk van de gemeente Stichtse 
Vecht. 
 
Het onderzoek door de accountant heeft het bovenstaand beeld met betrekking tot de totale externe 
rentekosten bevestigd. In 2012 bedragen de niet begrote rentekosten € 1.488.122. Als het interne 
rentepercentage, conform het advies uit het onderzoek naar de vermogenspositie, wordt verlaagd 
naar bijvoorbeeld 3,5%, dalen de niet begrote rentekosten in verband met de aan reserves 
toegevoegde rente met € 212.632. Per saldo bedragen daarmee in 2012 de niet begrote rentekosten 
€ 1.275.490. 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.  
 
Voor het overige wordt verwezen naar de Rapport ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar aanleiding van 
de herindeling gemeente Stichtse Vecht”.  
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Voorstel 
Wij stellen u voor de bijstellingen naar aanleiding van het ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar 
aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht wat betreft het onderdeel hogere rentelasten 
aan te merken als autonome ontwikkeling. 
 
5.7.3 Overige financiële beleidsontwikkelingen 
 
Investeringen 
In de begroting 2012 is als bijlage het investeringsplan 2011 - 2014 opgenomen. Hierin zijn de 
voorgenomen investeringen in het meerjarenperspectief opgenomen. De hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten zijn als exploitatielasten opgenomen.  
Voor de VJN 2012 hebben wij nieuwe investeringen geïnventariseerd en voorgenomen investeringen 
kritisch beoordeeld of deze tijdelijk uitgesteld kunnen worden. Dit in verband met de financiële positie. 
 
a. Nieuwe investeringen 
De investeringen die wij opnemen in de VJN 2012 blijven beperkt tot één niet uitstelbare investering 
van het project Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT), als onderdeel van e-overheid (i-
Nationaal Uitvoerings Programma). Dit vervangt de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland). 
Deze investering leidt vanaf 2015 tot een kapitaallast van € 59.000.  
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor deze investering aan te merken als autonome ontwikkeling. 
 
b. Uitgestelde c.q. beëindigde investeringen 
Gelet op de financiële positie hebben wij kritisch gekeken naar de noodzaak en het tempo van de 
investeringen uit het meerjaren investeringen overzicht. De hierna genoemde investeringen kunnen 
tijdelijk worden uitgesteld of beëindigd. Dit levert incidentele voordelen op. Het betreft de volgende 
investeringen, waarbij tevens de periode van uitstel is aangegeven: 
• Vervanging stemmachines: uitstellen tot en met 2014; 
• Onderzoek en implementatie opvolger Windows XP: uitstellen tot 2014; 
• Vervanging telefooncentrale: uitstellen tot 2014; 
• Vervanging multifunctionals Breukelen: stoppen en daarom afvoeren; 
• Vervanging vloer en meubilair bedrijfsrestaurant gemeentekantoor Maarssen: uitstellen en 

betrekken bij besluitvorming definitieve huisvesting. 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor de uitgestelde en afgevoerde investeringen te betrekken bij de uitwerking van de 
begroting 2013. 

c. De investeringen onderwijshuisvesting 
De investeringen zijn in beeld gebracht en maakt onderdeel uit van de totale inventarisatie die 
momenteel loopt binnen dit beleidsveld. De uitkomsten daarvan moeten a) inzicht geven in de totale 
voorzieningenniveau, b) de noodzakelijk investeringen en c) de financiering. In augustus zijn deze 
uitkomsten bekend en zullen onderdeel uit maken van de begroting 2013. 
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Financiële recapitulatie autonome ontwikkelingen 
Bij de in dit hoofdstuk opgenomen ontwikkelingen per thema is voor een aantal ontwikkelingen 
aangegeven dat zij als autonome bijstelling van het financieel perspectief beschouwd dienen te 
worden. Wij stellen u voor deze ontwikkelingen op te nemen in de begroting 2013 en deze te 
betrekken in de uitwerking van de meerjarenbegroting 2013-2016. In de tabel hierna zijn deze 
autonome ontwikkelingen opgenomen, uitgaande van ongewijzigd beleid. 
 
 
Bijstellingen begroting 2013 2014 2015 2016
1. Autonome ontwikkelingen 

Bouwleges 2 575 575 575 575

Algemene uitkering 108 50 -31 -31

Herstel grondslagberekening begroting 2012:  
- onderwijshuisvesting 150 150 150 150

- herallocatie ten behoeve van onderwijshuisvesting -150 -150 -150 -150

- gemeenschappelijke regelingen  205 205 205 205

Stelposten voormalige gemeenten 360 360 360 360

Nieuwkomers 11 11 11 11
 
2. Bijstellingen onderzoek vermogenspositie n.a.v. de 
herindeling 

 - hogere rentelasten  1.275 1.275 1.275 1.275

- Benut de Schaalsprong 590 590 590 590

- dekking Benut de Schaalsprong/PUSH -590 -590 -590 -590
 
3. Overige beleidsontwikkelingen 

Vervallen dekking loonkosten re-integratiebudgetten 254 254 254 254

Investeringen 0 0 59 57
          
Totaal bijstellingen begroting 2.788 2.730 2.708 2.706

 
(-= voordeel) / (bedragen x 1.000 euro) 

                                                      
2 Zie hoofdstuk 7 voor de te nemen maatregelen 
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6. Financieel meerjaren perspectief 
 

Na het vaststellen van het financieel meerjarenbeeld 2012-2015 bij de Strategische heroverweging, 
hebben zich verschillende ontwikkelingen in dit beeld voorgedaan, die tot gevolg hebben dat het 
financieel beeld voor de jaren 2013 - 2016 dient te worden bijgesteld. Deze ontwikkelingen hebben wij 
in de voorgaande hoofdstukken per thema geschetst. Ten aanzien van deze ontwikkelingen stellen wij 
voor om in het kader van de VJN 2012 de autonome ontwikkelingen te betrekken in de actualisatie 
van het financieel perspectief 2013 - 2016. Zoals aangegeven, betreft het autonome bijstellingen, die 
het gevolg zijn van externe factoren waar wij als gemeente geen invloed op hebben (zoals 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gemeentefonds of wijzigingen in rijksbeleid), bijstellingen als 
gevolg van het onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling en een aantal 
overige bijstellingen. In totaliteit betekenen deze autonome bijstellingen een actualisatie van de lasten 
uit het meerjarig financieel beeld van € 2.788.000 in 2013, aflopend naar € 2.706.000 vanaf 2016. 
Naast deze bijstelling van de lasten, stellen wij voor de baten structureel bij te stellen met een bedrag 
van € 125.000 in 2013, oplopend naar € 575.000 vanaf 2016. Dit betreft de oplossingsrichtingen die 
wij in willen zetten om de daling van de opbrengsten bouwleges op te vangen. Per saldo resulteert dit 
in een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld met een nadelig saldo van € 2.641.000 in 2013 
dalend naar € 2.124.000 nadelig in 2016. 

In dit meerjarenbeeld hebben wij vanwege de onzekerheden daarin de aanvullende rijksbezuinigingen 
als pm-post meegenomen. Naar verwachting komt er in september 2012 meer duidelijkheid over de 
mate waarin de aanvullende rijksbezuinigingen op gemeenten zullen neerslaan. Bij de behandeling 
van de begroting 2013 in november zullen wij u zowel voor het nu aangegeven nadelig saldo als voor 
de rijksbezuinigingen dekkingsrichtingen in de vorm van scenario’s aanbieden.  

De onderstaande tabel vat de actualisatie van het financieel meerjarenbeeld cijfermatig samen: 

 2013 2014 2015 2016
A. Startsituatie   
Saldo meerjarenbegroting 2013-2016                                                          
(besluit Strategische heroverweging) 

-22 -22 -7 -7

Bijstelling lasten   
   
Autonome ontwikkelingen   
1. Autonome bijstellingen 1.259 1.201 1.120 1.120
   
2. Effecten onderzoek vermogenspositie n.a.v. de herindeling   1.275 1.275 1.275 1.275
   
3. Overige bijstellingen 254 254 313 311
   
Aanvullende rijksbezuinigingen pm pm pm pm
   
B. Totaal bijstelling lasten 2.788 2.730 2.708 2.706
Bijstelling baten   
   
Maatregelen bouwleges (kostendekking, meer inkomsten projecten) -125 -250 -400 -575

Dekkingsmaatregelen aanvullende rijksbezuinigingen pm pm pm pm
C. Totaal bijstelling baten -125 -250 -400 -575
   
Geactualiseerd meerjarensaldo 2013-2016 (A+B+C) 2.641 2.458 2.301 2.124

( ‐ = voordeel) (bedragen x € 1.000) 
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Toekennen decentralisatie-uitkeringen 
Naast de autonome bijstellingen stellen wij u in het kader van de VJN  2012 voor de middelen die via 
de Algemene uitkering uit het gemeentefonds in de vorm van decentralisatie-uitkeringen worden 
ontvangen beschikbaar te stellen voor de daarmee samenhangende taken. Conform de daarvoor 
geldende werkwijze, waren deze middelen in afwachting van concrete bestedingsrichtingen in de 
begroting 2012 als stelpost op de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Op basis van de 
besluitvorming bij de VJN  2012 zullen de middelen functioneel worden geraamd. Er is derhalve 
sprake van een budgettair neutrale actualisatie van het financieel beeld. 
Concreet gaat het om de volgende taken, waarvoor in 2013 een bedrag van € 1.761.000 via de 
Algemene uitkering wordt ontvangen: 
- Centrum Jeugd en Gezin (€ 1.304.368); 
- toezicht en handhaving kinderopvanginstellingen (€ 53.000); 
- combinatiefuncties (€ 72.000); 
- minimabeleid/bijzondere bijstand (€ 130.000); 
- transitie extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo (€ 109.000); 
- I-NUP projecten ten behoeve van elektronische dienstverlening (€ 93.000). 
 
Budgettair neutrale bijstellingen 2013 2014 2015 2016
Decentralisatietaken 1.761 1.702 1.559 1.559
Decentralisatie-uitkeringen Algemene uitkering (sept. circulaire 2011) -1.761 -1.702 -1.559 -1.559
Totaal budgettair neutrale bijstellingen 0 0 0 0

( - = voordeel) (bedragen x € 1.000) 
 
Loon- en prijsontwikkeling 
Het geactualiseerde meerjarenperspectief is gebaseerd op constante prijzen. Dit wil zeggen, dat in de 
meerjarenraming geen rekening is gehouden met inflatie. De begroting dient dus jaarlijks nog 
bijgesteld te worden voor ontwikkelingen op dit vlak. Daarbij gaan wij uit van het uitgangspunt dat de 
kosten van de loon- en prijsontwikkeling opgevangen dienen te worden door de ontwikkeling van het 
gemeentefonds en de belastingen en heffingen. Bij het opstellen van de begroting 2013 zullen wij ons 
derhalve baseren op de loon- en prijscompensatie zoals die is opgenomen in de meicirculaire 2012 
gemeentefonds. 
 
Actualisatie Algemene uitkering 
Verder is zoals aangegeven, de Algemene uitkering geactualiseerd voor de wijzigingen in de 
volumegegevens zoals die in maart 2012 beschikbaar waren, alsmede op de door het CBS definitief 
vastgestelde aantallen voor 2012. Daarbij zijn de volgende kerngegevens gehanteerd (peildatum 1 
januari 2013): 
 
Maatstaven en aantallen 2013 2014 2015 2016
Inwoners per 1 januari  63.682 63.827 64.181 64.320
Inwoners < 20 jaar per 1 januari 15.288 15.283 15.283 15.283
Inwoners vanaf 65 per 1 januari 9.217 9.237 9.237 9.237
Inwoners 75-85 jaar per 1 januari 2.949 2.953 2.953 2.953
Eenouder huishoudens per 1 januari 1.748 1.748 1.748 1.748
Bijstandsontvangers per 1 januari 580 570 560 560
Minderheden per 1 januari 2.977 3.007 3.007 3.007
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari 4.025 4.025 4.025 4.025
Woonruimten 28.795 29.100 29.614 29.913
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7. Uitwerkingsvoorstellen/dekking 
 

 
Na vaststelling van de VJN 2012 eind mei wordt in de zomerperiode de begroting 2013 nader 
uitgewerkt tot een sluitende begroting, op basis van de hierna genoemde uitwerkingsrichtingen.  
 
De in hoofdstuk 5 genoemde ontwikkelingen tot een bedrag van € 2.788.000 opnemen in de begroting 
2013. 
 
De dekking van de gevolgen van het vermogensonderzoek naar aanleiding van de herindeling 
komend uit het onderdeel Benut de schaalsprong ad € 590.000 zijn conform het uitgangspunt van de 
strategische heroverwegingen binnen het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH) 
opgenomen. 
 
Voor dekking van het resterende tekort ad € 2.641.000 (rekeninghoudend met het positieve 
beginsaldo 2013 van € 22.000) van de VJN 2012 worden scenario’s en dekkingsvoorstellen in het 
kader van een brede heroverweging, om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, opgesteld. 
Deze worden aan u voorgelegd bij de vaststelling van de begroting 2013. 
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8. Risicoparagraaf 
 
 
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij een aantal ontwikkelingen beschreven, die ook de nodige 
risico’s met zich meebrengen. Het betreft vooral de ontwikkelingen in het sociale domein, de 
decentralisatietaken en de extra bezuinigingen. Dit betekent dat de risico’s op een breed terrein 
toenemen. Wij sturen strak op het in kaart brengen en beheersen van de risico’s. Een voorbeeld 
hiervan is het vermogensonderzoek. Wij zullen in de begroting 2013 de voorgestelde maatregelen 
opnemen. 
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9. Samenvatting beslispunten 
 

 
In dit hoofdstuk zijn de voorstellen die in alle voorgaande hoofdstukken zijn opgenomen samengevat. 
In het raadsvoorstel en raadsbesluit zijn deze één op één overgenomen.  
 
1. Voor de in de VJN 2012 genoemde ontwikkelingen, met inachtneming van de vigerende 

strategische beleidskaders, de volgende besluiten te nemen: 
a. Decentralisatie van taken (hoofdstuk 5.4.1): het uitgangspunt van het budgettair neutraal 

opnemen van de uitgaven en inkomsten te hanteren en binnen de financiële kaders beleid 
vast te stellen. Eventuele besparingen terug te laten vloeien naar de doelgroep of het 
beleidsveld, mits de financiële positie dit toelaat, de middelen vrij besteedbaar zijn en er geen 
terugbetalingsverplichting op rust; 

b. Beheerplannen (hoofdstuk 5.4.2): uiterlijk eind 2012 beleidskaders van het beheer voor de 
openbare ruimte vast te stellen en vooralsnog de risico’s te monitoren; 

c. WSW/ Pauwbedrijven (hoofdstuk 5.4.3): het uitgangspunt van het budgettair neutraal 
opnemen van de uitgaven en inkomsten te hanteren en binnen de financiële kaders beleid 
vast te stellen; 

d. Re-integratie (hoofdstuk 5.4.4): de dekking van de uitvoeringskosten re-integratie aan te 
merken als autonome ontwikkeling; 

e. Verlaging participatiebudget (hoofdstuk 5.4.5): de inkomsten en uitgaven van het participatie-
budget (deel ministerie SZW) budgettair neutraal te verlagen; 

f. Nieuwkomers (hoofdstuk 5.4.6): de budgetten nieuwkomers vanaf 2014 te verlagen tot nul, de 
taak vanaf 2014 te beëindigen en de correctie aan te merken als autonome ontwikkeling;  

g. Educatie (hoofdstuk 5.4.7): de uitgaven conform de aangepaste rijksbijdrage te verlagen; 
h. Invoering Wet werken naar vermogen (hoofdstuk 5.4.8): de invoeringskosten te betrekken bij 

de besluitvorming naar aanleiding van de meicirculaire 2012; 
i. Vastgoedbeheer (hoofdstuk 5.4.9): een analyse op het vastgoedbeheer uit te voeren en de 

uitkomsten daarvan te betrekken bij de VJN 2013; 
j. Bouwleges (hoofdstuk 5.5): de daling van de bouwleges aan te merken als autonome 

ontwikkeling en bij de uitwerking van de begroting 2013 voorstellen formuleren om de 
neerwaartse trend om te buigen; 

k. Algemene uitkering (hoofdstuk 5.7.1.a): de ontwikkeling van de Algemene uitkering 
gemeentefonds op te nemen als autonome ontwikkeling;  

l. Bijstelling berekeningsgrondslag begroting 2012 (hoofdstuk 5.7.1.b, onderdeel 
onderwijshuisvesting) aan te merken als autonome ontwikkeling en deze te dekken door een 
herallocatie van middelen over alle programma’s heen. Deze herallocatie wordt bepaald naar 
rato van omvang en beïnvloedbaarheid van het programma.  

m. Bijstelling berekeningsgrondslag begroting 2012 (hoofdstuk 5.7.1.b, onderdeel 
gemeenschappelijke regelingen) aan te merken als autonome ontwikkeling; 

n. Stelposten voormalige gemeenten (hoofdstuk 5.7.1.c): de stelposten aan te merken als 
autonome ontwikkeling; 

o. Bijstellingen ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht 
(hoofdstuk 5.7.2.a, onderdeel Benut de schaalsprong) aan te merken als autonome 
ontwikkeling, waarvan de dekking van de gevolgen conform het uitgangspunt van de 
strategische heroverwegingen binnen het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging 
(PUSH) is opgenomen; 

p. Bijstellingen ‘Onderzoek vermogenspositie’ naar aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht 
(hoofdstuk 5.7.2.b, onderdeel hogere rentelasten) aan te merken als autonome ontwikkeling; 

q. Nieuwe investeringen GBKN (hoofdstuk 5.7.3.a): de investering aan te merken als autonome 
ontwikkeling; 

r. Uitgestelde c.q. beëindigde investeringen (hoofdstuk 5.7.3.b): de uitgestelde en afgevoerde 
investeringen te betrekken bij de uitwerking van de begroting 2013. 
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2. De in punt 1 genoemde ontwikkelingen tot een bedrag van € 2.788.000 op te nemen in de 

begroting 2013.  
 
3. De dekkingsmaatregelen, voor het opvangen van de teruglopende bouwleges, op te nemen voor 

een bedrag van € 125.000 in de begroting 2013.  
 
4. Voor dekking van het resterende tekort ad € 2.641.000 van de VJN 2012 (rekeninghoudend met 

het positieve beginsaldo 2013 van € 22.000) scenario’s en dekkingsvoorstellen in het kader van 
een brede heroverweging, om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, af te wachten. 
 

5. De VJN  2012 (VJN 2012) vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van de 
programmabegroting 2013 van de gemeente Stichtse Vecht. 
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