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Voorgesteld Besluit 
 
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 
participatiebudget (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; 
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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. 

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

 
Samenvatting 
 
Eén van de documenten binnen de planning en controlcyclus is de Voorjaarsnota. In de 
Voorjaarsnota 2012 (VJN 2012) leggen wij de raad beleidsinhoudelijke keuzes voor over 
onderwerpen voor de korte en middenlange termijn (jaren 2013 tot en met 2016). Deze hebben 
enerzijds betrekking op het eigen gemeentelijk beleid. Anderzijds vloeien zij voort uit rijksbeleid en 
andere ontwikkelingen.  
 
In de VJN 2012 worden voorstellen en uitwerkingsrichtingen geformuleerd, zodat de raad in 
november 2012 een sluitende begroting voor 2013 kan vaststellen. De financiële taakstellingen uit 
de strategische heroverwegingen, zoals opgenomen in de begroting 2012, zijn als staand beleid in 
de VJN 2012 verwerkt. 
De VJN 2012 kent een meer beleidsmatige insteek dan de vorige voorjaarsnota. Er is sprake van 
een groeimodel. Verdere ontwikkeling tot een volledig beleidsmatig product zal nog plaatsvinden. 
 
Vanuit het Rijk zijn extra bezuinigingen te verwachten als gevolg van het oplopende begrotingstekort 
van het Rijk. Aanvullende bezuinigingen leggen wij alsdan voor de vaststelling van de begroting 
2013 aan de raad voor. 
 
 
Bijlagen 
- Voorjaarsnota 2012  
 
 
24 april 2012 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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