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Agendanummer 
5 
 
Registratie nummer 
Z/12/12927-VB/12/01468 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van 
de herindeling gemeente Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
 
Datum raadsvergadering 
31 mei 2012 
 
Werksessie 
8 mei 2012 

 

 
 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
- het collegevoorstel van: 24 april 2012; 
- de werksessie van: 8 mei 2012; 
- de Financiële verordening, de Nota reserves en voorzieningen 2011 gemeente Stichtse Vecht 

en de Nota waardering en afschrijving gemeente Stichtse Vecht; 
 
 
besluit: 
 
 
1. kennis te nemen van het bijgevoegde rapport “Onderzoek Vermogenspositie naar aanleiding 

van de herindeling gemeente Stichtse Vecht - Bevindingen”;  
 
 
Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek: 
2. Rente: 

Het interne rentepercentage te bepalen door het naar boven afgerond hoogste percentage te 
nemen van twee berekeningen, te weten de gemiddelde rente van de langlopende leningen o/g 
en het percentage voortvloeiend uit de verhouding tussen de omvang van de totale rentekosten 
en de omvang van de totale investeringen vermeerderd met de saldi van de grondexploitaties. 
Naar verwachting zal dit 3,5 % bedragen; 

 
3. Naar aanleiding van de harmonisatie van de activa de afschrijving van gebouwen, vanwege 

voortschrijdend financieel inzicht te maximeren op 50 jaar in plaats van de in de Nota 
waardering en afschrijving activa vastgestelde 40 jaar en de Nota waardering en afschrijving 
activa in lijn daarmee aan te passen; 
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4. Naar aanleiding van de harmonisatie van reserves te besluiten: 

a. de onderstaande reserves op te heffen en de betreffende saldi ad € 636.795 toe te voegen 
aan de Algemene reserve: 
- Culturele doeleinden; 
- Inburgering oudkomers; 
- Nulmeting dorpshuizen; 
- Gemeentelijk kunstbezit; 
- Minimabeleid; 
- Vernieuwingsreserve; 
- Bouwleges (bestemd voor toezicht Op Buuren, t/m 2011); 
- Handhaving Bouwregelgeving (inhuur externe capaciteit); 
- Uitvoering raadsprogramma 2002-2006; 
- Juridische kwaliteitszorg; 

 
b. de reserve Algemene woningbouwdoeleinden voor een bedrag van € 603.928 vrij te 

laten vallen ten gunste van de Algemene reserve; 
 
c. de onderstaande reserves samen te voegen; 

- de reserves integrale veiligheid Breukelen en Maarssen, tot één reserve 
integrale veiligheid; 

- de reserves bestemmingsplannen Breukelen en Loenen, tot één reserve 
bestemmingsplannen; 

- de reserves met betrekking tot rioleringen uit de voormalige drie gemeenten tot 
één reserve rioleringen; 

- de Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (Loenen) en de reserve 
grondbedrijf (Breukelen) tot één reserve grondexploitatie; 

- de diverse kapitaaldekkingsreserves tot één reserve Algemene afschrijving. 
Na besluitvorming resteren 36 reserves. 

 
d. twee bestemmingsreserves in te stellen, te weten  

- de reserve 2e Vechtbrug; 
- de reserve Verbreden Breukelerbrug; 

 
e. ten aanzien van de Algemene reserve (beklemmingen): 

- een bedrag van € 2.019.000 te storten in de bestemmingsreserve 2e Vechtbrug; 
- een bedrag van € 750.000 te storten in de bestemmingsreserve Verbreden 

Breukelerbrug; 
- de beklemmingen startgelden VVV (€ 15.000) en doorstroming Kockengen 

(€ 50.000) op te heffen, aangezien deze in 2012 onttrokken zullen worden.  
 

 
31 mei 2012 
 
Griffier Voorzitter 


