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Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de jaarrekening leggen wij  verantwoording 

af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad de jaarrekening 

vast te stellen vóór 15 juli 2013. 

 

Deze jaarrekening is de tweede verantwoording over het gevoerde financiële beleid  van de gemeente Stichtse 

Vecht. Conform het coalitieakkoord/collegeprogramma staan wij voor een solide financieel beleid dat duurzaam in 

evenwicht is. In dat kader hebben wij meermaals aangegeven dat  het  -zeker gezien de korte voorbereidingstijd 

voor de herindeling- minimaal drie jaar zou kosten om de basis op orde te brengen. 

Ook in  2012  hebben wij op financieel/administratief gebied flinke stappen gezet. Zo zijn de uitkomsten van het 

Onderzoek Vermogenspositie verwerkt. en hebben  wij de uitvoering van de besluitvorming Strategische 

Heroverweging ter hand genomen via het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH). 

Voor 2012 betrof de  taakstelling ca. € 4,8 miljoen euro, die volledig is ingevuld. In de diverse programma’s uit de 

programmaverantwoording wordt nader op de (wijze van) realisatie van de taakstelling ingegaan. Binnen een 

aantal taakvelden is de taakstelling incidenteel ingevuld, hoofdzakelijk als gevolg van de korte implementatie- en 

realisatietermijnen.  Daarnaast  zijn de negatieve gevolgen van het Kunduz/Lenteakkoord  van mei 2012 

verwerkt. Wij werken volop aan maatregelen om in 2013 en verder structureel de bezuinigopgaven te realiseren. 

 

Door middel van de bestuursrapportages hebben wij stevig bijgestuurd om  het geprognosticeerde resultaat  terug 

te brengen  tot nihil.  Al deze factoren hebben tot gevolg dat programma’s grote schommelingen laten zien in de 

resultaten. Schommelingen die het uiteindelijke resultaat niet beïnvloeden, omdat deze elkaar min of meer 

opheffen. De structurele effecten zijn, behoudens de decentralisaties, meegenomen in de voorjaarsnota 2013. 

Voor de toelichting op de afwijkingen van de programma’s verwijzen wij u naar de programmaverantwoording.  

 

Rekeningsresultaat 
De programmarekening sluit per saldo met een nadelig saldo van € 174.224, echter de onderlinge programma’s 

laten nog aanmerkelijke verschillen zien. 

Programma Begroting Rekening Saldo
2012 2012 2012

1. Bestuur en dienstverlening 7.332.725       7.407.561       74.836-            
2. Veiligheid 7.403.555       7.283.423       120.132          
3. Beheren leefomgeving 16.506.251    16.961.171    454.920-          
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 9.076.803       8.090.019       986.784          
5. Cultuur, sport en recreatie 5.931.225       5.237.126       694.099          
6. Werk en inkomen 5.052.604       4.382.570       670.034          
7. Welzijn en zorg 11.558.633    10.855.426    703.207          
8. Natuur en milieu 979.457-          375.952          1.355.409-       
9. Wonen en ondernemen 2.930.756       2.898.704       32.052            
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 64.813.095-    63.317.728-    1.495.367-       
Resultaat voor bestemming (nadelig) -                        174.224          174.224-          
 

2012 was het 2e jaar van de gemeente Stichtse Vecht. Ondanks de vooruitgang die de organisatie in dit jaar 

heeft gemaakt in de beheersing van de bedrijfsvoering constateren wij dat het ‘in control’ zijn nog verder moet 

worden verbeterd. Een aantal verschillen hebben zich aan het eind van het dienstjaar aangediend en/of zijn 

onvermijdelijk of te wijten aan exogene factoren. Andere verschillen hadden in een eerder stadium betrokken 

kunnen worden in de Bestuursrapportages, waardoor tussentijdse bijsturing mogelijk zou zijn geweest. 
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Wel willen wij op deze plaats nader ingaan op het resultaat van programma 8. Hier laten de kostendekkende 

exploitaties  voor afval en riolering een overdekking  van € 1.1 miljoen  zien. Deze overdekking moet  volgens de 

Gemeentewet gestort worden in de daarvoor gevormde egalisatiereserves voor afval en riolering. Deze storting is 

mede veroorzaakt door de uitkomsten, gedurende het jaar 2012, van het onderzoek vermogenspositie naar 

aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht en afrekeningen van het Afvalfonds van de voormalige gemeenten 

Breukelen, Loenen en Maarsen. 

 
Analyse rekeningresultaat 

De analyse van het rekeningresultaat laat het volgende zien: 

Resultaat na bestemming    € 174.224- (nadelig) 

Budgetoverhevelingen    € 479.497- (nadelig) 

Resultaat     € 653.721- (nadelig) 

 

Budgetoverheveling 

In dit resultaat  zijn de nog te accorderen budgetoverhevelingen betrokken. Een budgetoverheveling doet  zich 

voor indien de in de begroting voorgenomen werkzaamheden niet zijn uitgevoerd/afgerond en de daarvoor 

opgenomen bedragen in het jaar van uitvoering niet of niet volledig zijn uitgegeven. Aan uw raad wordt 

voorgesteld om deze budgetten mee te nemen naar het volgende jaar, zodat de niet uitgevoerde werkzaamheden 

alsnog in het nieuwe begrotingsjaar kunnen worden uitgevoerd/afgerond. 

De lijst van overhevelingen is opgenomen in het onderdeel jaarrekening en het raadsvoorstel. 

 

Resultaatbestemming 

In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en –rekening, wordt u voorgesteld om het 

resultaat van de jaarrekening en de budgetoverhevelingen van in totaal € 653.721 ten laste te brengen van de 

Algemene reserve. 

 

Stichtse Vecht, 21 mei 2013 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
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Leeswijzer 
 

Indeling 

De jaarrekening 2012 is opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het 

BBV: 

• Wat wilden we bereiken 

• Wat hebben we ervoor gedaan 

• Wat heeft het gekost 

 

De opbouw van de programma’s 

In de programma’s zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit: 

• Beschrijving programma 

• Wat wilden we bereiken 

• Wat hebben we ervoor gedaan 

• Wat heeft het gekost 

• Effect- en prestatie-indicatoren 

• Overzicht van baten en lasten* 

• Risico’s 

* Het overzicht baten en lasten per programma is onderverdeeld in bestuurlijke thema’s. De afwijkingen worden 

toegelicht boven de € 50.000 per bestuurlijk thema. 

 

Reserve en voorzieningen kapitaalgoederen 

Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften zijn in de jaarrekening 2011 de voorzieningen voor groot 

onderhoud kapitaalgoederen omgevormd tot een bestemmingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen. Voor 

het vormen van een voorziening voor groot onderhoud is één van de voornaamste eisen dat er een actueel  

meerjarenonderhoudsplan aan ten grondslag ligt. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2011 was dit 

niet het geval. In 2012 is begonnen aan het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en deze zullen naar 

verwachting in 2013 gereedkomen. 

 

Om te voorkomen dat in de toekomst te weinig middelen beschikbaar zijn om de kapitaalgoederen op het met uw 

raad afgesproken niveau te onderhouden is wel rekening gehouden met stortingen in de voorzieningen voor groot 

onderhoud. De bedragen zijn in afwachting van het gereedkomen van de onderhoudsplannen gestort in een 

speciaal voor dit doel ingestelde bestemmingsreserve. Zodra de onderhoudsplannen gereed zijn worden de 

voorzieningen weer ingesteld en de bestemmingsreserve opgeheven. 

 

Onderstaand zijn de mutaties per programma aangegeven: 

Programma Dotatie voorziening  Groot onderhoud Storting reserve
2. Veiligheid 7.934                         -                                  7.934                         
3. Beheren leefomgeving 1.969.809                 977.875                    991.934                    
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 191.144                    146.773                    44.371                       
5. Cultuur, sport en recreatie 289.772                    185.529                    104.243                    
7. Welzijn en zorg 35.743                       28.099                       7.644                         
8. Natuur en milieu 144.857                    -                                  144.857                    
9. Wonen en ondernemen 48.839                       -                                  48.839                       
Kostenplaatsen 111.349                    28.325                       83.024                       
Totaal 2.799.447                 1.366.601                 1.432.846                  
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Programma’s en paragrafen 

 

Programma’s 

De jaarrekening 2012 bevat de onderstaande programma’s: 

1. Bestuur en dienstverlening (Raad college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 

2. Veiligheid (politie en brandweer) 

3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen en verkeer) 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

5. Cultuur, sport en recreatie 

6. Werk en inkomen 

7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 

8. Natuur en milieu 

9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Paragrafen 
In het onderdeel “Paragrafen” zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 

1. Weerstandvermogen 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Financiering 

4. Bedrijfsvoering 

5. Verbonden partijen 

6. Grondbeleid 

7. Lokale heffingen 
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1. Bestuur en dienstverlening 
  

Portefeuillehouder Mevr. M.M. van ’t Veld en dhr. P.F. de Groene 

Producten Burgerlijke stand, behandelen meldingen woon- en leefomgeving en uitkeringen externe 

dienstverlening, documentverstrekking, externe communicatie en informatie,  bestuurlijke 

samenwerking, gemeentelijke basisadministratie , raad, college. 

Korte omschrijving Het programma  omvat de externe en interne dienstverlening van de gemeentelijke 

organisatie en de ondersteuning van het bestuur. 

  

 

 OUTPUT-EFFECT KETEN 
 

Programma  1
Bestuur & dienstverlening

Burgers  en bedrijven zijn 
tevreden over de 

dienstverlening en het 
bestuur

1.Digitalisering  van processen

2. Doorontwikkeling KCC

3. Investeren in kwaliteit

4. Vergroten betrokkenheid en 
transparantie

5. Verder invulling geven aan 
bestuur en griffiefunctie
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Omschrijving programma 
Inwoners hebben recht op een kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte, snelle, eenvoudige en transparante 

dienstverlening. Dit zijn de vijf kernwaarden van onze dienstverlening. Vanaf 2015 is de gemeente het eerste 

aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de overheid. 

 

Om dit te bereiken is het opzetten en ontwikkelen van een Klant Contact Centrum (KCC) noodzakelijk. Het KCC 

is hét gemeentelijke loket dat de fysieke, telefonische, schriftelijke en elektronische contacten met de burger 

aanneemt en waar mogelijk direct afhandelt. Het maakt niet uit via welk kanaal (telefoon, brief, mail, aan de balie, 

internet) inwoners vragen stellen of aanvragen doen, de inhoud en kwaliteit van de dienst (het antwoord) moet 

gelijk zijn. Dienstverlening via onze website heeft daarbij prioriteit. 

 

Onze dienstverlening richt zich ook op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met fysieke of verstandelijke 

beperking. Voor deze doelgroep is het mogelijk om aan huis Wmo-aanvragen in behandeling te nemen of 

reisdocumenten aan te vragen. 

 

Wat wilden we bereiken? 

In 2012 is de dienstverlening verbeterd. Het klanttevredenheidsonderzoek wijst uit dat de burger dit weet te 

waarderen met het cijfer 7,7. Dit is hoger dan in 2011. Het gebruik van de digitale dienstverlening is toegenomen. 

Het aantal bezoekers op de website is verdrievoudigd en het aantal digitale aanvragen is met een derde 

toegenomen ten opzichte van 2011. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Digitalisering 

Twee klantprocessen zijn  digitaal ingericht, het proces bezwaar en aanvraag gehandicaptenparkeerplaats. Er is 

een start gemaakt met het digitaliseren van het meldingenproces en het digitaliseren van verhuizingen, klachten 

en contracten. Verder is het gehele proces van advisering aan college en raad digitaal. Doordat dit proces meer 

tijd kostte, is het volledig digitaliseren van de MT-agenda in 2012 niet opgepakt. Inkomende post en facturen zijn  

gedigitaliseerd waardoor er een minimale fysieke postverspreiding door de organisatie is. De archivering van 

omgevingsvergunningen is door technische beperkingen uitgesteld. APV vergunningen worden in Decos 

opgenomen, echter de afhandeling vindt plaats in een apart systeem. 

 

Doorontwikkeling Klant Contact Centrum 
Telefonie: 

In 2012 zijn er meer vragen direct afgehandeld in de 1e lijn van het KCC (TIC): begin 2012 was dit 50% eind 2012 

is dit 60 %. Er zijn twee interne dienstverleningsovereenkomsten afgesloten tussen de  1e lijn en de vakteams, 

Burgerzaken en WMO. Hierin staat beschreven welke taken door de 1e lijn  zijn overgenomen. De aparte 

servicelijn WMO is opgeheven en overgenomen door het TIC. De aansluiting met het 14+netnummer is 

gerealiseerd. 

 

Balie: 

Het servicepunt in Breukelen is gesloten. De dienstverlening in Maarssen is uitgebreid met een afhaalbalie, hier 

kunnen reisdocumenten, rijbewijzen en GPK’s zonder afspraak worden afgehaald. De voorbereiding is afgerond 

om per 1 januari 2013 over te gaan op het volledig werken op afspraak. 
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De gemeente is geslaagd voor de externe GBA-audit, dit betekent dat de GBA gegevens op een juiste manier 

beheerd en gebruikt worden. De voorbereiding op de invoering van de Basisregistratie Personen (het landelijke 

programma modernisering GBA) is gestart. 

 

Digitaal: 

De website van de gemeente is toegankelijk gemaakt voor mensen die slechtziend, blind of doof zijn, of 

bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet of minder goed 

Nederlands spreken. Hiermee voldoet de website aan de door het Ministerie van BZK opgelegde verplichting. 

De online huwelijkskalender en afsprakenmodule zijn vernieuwd, voor het merendeel van de gemeentelijke 

producten kan nu online een afspraak gemaakt worden. De informatie op de website is vernieuwd en/of 

aangepast. De digitale afvalwijzer is online beschikbaar en is ook via een app te raadplegen. 

 

Kwaliteit 

Een  informatie(content)beheerplan is opgesteld waardoor informatie en kennis up to date gehouden wordt. 

Medewerkers van het TIC en de receptie (1e lijn KCC) zijn getraind in gespreksvaardigheden en het efficiënt 

werken met digitale informatiesystemen. Er is een kwaliteitshandvest opgesteld met daaraan gekoppelde interne 

serviceafspraken. Door middel van een besturingsmodel met dienstverleningsbarometer kan hierop gestuurd 

worden. In het najaar is een evaluatieplan dienstverlening opgesteld waarin beschreven staat hoe we periodiek 

aan kwaliteitsmonitoring en klantpeiling gaan doen. 

De dienstverlening aan de publieksbalies van de centrale locatie is naar tevredenheid van de klant. De gemeente 

scoorde een 7,7 voor het jaarlijks klanttevredenheidonderzoek. Dit is hoger dan vorig jaar (7,5). De nulmetingen 

voor telefonie en website worden in  2013 uitgevoerd. 

 

Vergroten betrokkenheid en transparantie 

De gemeente geeft actief invulling aan een transparante bestuursstijl richting samenleving. 

Dat betekent dat wij in onze communicatie aan de inwoners, organisaties en bedrijven, proactief informatie geven, 

tijdig, adequaat en naar behoefte van de ontvanger, servicegericht, over voor hen van belang zijnde zaken en net 

zo belangrijk, over de achtergronden van de besluitvorming. We gebruiken daarbij een mix aan middelen, te 

weten de website, de gemeentepagina, nieuwsbrieven, bewonersbrieven. De gemeentepagina is door de 

organisatie van lokale Nieuwsmedia genomineerd voor de gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie 2012. We 

communiceren proactief en reactief via de pers als intermediair naar de inwoners. In 2012 zijn 550 persvragen 

beantwoord, bijna drie maal zo veel als in de voormalige drie gemeenten gezamenlijk. 

 

Bij transparantie is ook zichtbaarheid belangrijk en het monitoren van wat er leeft. De burgemeester en ook het 

college van B&W hebben in dit kader in 2012 opnieuw een bezoek gebracht aan alle wijken en kernen en er 

wordt actief invulling gegeven aan het wijkwethouderschap. Het college legt daarnaast wekelijks een aantal 

bezoeken af bij tal van bijeenkomsten of evenementen in de samenleving. Aan de transparantie richting de raad 

geven wij onder meer invulling door de uitgifte van RaadsInformatieBrieven (53 exemplaren in 2012). 

 

We besturen samen met inwoners. Communicatie vormt in deze context een belangrijk middel om dit interactief 

proces communicatief te ondersteunen. Inwoners en organisaties worden betrokken bij hun directe leefomgeving 

en beleidsontwikkelingen en projecten worden interactief aangepakt. Denk aan inloopavonden bij ontwikkelingen 

in de Ruimtelijke ordening, het geharmoniseerde afvalbeleid of  een traject als Focus op Morgen. Inwoners 

kunnen deelnemen aan wijkplatforms, of deze benaderen. 
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De communicatie over Stichtse Vecht draagt bij aan een goede positionering van de nieuwe gemeente Stichtse 

Vecht, lokaal, regionaal en landelijk. In het kader van het Jaar van de Buitenplaatsen is hier via tal van media en 

activiteiten intensief op ingezet. In november is Stichtse Vecht gastheer geweest voor het VNG congres van de 

Utrechtse gemeentebesturen. In 2013 wordt een meerjaren beleidskader communicatie uitgewerkt. 

 
Nieuw bestuur en griffiefunctie 

Eind 2012 is de verordening voor de rekenkamercommissie vastgesteld. Stichtse Vecht gaat werken met een 

commissie van externe leden. 

Het vergadermodel is geëvalueerd en op enkele punten (vragenhalfuur raadsleden, inspraak burgers) aangepast. 

Het juniorenconvent heeft de “politieke markt” bezien, omdat er weinig belangstelling was en een vereenvoudigde 

structuur voorgesteld. 

Op de gemeentepagina wordt wekelijks aandacht besteed aan de onderwerpen die in de werksessie en raad 

worden behandeld. 

De raad heeft een “spoorboekje” vastgesteld voor de behandeling van bestemmingsplannen. De raadsleden zijn 

daardoor vanaf de fase van het voorontwerp betrokken bij de planontwikkeling. Burgers krijgen meer ruimte om in 

de werksessie toelichting te geven. 

In 2012 zijn twee succesvolle proeven gehouden met uitzendingen via internet van de werksessie en 

raadsvergaderingen. Verder is een succesvolle proef gedaan met een digitaal raadsinformatiesysteem. 

De raadsleden gaan hierdoor digitaal werken, en de informatie voor de burger via de website is uitgebreid.  

De gemeenteraad heeft intensief meegedacht over een toekomstvisie onder de noemer “Focus op morgen”. 

 

Regionale samenwerking 

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”. 

Hieraan is in 2012 nadrukkelijk gevolg gegeven en profileren we ons als Stichtse Vecht. Zo wordt gewerkt aan 

een nieuwe samenwerking tussen de U10-gemeenten (BRU plus Woerden). In een gezamenlijke 

raadsbijeenkomst is gebleken dat er voldoende draagvlak is om te kijken naar een nieuwe samenwerking in de 

regio, als het BRU wordt afgeschaft. Omdat uiteenlopende vraagstukken zich op uiteenlopende schaalniveaus 

manifesteren, zijn in de praktijk inmiddels meer samenwerkingsvormen ontstaan. Zo krijgt de samenwerking op 

Noordvleugelschaal inmiddels nadrukkelijk vorm en is in 2012 zowel het Platform Regionale Economische 

Stimulering als de Economic Board Utrecht opgericht waar binnen de provincie Utrecht met name op het gebied 

van economie wordt samengewerkt. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 

2012 2012

prognose realisatie

% klanten dat direct telefonisch wordt geholpen 
(= antwoord of goede terugbelafspraak) 

P
Quality Support / 

Klantvraag analyse
60% 60%

% digitale meldingen leefomgeving van 
bewoners P Meting 30% 30%

Aantal aanvragen digitale producten 15.000

Aantal online afspraken 8.000

Algehele klanttevredenheid 7,7

Wachttijd: aantal klanten vrije inloop dat binnen 
10 minuten geholpen is

79%

P Meting 10.000

P Meting 4.500

% klanten op afspraak dat wordt geholpen op 
totaal aantal klanten

E KVS 10% 10%

E KTO 7,5 7,6

E KVS 80%

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting

 
De in rood aangegeven prestatie-indicatoren wijken af van de prognose aangeven in de begroting 2012. Het aantal 

aangevraagde digitale producten en het aantal online gemaakte afspraken zijn hoger dan de prognose aangeeft. Echter het 

percentage klanten dat binnen 10 minuten geholpen wordt is, op basis van de ervaringen het eerste kwartaal van 2012, 

fractioneel lager dan de in de begroting opgegeven prognose. Dit komt door de grote hoeveelheid extra klanten als gevolg van 

het vervallen van de bijschrijving van kinderen in het paspoort. 
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Wat heeft het gekost? 
Bestuur en dienstverlening Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

5.491.277   5.386.460   5.386.460   5.386.460   -                

842            16.084       813            813            -                

Bestuursorganen (incl. rekenkamer) 2.642.892   2.355.686   2.545.254   2.615.300   70.046-       

Dienstverlening 517.305      515.195      559.195      470.029      89.166       

Bestuurlijke samenwerking 248.544      233.076      233.076      221.456      11.620       

8.900.859   8.506.501   8.724.798   8.694.058   30.740       

Bestuursorganen (incl. rekenkamer) 166.219-      3.000-         3.000-         17.774-       14.774       

Dienstverlening 1.183.513-   1.243.985-   1.303.985-   1.183.635-   120.350-      

Bestuurlijke samenwerking 3.790-         -                -                -                -                

1.353.522-   1.246.985-   1.306.985-   1.201.409-   105.576-      

7.547.338   7.259.516   7.417.813   7.492.649   74.836-       

-                -                -                -                -                

13.242-       -                85.088-       85.088-       -                

13.242-       -                85.088-       85.088-       -                

13.242-       -                85.088-       85.088-       -                

Totaal Bestuur en dienstverlening 7.534.096   7.259.516   7.332.725   7.407.561   74.836-       

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Totaal Baten

Totaal Lasten

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Overige lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Bestuursorganen 

De uitgaven op dit bestuurlijk thema zijn € 70.000 hoger dan geraamd. Hieronder staan de belangrijkste 

verschillen: 

 

Aan uitgaven voor voormalig wethouders (wachtgeld en pensioenen) is € 135.000 meer uitgeven dan geraamd, 

omdat nog was uitgegaan van de gegevens van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. 

 

Via het collegeprogramma is een budget in de begroting opgenomen van € 92.500 voor de participatie van 

inwoners. Naast de kosten van de ambtelijke inzet , zijn in 2012 nauwelijks andere kosten gemaakt. Vanwege de 

ontwikkeling van het Actieprogramma burgerparticipatie in 2013 blijft het budget noodzakelijk. 

 

Vanuit de Strategische Heroverwegingen is een korting ingeboekt van € 43.000 voor, vooral in verband met de 

overgang van schriftelijke naar, digitale verslaglegging. De volledige overgang is pas per 1 januari 2013 

ingegaan. In 2012 moesten dubbele kosten gemaakt  worden  in verband met deze overgang, waardoor deze 

bezuiniging niet gerealiseerd is. 
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Dienstverlening 
Dit bestuurlijk thema geeft bij de uitgaven een voordelig saldo te zien van € 89.000. Hieronder staan de 

belangrijkste verschillen: 

De afdrachten aan het Rijk met betrekking tot het verstrekken van reisdocumenten vallen € 58.000 lager uit. Bij 

de bestuursrapportage is het budget verhoogd omdat er sprake was van een sterke stijging van het aantal 

aanvragen voor een reisdocument door het afschaffen van de kinderbijschrijving in het paspoort. Het extra budget 

bleek niet volledig nodig te zijn. Daarnaast vallen de lasten van de burgerlijke stand € 35.000 lager uit dan 

geraamd. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat er weinig aktepapier en (omslagen van) 

trouwboekjes aangeschaft hoefden te worden. Daarnaast loopt het aantal huwelijken terug (zie de toelichtingen 

bij de baten), dus ook een deel van de rechtstreeks hieraan gerelateerde kosten. 

 

BATEN 
Dienstverlening 

De legesinkomsten zijn ca € 120.000 lager dan geraamd. Dit wordt voor het grootste deel (€ 95.000) veroorzaakt 

door tegenvallende huwelijksleges. Het aantal huwelijken is flink teruggelopen. In 2012 werd 15% minder 

huwelijken in Stichtse Vecht voltrokken dan in 2011. Het betreft een landelijke trend, die te relateren is aan de 

economische crisis. Daar staat tegenover dat er een sterke stijging te zien was van het aantal aanvragen voor 

een reisdocument door het afschaffen van de kinderbijschrijving in het paspoort. Dit leidt echter niet tot een 

financieel voordeel, omdat dit resultaat al in de begroting is verwerkt bij de tweede Bestuursrapportage. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 

 

RISICO’S 

In programma 1 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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2. Veiligheid 
  

Portefeuillehouder   Mevr. M.M. van ‘t Veld  

Producten Crisisbeheersing, sociale veiligheid, brandweer, APV handhaving. 

 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 

sociaal veiligheidsbeleid, brandweerzorg, APV handhaving en crisisbeheersing. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

Programma  2
Veiligheid

Ambieren een positie in 
de top 5 veiligste 

gemeenten. 
Het   gevoel  van het 

veiligheid stijgt

1. Regisseren Integraal 
Veiligheidsplan 2012 - 2014

2. Regionalisering 
cameratoezicht

3. Extra gebiedsgerichte inzet

4. Regionale samenwerking
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Omschrijving programma 
Het programma veiligheid omvat de taken die gericht zijn op de crisisbeheersing, openbare orde en (sociale) 

veiligheid. De gemeente is regisseur op de integrale veiligheid en stelt hiertoe een Integraal Veiligheidsplan 2012-

2014 vast. Daarnaast conformeert de gemeente zich aan de regionale veiligheidsstrategie, waarin tot 2014 de 

gezamenlijke aanpak van OM, politie en gemeenten centraal staat ten opzichte van de aanpak van jeugdoverlast 

en -criminaliteit, de bestrijding van georganiseerde criminaliteit  en de aanpak huiselijk geweld. 

 

Wij besteden deze collegeperiode  aandacht aan sociale probleemgebieden in onze gemeente en investeren in 

maatregelen op maat. Dat doen wij met de focus op preventie en via maatschappelijke ontwikkeling, maar ook 

met flankerende maatregelen zoals de hotspotbenadering en repressieve bestrijding van overlast en criminaliteit.  

Met een gezamenlijke  aanpak van overlastgevende jeugdgroepen en maatwerk voor zorgwekkende persoons-  

en gezinsituaties willen wij de sociale veiligheid bevorderen. Via het gebiedsgericht werken pakken wij, met onze 

partners op wijk- en kernniveau, onveilige situaties aan.  Met slimme methodes van toezicht en 

opsporingstechnieken willen wij veel voorkomende criminaliteit - zoals wooninbraken-  in volume terugdringen. In 

dit programma staat centraal dat de inwoners een belangrijke rol hebben om hun woon- en leefomgeving veilig te 

houden. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Wij ambiëren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in 2014. Basis voor het 

beleid is een Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 (IVP). Voortvloeiend uit het IVP wordt het 

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan opgesteld. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet 

leiden tot een sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht. 

 

Het veiligheidsgevoel van inwoners is gemeten door middel van een veiligheidsmonitor in 2011, de vervolgmeting 

wordt aan het einde van de looptijd van het IVP gehouden. Aan het einde van de looptijd van het IVP kan 

vastgesteld worden of de benoemde doelstellingen zijn behaald. Tot op heden zijn wij tevreden over de behaalde 

resultaten. Stichtse Vecht had in 2012 een totale daling van het aantal misdrijven van 12% ten opzichte van 2011. 

Deze daling is sterker dan de gemiddelde daling in de regio Utrecht en deze daling is te zien bij alle delictsoorten. 

Hiermee behoort Stichtse Vecht tot de top-3 gemeenten die een daling van 10% of meer hebben gerealiseerd in 

het totaal aantal delicten van 2012 ten opzichte van 2011. 

 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing wilden we  een verdere 

professionalisering van de gemeentelijk crisisorganisatie,  een adequaat niveau van zorg, gericht op het 

voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en een voldoende niveau 

externe veiligheid. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Regisseren op uitvoeringsprogramma’s Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

Volgens planning hebben wij het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vastgesteld en hebben wij de bijbehorende 

uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Met de uitvoering van deze programma’s  wordt bijgedragen aan de 

doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan. Door het monitoren van tussentijdse gegevens konden wij gerichte 

acties ondernemen om bij te sturen. De doelstellingen zijn conform prioriteitstelling door de gemeenteraad 

bepaald en zij hebben betrekking op de thema’s woninginbraak, jeugdproblematiek, georganiseerde criminaliteit 

en overlastzaken (sociale veiligheid).  
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Wij hebben ingezet op communicatie, preventie, stimulering zelfredzaamheid en repressieve acties. Met de 

evaluatie van het IVP in 2015 is met zekerheid te zeggen of de doelstellingen gehaald zijn. 

 

VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben we stappen gezet naar een 

verdere professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie. Dit hebben wij gedaan door middel van 

opleiding, training en oefening van alle lagen van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. 

De VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) heeft, conform de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), werkzaamheden 

verricht op het gebied van brandweerzorg, organisatie van geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

 
Besluitvorming regionalisering cameratoezicht 
In november 2012 is het besluit genomen om niet toe te treden tot de regionale toezichtcentrale voor het live 

uitkijken van de camerabeelden in Utrecht. Wel is besloten om het huidige camerasysteem te vervangen. Bij de 

vervanging van het camerasysteem wordt rekening gehouden met eventuele aansluiting op de regionale 

toezichtcentrale in de toekomst. De vervanging van het camerasysteem alsmede de visie op cameratoezicht vindt 

naar verwachting plaats in de eerste helft van 2013.  

 

Extra gebiedsgerichte inzet ter voorkoming van sociale problematiek 
In 2012 hebben we extra repressieve en preventieve inzet gepleegd bij lokale veiligheidsproblemen. Om actief en 

zichtbaar de sociale veiligheid te kunnen bevorderen, is via (straat)coaching, signaleringsteams en 

buurtbemiddeling/mediation, gebiedsgericht uitvoering gegeven aan het integraal veiligheidsplan (IVP). 

 

Regionale samenwerking 

We nemen actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden. Op het gebied van sociale veiligheid, 

misdaadbestrijding en persoonsgebonden aanpak werkten we samen met het Regionaal Centrum Nazorg ex-

gedetineerden (RCN), het veiligheidshuis, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), het bureau 

Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS), Halt  en  Burgernet. 

Op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg werkten we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 
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Wat heeft het gekost? 
Veiligheid Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

2.175.504   2.160.939   2.160.939   2.160.939   -                

524.659      10.384       516.325      516.325      -                

Veiligheidsregio Utrecht VRU 4.044.745   4.501.228   4.026.229   4.057.198   30.969-       

Integrale veiligheid 368.371      458.164      756.145      543.670      212.475      

7.113.279   7.130.715   7.459.638   7.278.132   181.506      

Veiligheidsregio Utrecht VRU 304.273-      8.552-         8.552-         124.808-      116.256      

Integrale veiligheid 60.265-       41.375-       41.375-       49.679-       8.304         

364.538-      49.927-       49.927-       174.488-      124.561      

6.748.741   7.080.788   7.409.711   7.103.645   306.066      

1.617-         -                375.798      383.732      7.934-         

197.853-      26.281-       381.954-      203.954-      178.000-      

199.470-      26.281-       6.156-         179.778      185.934-      

199.470-      26.281-       6.156-         179.778      185.934-      

Totaal Veiligheid 6.549.271   7.054.507   7.403.555   7.283.423   120.132      

Overige lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Baten

Totaal Baten

Totaal Lasten

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Veiligheidsregio Utrecht VRU 

Zie de opgenomen toelichting onder de baten. 

 

Integrale veiligheid 

De ruiming van het explosief in  Loenen is uitgesteld. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden, waardoor er in 2012 

geen beroep is gedaan op het budget. 

 

BATEN 
Veiligheidsregio Utrecht VRU 

Medio 2013 zullen de Meerjarige Onderhoudsplannen (MOP), waaronder de brandweerkazernes, worden 

vastgesteld. Op basis van deze MOP’s zullen de geraamde dotaties en benutting van de 

onderhoudsvoorzieningen voor de gebouwen worden vastgesteld. Hierin is tevens meegenomen de (onder de 

baten opgenomen) huuropbrengsten van ruim € 110.000. In afwachting van de vaststelling van de MOP’s is in 

2012 het beschikbare budget voor gebouwen niet volledig benut. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De ruiming van het explosief in Loenen is uitgesteld. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden, waardoor er in 2012 

geen beroep is gedaan op de algemene reserve. 

 
RISICO’S 

In programma 2 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma.  
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3. Beheren leefomgeving 
   

Portefeuillehouder   Dhr. P.F. de Groene,  dhr. P. Ploeg,  dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Wegen, kunstwerken, verkeer, vervoer, groen, spelen, openbare verlichting, verkeersvisie 

Breukelen. 

Korte omschrijving Het programma  moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. 

het planmatig onderhoud  van wegen, groen, e.d., de recreatieve voorzieningen, het 

gebiedsgericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  3 
Beheren leefomgeving

Burgers zijn tevreden 
over de kwaliteit van de 
sociale en fysieke 
leefomgeving en ze 
worden daarbij 
betrokken

1. Gebiedsgericht werken

2. Implementatie samenwerken PAUW-
bedrijven

3. Vaststellen diverse beheerplannen 

4. Harmonisatie regelgeving 
bomen(kap)beleid

5. Integrale werkplannen per kern of 
gebied uitwerken

6. Uitvoeren van gebiedsgericht werken

7. Verkeersprestaties  
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Omschrijving programma 
Het programma Beheren leefomgeving moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. het planmatig onderhoud  van de 

openbare buitenruimte, het gebiedsgericht werken, het snel handelen na (terechte) klachten en meldingen en de 

belangenbehartiging van de wijkbewoners. Het programma omvat het planmatig onderhoud wegen, het dagelijks 

onderhoud wegen, de kunstwerken, de openbare verlichting, groen, oppervlaktewater, de recreatieve en 

speelvoorzieningen, verkeer en vervoer en het gebiedsgericht werken. 

 

Centraal staat de samenwerking tussen verschillende organisaties: jeugd- en jongerenwerk, wijkcommissies en 

dorpsraden, woningbouwcorporatie, politie en de gemeente. De zelfwerkzaamheid van bewoners en 

wijkcommissies wordt gestimuleerd. In de uitvoeringspraktijk moeten de verschillende beheerdisciplines en 

beheerprocessen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De gemeente voert de regie op de uitvoerende 

partijen (werkvoorzieningschap en aannemers) en is zelf in uitvoerende zin vooral betrokken bij het snel oplossen 

van klachten en reageren op meldingen. De voorzieningen in de openbare ruimte moeten goed onderhouden zijn 

en voldoen aan de eisen voor veilig gebruik. 

 

Het staande verkeersbeleid gaat uit van een verschuiving  van auto- naar fietsgericht. We willen het fietsgebruik 

stimuleren en de verkeersveiligheid voor met name de jongere fietsers vergroten. Daarom wordt er aandacht 

besteed aan het terugdringen van het sluipverkeer en aan veilige fiets- en schoolroutes en het uitbreiden van 

fietsparkeermogelijkheden. 

 

Wat wilden we bereiken? 
We wilden recht doen aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en gemeentelijk beleid laten 

aansluiten bij de prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving. Door gebiedsgericht te werken 

wilden we de afstand tussen inwoners en overheid verkleinen en de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, 

creativiteit en betrokkenheid van (georganiseerde) inwoners benutten en de fysieke en sociale leefbaarheid per 

kern behouden. 

 

Ten aanzien van de fysieke leefomgeving wilden we veiligheid en duurzaamheid als randvoorwaarden stellen bij 

de te nemen maatregelen in de openbare ruimte en bij het onderhoudsniveau. Het streven is dat de inwoners 

tevreden zijn over de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte en dat zij de woonomgeving 

aantrekkelijk vinden. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2012 hebben wij een nadere stap gezet om prioriteiten van bewoners ten aanzien van hun leefomgeving te 

combineren met de ontwikkeling van de dorpen en de wijken door samen met actieve bewonersgroepen en 

inwoners dorpsplannen en gebiedsontwikkelingsplannen op te stellen. Het draagvlak voor beleid en uitvoering is 

gegroeid doordat bewonersgroepen en maatschappelijke instellingen betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen, 

zoals de toekomst van de dorpshuizen, het opstellen van de verkeersvisie, het participatiebeleid, het 

hondenbeleid, de afvalinzameling en IBOR (integraal beheer openbare ruimte). De eigen verantwoordelijkheid, 

eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van de inwoners heeft hierbij een grote rol gespeeld en is daarnaast 

ook gestimuleerd door ondersteuning te bieden bij het tot stand komen van bewonersinitiatieven. Om de 

leefbaarheid in onze kernen te behouden is onder andere aandacht besteed aan het voorzieningenniveau, de 

mobiliteit, de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. 
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Ten aanzien van de fysieke leefomgeving zijn beleidskaders opgesteld die de duurzaamheid en veiligheid van de 

openbare ruimte borgen en is kwaliteitsgestuurd beheer in het kader van IBOR (integraal beheer van de 

openbare ruimte) ingevoerd. 

Meer concreet zijn de navolgende activiteiten ontplooid: 

• Met bewonersgroepen zijn samenwerkingsconvenanten afgesloten waarin de wederzijdse rollen en 

taken zijn vastgelegd. Bewonersgroepen kunnen aangeven op welke inhoudelijke onderwerpen zij actief 

willen zijn en welke graad van participatie zij wensen in het desbetreffende jaar. Tevens zijn er in 2012 

voor het eerst jaarlijkse wijkactieplannen opgesteld voor de gebieden Maarssenbroek, Maarssen-dorp, 

Breukelen, Loenen en de kleine kernen. Voor de kernen Loenen aan de Vecht en Kockengen zijn 

Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) en voor  de 14 wijken in Maarssenbroek is een gebiedsvisie 

opgeleverd. In de dorps- en gebiedsvisies is aandacht voor wonen, welzijn, wijkeconomie, veiligheid en 

beheer en inrichting van de openbare ruimte. 

• In het kader van de leefbaarheid van de (kleine) kernen is in 2012 voor de kernen Maarssenbroek, 

Kockengen en Loenen een analyse gemaakt van het voorzieningenniveau. In het verlengde daarvan zijn 

ook gesprekken gevoerd met de dorpshuisbesturen over de functie van het dorpshuis in relatie tot het 

gewenste voorzieningenniveau in de kern. 

• Met de corporaties zijn we in gesprek over de samenwerking op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid. Dit heeft geresulteerd in concept samenwerkingsafspraken. Onze professionele partners 

(corporaties, politie en welzijnswerk) nemen deel aan de stuurgroep leefbaarheid en veiligheid op 

bestuurlijk niveau. 

• De initiatiefkracht van bewonersgroepen en inwoners is gestimuleerd door een centraal 

leefbaarheidsbudget beschikbaar te stellen voor het fysieke en sociale domein. Dit heeft circa 50 

leefbaarheidsinitiatieven opgeleverd. Van deze initiatieven hebben we er 46 gehonoreerd. Daarmee is 

het gehele budget à € 160.000 besteed. Veel initiatieven lagen in de sfeer van spelen, verkeer, 

buurtactiviteiten en groen. 

• Wij hebben een tour langs de kernen van de gemeente gemaakt. Tevens heeft elk gebied een eigen 

gebiedswethouder die minimaal twee keer per jaar overleg heeft gevoerd met de bewonersgroepen in 

zijn of haar gebied. 

• Na een pilot met het invoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) en het vaststellen 

van beleidskaders voor dat beheer, is IBOR verder uitgerold. In het IBOR is het dagelijks onderhoud van 

groen, spelen, kunstwerken, bewegwijzering en verkeerstekens opgenomen. 

• De uitwerking van de diverse beheerplannen heeft geleid tot meerjarenuitvoeringsplannen. Vanuit deze 

totaalopgave zijn maatregelen per kern samengevoegd. Met deze werkplannen is in grote lijnen inzicht 

in geplande maatregelen per gebied ontstaan. De werkplannen bieden daarnaast de mogelijkheid om 

onderhoudsniveaus te onderscheiden per gebied (kwaliteitsgestuurd beheren). Het onderhoud vindt 

plaats op basis van een bestek dat is gebaseerd op beeldkwaliteit. Het stelt de gemeente in staat om 

met de bewoners van het gebied duidelijke (beelden) afspraken te maken over de kwaliteit van de 

openbare ruimte. Eind 2012 is het Bomenbeleid geharmoniseerd en het Structuurplan 2013-2033 in 

concept vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. 

• Er is verder gewerkt aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de diverse kernen. Zo is in 

Breukelen op de Straatweg bij de rotonde Straatweg-Stationsweg is een fiets- en voetgangersoversteek 

verwijderd en zijn de overige oversteken verbeterd en dubbelzijdig gemaakt. De voetgangersoversteek 

nabij zwembad het Kikkerfort is aangepast. Binnen het project schoolzones 2012 zijn enkele knelpunten 

nader geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. In Loenen aan de Vecht is een vernieuwde schoolzone 
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aangelegd. In Maarssenbroek is op het binnenterrein scholeneiland Fazantenkamp een inrijdverbod 

ingesteld met een uitzondering voor ontheffinghouders. 

• In het mobiliteitsbeleid staat het terugdringen van het doorgaand verkeer (sluipverkeer) centraal. In 2012 

is dit bereikt door enerzijds de sluiproutes minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer en 

anderzijds via bewegwijzering en het weghalen van knelpunten de reguliere routes voor het doorgaand 

verkeer beter te faciliteren. Tevens hebben wij ingezet op het bevorderen van het fietsgebruik door 

middel van het verbeteren van fietspaden en fietswegen, met name naar scholen, (wijk)centra en 

maatschappelijke voorzieningen en door het verbeteren en uitbreiden van de stallingmogelijkheden. 

• Om de kwaliteit van openbaar vervoer te borgen vindt jaarlijks overleg plaats met de 

vervoersorganisaties. Zaken als ritfrequenties, uitbreiden of wijzigen van verbindingen en aanvullend 

vervoer komen daarbij standaard aan de orde. In 2012 heeft dit geresulteerd in een verbeterde 

aansluiting van de lijnen 120 en 122. 

• Er is een begin gemaakt met een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het beleid ten 

aanzien van ontheffingen, wegslepen en parkeren is heroverwogen. De afronding van de verkeersvisie 

is doorgeschoven naar 2013 omdat het visietraject ‘focus op morgen’ eerst afgerond diende te worden. 

• In BRU-verband zijn afspraken gemaakt over de actualisering van het Verkeersmodel Regio Utrecht 

(VRU2.2) omdat het huidige model nog uitgaat van verouderde gegevens. 

• In 2012 is het project Kockengen Waterproof opgestart. Dat betekent dat er een langetermijnvisie voor 

de kern en de aanliggende polder wordt opgesteld. Die visie is gevat in een door provincie, waterschap 

en gemeente gedragen “agenda 2063”. Verder zijn er aanbevelingen voor de duurzame ontwikkeling van 

het 4e kwadrant en is er een uitvoeringsplan voor de aanpak van de verzakte delen van het openbaar 

gebied van de kern vanaf 2014. 

 

De herinrichting van de kanaalstrook langs het Amsterdam Rijn Kanaal is in 2012 afgerond. Daarbij is onlangs het 

participatietraject geëvalueerd. Uit de door de betrokken bewoners gemaakte opmerkingen/ kritische 

kanttekeningen zullen wij lering trekken. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 
Kengetallen en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015

Gebiedsvisies en uitvoeringsplannen: P

- Wijkvisies 3 17 23

- Dorpsontwikkelingsprogramma’s, 
gebiedsontwikkelingsprogramma’s

1 4 12

- Dorpsvisies en gebiedsvisies 4 6 12 3

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 
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Wat heeft het gekost? 
Beheren leefomgeving Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

6.338.520   6.062.555   6.062.555   6.062.555   -                

1.540.013   1.580.643   1.224.558   1.472.470   247.912-      

Wegen (incl. verlichting) 6.672.617   5.887.382   5.936.734   5.185.774   750.960      

Verkeer (incl. parkeren) 1.756.036   1.385.800   2.395.652   2.559.936   164.284-      

Openbaar groen 2.312.082   2.404.744   2.216.044   2.364.934   148.890-      

18.619.268 17.321.124 17.835.543 17.645.669 189.874      

Wegen (incl. verlichting) 232.170-      39.944-       39.944-       199.355-      159.411      

Verkeer (incl. parkeren) 725.141-      258.118-      1.006.118-   848.380-      157.738-      

Openbaar groen 18.137-       11.260-       11.260-       109.226-      97.966       

975.448-      309.322-      1.057.322-   1.156.961-   99.639       

17.643.819 17.011.802 16.778.221 16.488.709 289.512      

2.944.000   -                -                1.008.679   1.008.679-   

3.953.107-   39.042-       271.970-      536.216-      264.246      

1.009.107-   39.042-       271.970-      472.463      744.433-      

1.009.107-   39.042-       271.970-      472.463      744.433-      

Totaal Beheren leefomgeving 16.634.712 16.972.760 16.506.251 16.961.171 454.920-      

Overige lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Mutaties reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

 

TOELICHTING REALISATIE 
 
LASTEN 
Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 248.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de 

gemaakte kosten van de Randweg Loenen jaarlijks in een keer worden afgeschreven. Deze systematiek is niet 

aangepast bij het vermogensonderzoek, omdat de Randweg naar verwachting in 2014 gereed is. Deze hogere 

kosten worden onttrokken uit de reserve Randweg Loenen die daarvoor is gevormd. Zie de algemene toelichting 

reserves onder dit hoofdstuk. 

 

Wegen 
Binnen het bestuurlijk thema wegen is per saldo een bedrag van € 751.000 minder uitgegeven dan begroot.  

Dit is niet het gevolg van achterblijvend onderhoud of kostenbesparing maar wordt veroorzaakt door het 

gedurende in 2012 omzetten van de voorziening ”wegen” in een bestemmingsreserve ‘groot onderhoud 

kapitaalgoederen’. Hiermee is een bedrag van € 992.000 gemoeid. In de leeswijzer wordt dit nader toegelicht 

onder de alinea “Reserves en voorzieningen kapitaalgoederen”. 

 

Door meer sneeuwval dan normaal in 2012, waren de kosten van gladheidbestrijding € 68.000 hoger dan 

begroot, aangezien sneeuwval meer inzet van materieel en menskracht vraagt dan regulier strooien. 

 

Op de post  wegen is een overschrijding te constateren van € 52.000 die veroorzaakt wordt door het feit dat eigen 

personeel is ingezet op diverse projecten . Om het regulier toezicht te waarborgen is de noodzaak ontstaan om 

extern toezicht in te huren. Normaliter zou in de uit te voeren projecten vanuit de post  “directie en toezicht” een 

verrekening kunnen plaatsvinden, echter binnen de onderhavige projecten is niet in een dergelijk inhuur voorzien 

waardoor de inzet van extern toezicht slechts lasten te zien geeft waar tegenover geen baten staan. 
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Voor de openbare verlichting is een bedrag van circa € 97.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door extra stroomkosten als gevolg van areaaluitbreiding (nieuwbouw en extra lichtmasten). 

Tevens zijn de energiekosten 2,5% hoger, waarvoor geen inflatiecorrectie in de begroting heeft plaatsgevonden. 

 

Bij de straatreiniging zijn de kosten € 70.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de invoering 

van IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) in de dorpskern Loenen, tegelijkertijd de kernen Nigtevecht, 

Vreeland en Loenersloot zijn meegegaan met de verhoging van het onderhoudsniveau zoals dat in IBOR is 

vastgelegd. In deze opstartkosten voor het project IBOR, in combinatie met de aanpassing van lopende 

onderhoudscontracten, was niet voorzien. Voor 2013 is het hogere onderhoudsniveau in de begroting 

opgenomen. 

 

Verkeer 
Binnen het bestuurlijk thema verkeer  is per saldo een bedrag van € 164.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Hieronder staan de belangrijkste verschillen: 

 

Voor de verkeersplannen is een bedrag van € 84.000 meer uitgegeven dan begroot onder andere vanwege de 

fietsenstalling NS station Maarssen voor een bedrag van € 47.000. Deze kosten worden voor € 25.000 gedekt uit 

de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Het restant van de overschrijding wordt veroorzaakt door de 

tegenvallende resultaten (i.c. geen opbrengsten) met betrekking tot de verkoopactiviteiten vanuit de kiosk. Wij 

zullen op korte termijn met de partners in overleg treden omdat op deze wijze de twee jaar geleden nog 

verwachte positieve exploitatievooruitzichten van fietsenstalling en kiosk ook meerjarig gezien niet zullen worden 

bereikt. 

 

Verder zijn de hogere lasten veroorzaakt door onder andere de kosten voor advies, accountant in verband met 

extra controle op de subsidiegelden en bijdrage BRU. Tevens was bij de begroting de algehele korting van 5 % 

doorgevoerd terwijl een verplichting reeds was aangegaan (reconstructie Kaatsbaan). Het betreft hier een 

totaalbedrag van € 37.000.  

 

Voor het betaald parkeren is een bedrag van € 35.000 meer uitgegeven dan begroot. De administratieve 

afhandeling van parkeerboetes is uitbesteed. In 2012 is gebleken dat de afrekening over 2009 en 2010 van 

€ 15.000 nog niet had plaatsgevonden. Verder betaalt de gemeente huur  voor een bosperceel (Willinkbos) bij de 

Scheendijk te Breukelen om de recreanten de mogelijkheid te bieden gratis te kunnen parkeren. De kosten van 

huur worden verantwoord onder de post betaald parkeren. Hiermee is bij de opstelling van de begroting geen 

rekening gehouden. 

 

Openbaar groen 

Het negatieve rekeningresultaat heeft te maken met het feit dat er kosten zijn gemaakt voor het in de vaart 

brengen van de pont Joostendam in Kockengen. Tegenover deze kosten staat echter een ontvangen bijdrage 

(subsidie) van diverse partners (zie onder baten). Met de uitgave was begrotingstechnisch geen rekening 

gehouden, maar de kosten vallen weg tegen de baten zoals die hieronder zijn verantwoord. 
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BATEN 
Wegen 

Binnen het bestuurlijk thema wegen is per saldo een bedrag van € 159.000 meer opbrengsten dan begroot. Dit is 

voornamelijk ontstaan door het feit dat  de inkomsten vergunningen  circa € 100.000 hoger zijn dan begroot. De 

reden is dat voor de eenmalige aanleg van glasvezelkabel in Breukelen een bedrag aan niet-begrote leges is 

ontvangen.  Daarnaast is voor de gladheidbestrijding  € 27.000 meer ontvangen dan begroot. Dit komt doordat 

over het strooiseizoen 2011-2012 een afrekening van Rijkswaterstaat is ontvangen. 

Bij de inkomsten openbare verlichting is een subsidie van de provincie Utrecht voor de LED verlichting aan de 

West Kanaaldijk ontvangen voor een bedrag van € 11.000. 

 

Verkeer 

Binnen het bestuurlijk thema wegen is per saldo een bedrag van € 158.000 minder opbrengsten dan begroot. Dit 

is  ontstaan doordat voor de verkeersplannen  € 238.000 minder aan subsidie is ontvangen dan begroot, 

vanwege de berekeningssystematiek bij de BRU (Bestuur Regio Utrecht) op projecten in het kader van 

verkeersmaatregelen Maarssen dorp. Door de uitloop van de werkzaamheden (o.a. bezwaarprocedure bussluis, 

technisch onderzoek  funderingen en eisen brandweer) heeft de BRU lager beschikt dan de verwachte € 723.000. 

Er is bezwaar aangetekend. 

 

Op de post fietsenstalling Breukelen is een bedrag van € 86.000 meer ontvangen dan begroot. Dit betreft een 

subsidie  van de provincie Utrecht. 

 

Openbaar groen 

Binnen het bestuurlijk thema openbaar groen is per saldo een bedrag van € 98.000 meer  opbrengsten dan 

begroot. Dit is als volgt ontstaan: 

Voor recreatieprojecten is het voetveer Joostendam in Kockengen in de vaart gegaan. Deze zelfbedieningspont 

over de Groote Heicop vormt een belangrijke schakel in zowel regionale, nationale als internationale 

wandelroutes, en vergroot het aantal wandelmogelijkheden in dit gebied. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft de pont aangelegd. Daarvoor is een bijdrage ontvangen door de provincie 

Utrecht  via de gebiedscommissie De Venen, Wandelnet/LAW, de Waterschappen Amstel Gooi en Vecht en 

Stichtse Rijnlanden en de ANWB. Voor deze voetveerverbinding is een bijdrage ontvangen van ongeveer  

€ 103.000 meer dan begroot. 

 
ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Voor de toelichting op het verschil bij de toevoeging reserves verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea 

“reserve en voorzieningen groot onderhoud kapitaalgoederen”.  

De hogere onttrekking op de reserve heeft te maken met de niet begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve 

Randweg Loenen. 

 

RISICO’S 

Zonder maatregelen bestond het risico dat voor beheertaken kunstwerken de ondergrens in de komende jaren  

zou worden bereikt. De beheersbudgetten zijn in dat kader voor de komende jaren verhoogd zodat aan dit risico 

tegemoet is gekomen. Er heeft zich in 2012 geen situatie voorgedaan waarbij de veiligheid in het geding is 

gekomen. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
  

Portefeuillehouder   Dhr. P.F. de Groene en dhr. J.W. Verkroost 

Producten Onderwijs, kinderopvang en jeugd (opgroeien en opvoeden). 

 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en 

activiteiten die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid– van participatie tot 

onderwijs, van opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk ter 

bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer.  

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  4
Onderwijs, sport en recreatie

Gelijke ontwikkelings-
mogelijkheden voor 
jongeren en volwassenen 
realiseren met een breed 
scholingsaanbod , dat 
zoveel als mogelijk aansluit 
bij de vraag van de 
inwoners.

1.Onderwijs

2. Toezicht en handhaving op 
kinderopvang

3. Jeugd- en jongerenwerk

4. Centrum voor Jeugd en 
Gezin / Jeugdzorg
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Omschrijving programma 
Het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd omvat een integrale benadering van jeugdbeleid.  Alle 

aspecten – van participatie  tot onderwijs, van opvang tot preventie, zijn dan ook beleidsmatig ondergebracht in 

één programma. Integraal jeugdbeleid gaat over jongeren van 0 tot 27 jaar. 

De algemene missie voor het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd is dat de jeugd in Stichtse Vecht zich 

kan ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners (gebaseerd op het collegeprogramma). 

 

Wat wilden we bereiken? 
Het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan jongeren van 0-27 jaar, zowel thuis als op school, is een 

continue proces. Dit geldt ook voor het zo vroeg mogelijk wegwerken van de drempels die jongeren tegenkomen, 

het streven naar goede voorzieningen  op de leefgebieden van jeugd en jongeren en een goede verbinding 

tussen deze voorzieningen, zodat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen in de 

samenleving. Dit alles met het uiteindelijke doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en 

volwassenen in de gemeente te bereiken dat zoveel als mogelijk aansluit bij de vraag van de inwoners. 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen die hieronder worden toegelicht. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Onderwijs 
Het zorgen voor een aantrekkelijk en passend voorzieningenniveau (zowel kwalitatief als kwantitatief) op het 

gebied van onderwijshuisvesting is een wettelijke taak.  Afgelopen jaar  is o.a. besloten tot uitbreiding van de 

Rientjes  MAVO met ruim 800 m2 bruto vloeroppervlak. De planontwikkeling daarvoor was door het 

schoolbestuur reeds eind 2011 gestart. De feitelijke bouw begint in januari 2013. 

 

Zoals voorgenomen hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in de schoolgebouwen met aandacht voor 

veiligheid en duurzaamheid. Verwijdering van asbesthoudend materiaal is in 2012 aan de orde geweest op 3 

schoollocaties. 

 

Na het faillissement van de aannemer is in overleg met de toekomstige gebruikers en in lijn met de eerder in de 

BERAP vermelde uitgangspunten (kleiner/ efficiënter schoolgebouw, bezuinigen op budget i.v.m. efficiency en 

onverschuldigd betaalde eerste bouwtermijn voormalige aannemer) de afgelopen maanden intensief gewerkt aan 

een nieuw ontwerp. Het streven was er op gericht dit proces in augustus af te ronden waarna in december zou 

kunnen worden aanbesteed. De toekomstige gebruikers hebben echter om meer tijd gevraagd zodat nog eens 

alle wensen en eisen tegen het licht konden worden gehouden en er zekerheid kon worden ingebouwd dat er een 

toekomstbestendige samenwoonschool zou kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat in 2012 geen 

concrete aanbesteding van het schoolgebouw heeft kunnen plaatsvinden. De aangepaste planning gaat er 

inmiddels vanuit dat in de eerste week van maart 2013 een definitief akkoord van de gebruikers komt op het 

voorlopig ontwerp. Daarna kunnen de contracten worden getekend en de aanbestedings- en 

omgevingsvergunningsprocedure worden gestart. Dit zal naar verwachting leiden tot een start bouw vlak na de 

bouwvakvakantie 2013. 

 

In 2012 lag het accent op het op orde brengen van het gehele onderwijshuisvestingsveld (inzicht 

voorzieningenniveau, de noodzakelijke investeringen, de financiering, herindeling begroting en financiële 

systematiek). In de 2e bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat oplevering van deze inventarisatie in 
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oktober zou plaatsvinden. Omdat e.e.a. toch een grotere tijdsinvestering vroeg dan gepland,  vindt oplevering van 

de inventarisatie begin 2013 plaats. 

De juridische strijd om het eigendom van het gebouw van voorheen Jenaplanschool De Regenboog  is in 2012 

niet tot een afronding gekomen. Desondanks  heeft de gemeente wel geïnvesteerd in het onderhoud van het 

gebouw, dat nu in gebruik is bij basisschool ’t Bontenest. 

 

In aansluiting op het collegeprogramma hebben we de uitgangspunten rond brede school uitgewerkt door 

gezamenlijk met de schoolbesturen in de Lokale Educatieve Agenda een  visie op de brede school te 

ontwikkelen. 

 

We hebben evenals in 2011  samengewerkt met het onderwijs en partijen als peuterspeelzalen, kinderopvang en 

het centrum voor jeugd en gezin binnen een zogenoemde Lokale Educatieve Agenda (LEA). De belangrijkste 

thema’s binnen deze LEA waren zorg in en om de school en Ontwikkelingskansen (waaronder VVE en 

onderwijsachterstandenbeleid). 

 

We hebben voor het leerlingenvervoer een nieuwe geharmoniseerde verordening voor Stichtse Vecht vastgesteld  

en daarin o.a.  vastgelegd dat we  voor nieuwe aanvragen de dichtstbijzijnde school strikt toepassen. Wij hebben 

het reizen met openbaar vervoer en het gebruik van de fiets gestimuleerd. Ook hebben wij de  aanbesteding 

leerlingenvervoer afgerond. 

 

In November 2012  heeft een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ouders van leerlingen die gebruik 

maken van aangepast vervoer (taxi) na een eerste periode met een nieuwe  vervoerder, na de aanbesteding van 

het leerlingenvervoer. Met name in de communicatie bleek  veel verbetering mogelijk. Zowel de gemeenten als 

Connexxion hebben deze signalen opgepakt en gaan hier mee aan de slag. Gelukkig is de start van het 

schoolvervoer in heel veel gevallen wel goed verlopen en zijn ouders en kinderen zeer tevreden met het vervoer. 

 

De wet Passend Onderwijs treedt in werking per 1 augustus 2014 en heeft tot doel aan elke leerling die bij een 

school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven, een passend aanbod te doen. Wij zijn in de voorbereiding  

van deze transitie met het onderwijs hierover in overleg en verkeren in de bijzondere positie dat wij met twee 

regio’s te maken hebben: een regio voor het VO in Utrecht (stad) en voor het PO Utrecht West. Passend 

Onderwijs heeft veel raakvlakken met de andere drie transities, met name met de Transitie Jeugdzorg. Daarom is 

Passend onderwijs ook opgenomen in  het Programmateam van SV over het sociale domein en hebben we in juni 

2012 gezamenlijk een visiedocument  vastgelegd “Samen Sterk”. De uitgangspunten nemen we mee in de 

overleggen over Passend Onderwijs. 

Het Swv VO (Utrecht stad) heeft een experimenteerstatus en is daarmee een van de drie landelijke pilots voor het 

Passend Onderwijs. Dit betekent dat vooruitlopend op het in werking treden van de Wet Passend Onderwijs 

(1 augustus 2014) het Samenwerkingsverband met ingang van 1 augustus 2013 al gaat werken zoals bedoeld in 

de wet en voor 1 mei 2013 een vastgesteld ondersteuningsplan moet voorleggen aan de Onderwijsinspectie. De 

ondersteuningsplannen hebben gevolgen voor leerplicht, maatschappelijk werk, JGZ, CJG, leerlingenvervoer en 

in mindere mate onderwijshuisvesting. Over de inhoud en de gevolgen van de ondersteuningsplannen hebben wij 

afstemmingsoverleg met het SWV VO. 

In Utrecht West, waar Stichtse Vecht voor het Passend Onderwijs betrokken is voor het Primair onderwijs, 

hebben we in een bestuurlijk overleg op 6 november 2012 met het onderwijs de kaders vastgesteld voor  de 

aansluiting van de zorg op het onderwijs. Vooruitlopend hierop is in juni 2012 in het SSZW een startnotitie 
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vastgesteld  “de Transitie Jeugdzorg en de aansluiting met Passend Onderwijs” er is gezamenlijk een aanvraag 

gedaan voor de Voorlopersaanpak Passend Onderwijs bij het ministerie. Deze is goedgekeurd.  

Daarna is gestart met een gezamenlijk overleg onderwijs –gemeente om uitwerking te geven aan de 

samenwerkingsagenda van het bestuurlijk overleg en de Voorlopersaanpak. 

 

Het afgelopen jaar hebben wij conform onze wettelijke verplichting, samen met de scholen gezorgd voor 

handhaving van de leerplichtwet. Er is gewerkt  aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. 

Gemeenten krijgen op basis van een convenant een taakstelling. We hebben de taak om ieder jaar het aantal 

voortijdige schoolverlaters met 10% terug te dringen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald : het aantal 

voortijdige  schoolverlaters  is teruggebracht van 199  (schooljaar 2010/2011) naar ca. 150 (voorlopig cijfer 

schooljaar 2011/2012). 

 

Daarnaast is gewerkt aan de inrichting van een regionaal bureau leerplicht dat met ingang van januari 2013 

daadwerkelijk van start is gegaan. In dit   bureau werken Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden,  Montfoort  

en Oudewater gemeenteoverstijgend samen om de leerplichtfunctie nog beter en efficiënter   dan voorheen uit te 

voeren. 

 

Kinderopvang 

Conform wettelijke verplichting zijn alle kinderopvanglocaties in 2012 geïnspecteerd. Bij  34 registraties 

(buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en een gastouder) is, op basis van het advies van 

de GGD, een handhavingstraject gestart. De exacte aantallen en de vorm van handhaving worden door middel 

van een jaarverslag in mei 2013 aan u voorgelegd. 

 

De bezuinigingstaakstelling van € 40.000 voor 2012 in het kader van de heroverwegingen op het 

peuterspeelzaalwerk is gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken hebben we  de subsidievoorwaarden aangepast. 

Grootste verandering in dezen  is dat er gesubsidieerd wordt per peuter en niet meer per peuterspeelzaal. 

 

Vanwege een tekort aan aanmeldingen, heeft  peuterspeelzaal De Rakkers in Nieuwer Ter Aa eind december 

2012 besloten om per 1 augustus 2013 te sluiten. 

 

Jeugd- en jongerenwerk 
De aanbesteding van het jeugd- en jongerenwerk en de voorbereidingen van het nieuwe jongerencentrum in MFA 

Bisonspoor hebben in 2012 een hogere prioriteit gekregen dan de nota jeugdbeleid. Daarom is de geplande nota 

Jeugdbeleid 2012-2020 doorgeschoven naar 2013. 

  

Jongerenparticipatie 

In aansluiting op het collegeprogramma hebben we s daarnaast ingezet op de volgende speerpunten: 

• Het stimuleren van jongeren om zelf activiteiten en projecten te organiseren en hen hierin ondersteunen;  

• Het bieden van een structureel en flexibel palet aan activiteiten die aansluiten bij de leeftijd, wensen en 

behoefte van jongeren; 

• Het werken met een flexibel budget om eigen initiatieven van jongeren te ondersteunen.  

 

De behoefte aan muziek, sport, theater en voorlichting onder jongeren in Stichtse Vecht leeft. Daarom is in 

samenwerking met het jongerenwerk een muziekopnamestudio gerealiseerd in het tijdelijke jongerencentrum in 

Maarssenbroek om rap- en zangtalenten te kunnen ontplooien. Daarnaast hebben we theateractiviteiten 
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georganiseerd met het project Mijn Buurt/Onze Buurt en zijn er sportactiviteiten georganiseerd in Breukelen, 

Kockengen, Maarssen en  Tienhoven.  

In minstens 6 kernen in Stichtse Vecht hebben jongeren daarnaast als vrijwilligers zelfstandig activiteiten 

georganiseerd. Jongerencentrum Kuyperstraat en jongerencentrum Brooklyn zijn bovendien door jongeren zelf 

opgeknapt, met begeleiding van het jongerenwerk. In Breukelen, Loenen en Maarssen hebben jongeren 

meegewerkt aan diverse projecten in het kader van voorlichting op o.a. het gebied van alcohol en drugs. Vanuit 

het Flexibel Jeugdbudget zijn tot slot de volgende projecten ondersteund:  

• jongerendebat in de raadszaal met gemeenteraadsleden; 

• plaatsing van verlichting op het skateterrein in Breukelen (zodat ook in de wintermaanden jongeren 

gebruik kunnen maken van de beschikbare sport- en speelvoorzieningen); 

• apparatuur t.b.v. muziek opnamestudio Maarssenbroek; 

• volleybaltoernooi Kockengen; 

• muziek- en cultuurfestival Breukpop. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin/Jeugdzorg 

De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering en de  jeugd-ggz 

(Zorgverzekeringswet) worden vanaf 2015 overgeheveld naar gemeenten. 

In de regio/provincie hebben we, zoals voorgenomen, zowel bestuurlijk als ambtelijk een meer vooraanstaande 

rol gespeeld bij de voorbereidingen hierop. Door de overgang van de jeugdzorg (en de transities van de AWBZ en 

de invoering van de participatiewet) voor te bereiden binnen een deels regionaal programma opereren 

verschillende projectleiders van de gemeente Stichtse Vecht op regionaal/provinciaal niveau 

(zie ook programma 7). 

 

In 2012 hebben we de mogelijkheden onderzocht tot deelname aan een pilot/experiment. Resultaat hiervan is dat  

een pilot is gestart op het gebied van eerstelijns  jeugdhulpverlening gericht op eigen kracht, zelfredzaamheid en 

ontschotting van hulpverlening. Er is daarbij gekozen voor de inzet van een generalistisch team van Buurtzorg 

Jong in de wijk Maarssenbroek.  Daarnaast zijn we in de regio Utrecht West gestart met ‘De proeftuin’, waarbij 

geëxperimenteerd wordt met de inzet van tweede lijns jeugdzorg zonder indicatie. De resultaten van beide 

experimenten worden in 2013 verwacht. 

 

We hebben onze ideeën over de transitie en transformatie van de jeugdzorg (dicht bij huis en op basis van eigen 

kracht) opgenomen in onze visie op het gehele sociale domein. Deze  hebben we ter vaststelling aan u 

voorgelegd (‘Samen sterk in Stichtse Vecht’). Daarnaast hebben wij gezamenlijk met de andere gemeenten in 

Utrecht West een startnotitie ontwikkeld voor de transitie van de jeugdzorg  (zie ook programma 7). 

 

Conform ons voornemen het huidige aanbod van jeugdgezondheidszorg tegen het licht te houden hebben we een 

onderzoek laten uitvoeren naar de integratie van de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen (het consultatie 

bureau) en de jeugdgezondheidszorg voor 4  tot 19 jarigen (uitgevoerd door de GGD). Dit onderzoek heeft er toe 

geleid dat wij streven naar een volledige uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen door één 

uitvoerder. 

 

Ook hebben we een onderzoek laten uitvoeren  naar de vraag en behoefte aan opvoedondersteuning onder 

ouders en medeopvoeders, zoals het onderwijs en sportverenigingen. Met de resultaten van dit onderzoek 

optimaliseren we het aanbod van preventieve voorzieningen, om zo zoveel mogelijk het beroep op de jeugdzorg 

te voorkomen.  De resultaten van het onderzoek zijn begin februari 2013 beschikbaar gekomen. 
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Wat heeft het gekost? 
Onderwijs, kinderopvang Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

en jeugd 2011 2012 2012 2012 2012

1.349.711   1.341.300   1.341.300   1.341.300   -                

3.598.541   3.317.518   3.646.775   3.646.775   -                

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 1.529.114   1.682.323   1.553.839   1.268.460   285.379      

Onderwijshuisvesting 1.671.903   1.570.096   1.739.596   1.508.728   230.868      

Jeugd 2.039.207   2.210.635   2.269.183   1.856.165   413.018      

Totaal Lasten 10.188.476 10.121.872 10.550.693 9.621.428   929.265      

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 235.193-      374.434-      289.850-      225.108-      64.742-       

Onderwijshuisvesting 628.956-      323.469-      323.469-      304.404-      19.065-       

Jeugd 1.659.864-   1.568.862-   317.108-      421.159-      104.051      

2.524.014-   2.266.765-   930.427-      950.672-      20.245       

7.664.462   7.855.107   9.620.266   8.670.756   949.510      

314.895      23.087       23.087       78.098       55.011-       

475.128-      398.257-      566.550-      658.835-      92.285       

160.233-      375.170-      543.463-      580.737-      37.274       

160.233-      375.170-      543.463-      580.737-      37.274       

Totaal Onderwijs, kinderopvang en jeugd 7.504.229   7.479.937   9.076.803   8.090.019   986.784      

Overige lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Mutaties reserves

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

 
TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Onderwijsbeleid 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid is in totaal ruim € 285.000 minder uitgegeven dan begroot.  

Voor het grootste deel - bijna € 203.000 - is dit het gevolg van de gunstige effecten van het nieuw aanbestede 

contract  leerlingenvervoer.  Dit contract  is ingegaan vanaf het nieuwe schooljaar  en kon om die reden niet 

worden opgenomen in de najaarsrapportage 2012.  

Het  basisonderwijs in Loenen leverde een voordeel op van ongeveer € 47.000. Dit wordt veroorzaakt door het 

feit dat de  Tweemaster in Loenen met hogere  lasten  (en baten) in de begroting is opgenomen terwijl feitelijke 

lasten  beperkt zijn. De lasten en baten  zijn vanaf 2013 realistisch geraamd.  

Voor schoolbegeleiding, verkeerseducatie en onderwijsachterstandenbeleid werd in totaal € 35.000 minder 

uitgegeven dan begroot.  

 

Onderwijshuisvesting 

Op het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting wordt in totaal ruim € 230.000 minder uitgegeven dan was 

begroot.  

 

Voor het grootste deel moet dit toegeschreven worden aan  de  op voorhand  ingecalculeerde kapitaallasten van 

ruim € 150.000 van het Zwanenkampcomplex. Deze investering is later gereed gemeld, waardoor de 

kapitaallasten niet vanaf 2012 lopen, maar vanaf 2013.  
Daarnaast  is in de onderhoudsreserves € 44.000  meer gestort dan begroot. Dit is het verschil tussen de begrote 

stortingen  in de voorzieningen   en de daadwerkelijke kosten van groot onderhoud. Voor de toelichting op het 

verschil bij de toevoeging reserves verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea “reserve en voorzieningen 

groot onderhoud kapitaalgoederen”.  
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Jeugd 
In totaal is binnen het bestuurlijk thema Jeugd € 413.000 minder besteed dan in de begroting beschikbaar was.   

Dit komt grotendeels doordat  activiteiten in gang zijn gezet in 2012 maar  wat de daadwerkelijke uitvoering 

betreft uitgesteld zijn naar 2013. Oorzaak hier van is de doorlooptijd van procedures. 

Om uitvoering te kunnen geven aan de voorgenomen activiteiten in 2013 wordt  aan de raad  gevraagd in te 

stemmen  met de overheveling van  € 51.000  voor de voorbereiding van de transitie van de Jeugdzorg. 

De uitvoering van de pilot Buurtzorg Jong (€ 120.000) en het project Versterking keten overlastgevende jongeren  

(€ 70.000) zal eveneens in 2013 plaatsvinden. 

Eind 2012 is € 77.000 aan teveel betaalde voorschotten inzake digitaal dossier JGZ over de periode 2009-2011 

terugbetaald. 

De incidentele kosten om nieuwe ontwikkelingen binnen het CJG het hoofd te bieden zijn bovendien € 55.000 

lager uitgevallen dan verwacht. 

Tot slot is aan de exploitatie van kinderopvangverblijven en aan lokaal beleid  peuterspeelzaalwerk per saldo  

€ 40.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit is vooral het gevolg van herprioritering van taken .   

 

BATEN 
Onderwijsbeleid 

Binnen het bestuurlijk thema  Onderwijsbeleid kwam ongeveer € 65.000 minder binnen dan begroot.  Dit verschil 

moet vooral toegeschreven worden aan opbrengsten van de Tweemaster  te Loenen, die achterblijven bij de  te 

ruim begrote inkomsten.  De baten zijn, net als de lasten, met ingang van 2013 op een meer realistisch niveau  in 

de begroting opgenomen.  

 

Jeugd 
Het bestuurlijk thema Jeugd laat meerinkomsten zien tot een totaal van € 104.000. Deze kunnen grotendeels  

worden  toegeschreven worden aan de structurele inkomsten bij de kinderopvangaccommodatie  De Klimboom in 

Loenen  en betreffen de bijdrage van het kinderdagverblijf aan de  bouwinvestering van de brede school in 

Loenen waarin  de accommodatie  is ondergebracht. Deze bijdrage  is met ingang van 2013 in de 

meerjarenbegroting opgenomen.  

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Voor de toelichting op het verschil bij de toevoeging reserves verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea 

“reserve en voorzieningen groot onderhoud kapitaalgoederen”.  

 

RISICO’S 

In programma 2 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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5. Cultuur, sport en recreatie 
  

Portefeuillehouder   Mevr. G. Helling en dhr. V. van der Horst    

Producten Bibliotheek, cultuureducatie, amateurkunst, sociaal culturele accommodaties, sport en 

sportaccommodaties. 

Korte omschrijving De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten bevorderen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke, sociale en 

emotionele gezondheid van haar  inwoners. 

  

  
OUTPUT-EFFECT KETEN  

 

Programma  5
Cultuur, sport en 

recreatie

Een aantrekkelijke, 
sportieve en duurzame 

leefomgeving nastreven, 
met een bloeiende 
toeristische sector., 

waarbij cultuurhistorie 
centraal staat. 

1. Recreatie, toerisme en evenementen

2. Kunst en cultuur

3. Monumenten

4. Sport
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Omschrijving programma 
Recreatie, toerisme en evenementen   

Toerisme en recreatie is een onderwerp van vitaal belang voor Stichtse Vecht. Ingeklemd tussen Utrecht en 

Amsterdam vormt de gemeente Stichtse Vecht een belangrijke en aantrekkelijke recreatieve buffer. Enerzijds 

biedt dit veel kansen om de lokale economie in Stichtse Vecht te versterken en de gemeente op de kaart te 

zetten. Anderzijds staat Stichtse Vecht onder druk omdat de recreatievraag stijgt en het aanbod daar op achter 

blijft.  

 

Kunst en cultuur 

Het gemeentebestuur omschrijft kunst- en cultuurbeleid als  een middel waarmee de gemeente haar eigen 

identiteit tot uitdrukking kan laten komen en kan versterken door initiatieven te ondersteunen. Verder vindt zij het 

van belang dat inwoners kennis kunnen nemen van en kunnen deelnemen aan uiteenlopende culturele 

uitingsvormen, omdat deze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan de sociale 

samenhang. De culturele identiteit in Stichtse Vecht wordt bepaald door het culturele voorzieningenniveau, de 

inzet van vrijwilligers voor de uitvoer van culturele activiteiten en de hoeveelheid en diversiteit aan 

(amateur)kunstverenigingen. 

 

Monumenten 
Het gemeentebestuur van Stichtse Vecht hecht groot belang aan het cultureel erfgoed in haar gemeente en wil 

zich inzetten voor het behoud van de kwaliteiten. Zij benadrukt de aanwezigheid van de vele monumenten, het 

grote aantal buitenplaatsen, de karakteristieke dorpskernen en de groenblauwe kwaliteiten van de Vecht, de 

Angstel en het schitterende plassengebied. 

 

Sport 

Het maatschappelijk belang van sport is groot. Sport bevordert de gezondheid van mensen, draagt bij aan de 

individuele ontplooiing en is ook een maatschappelijk bindmiddel. Het verhogen van de sportparticipatie, de 

kwaliteit van de sportbeoefening als ook het stimuleren van een levenlang sporten zijn dan ook belangrijke pijlers 

voor het gemeentebestuur van Stichtse Vecht. Daarbij is er aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals 

jongeren, ouderen, mensen met een beperking en “minder vanzelfsprekende bewegers”. Om dit mogelijk te 

maken is een gevarieerd aanbod van sport en (multifunctionele) sportaccommodaties nodig. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving 

Het streven naar een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving waarin cultureel erfgoed, recreatie en toerisme, 

cultuur, ruimtelijke inrichting en het ondernemersklimaat elkaar versterken, is een continu proces waaraan ook  in 

2012 is gewerkt. 

 

Een bloeiende toeristisch-recreatieve sector 
In 2012 wilden wij de toeristisch-recreatieve sector stimuleren. Samen met onze partners hebben we ervoor 

gezorgd dat inwoners en toeristen onbezorgd konden recreëren in de gemeente en ondernemers hiervan konden 

profiteren. Tegelijkertijd  is aandacht besteed aan het behouden en beschermen van de authentieke 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
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Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het in stand houden van een bloeiend 
verenigingsleven  

Conform het collegeprogramma wilden we in 2012 actieve en passieve cultuurdeelname bevorderen en een 

bloeiend verenigingsleven in stand houden. De organisatie van (eenmalige) culturele activiteiten hebben we 

gestimuleerd en gefaciliteerd met provinciale cultuurparticipatiegelden en binnen de kaders van onze eigen 

cultuurbegroting. Per kern is de mogelijkheid voor beleving en participatie in cultuur voortgezet.  

 

Behouden en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten, gebieden en structuren 
In 2012 is bijgedragen aan de realisatie van de algehele doelstelling voor het beleidsveld monumenten, 

cultuurhistorie en archeologie 

Realisaties die hier in 2012 aan bijgedragen hebben zijn:  

• het Jaar van de historische buitenplaatsen,  

• het opzetten van het monumentenloket,  

• borging van de cultuurhistorische waarden in de bestemmingsplannen en andere beleidsstukken.  

 

Een gezonde en sportieve samenleving  

Op het gebied van sportstimulering is geïnvesteerd in sportparticipatie van verschillende doelgroepen en het 

versterken van het netwerk, onder andere via de combinatiefunctionarissen. Met beperkte middelen is 

geïnvesteerd in het noodzakelijk  beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dit alles om ervoor te zorgen 

dat de inwoners van alle leeftijd worden gestimuleerd om (veilig) te kunnen sporten en bewegen.  

 

Verder is invulling gegeven aan de strategische onderwerpen met betrekking tot de strategische 

heroverwegingen. Belangrijke onderwerpen zijn geharmoniseerd en er is een start gemaakt met het uitvoering 

geven aan de strategische heroverwegingen. Met het oppakken van deze onderwerpen is een eerste belangrijke 

stap gezet naar actieve participatie en vergroting van zelfstandigheid van de betrokken partners.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Recreatie, toerisme en evenementen  

In de 2012 heeft de nadruk op de uitvoering gelegen. Het jaar van de Historische buitenplaatsen is hier een 

voorbeeld van. De visie op recreatie, toerisme en evenementen wordt derhalve  in het 3e kwartaal van 2013 aan 

u aangeboden. 

 

Conform het collegeprogramma is in 2012 onderzoek gedaan, waar de uitvoering van het promotie- en 

marketingbeleid en de organisatie van de ontvangst- en informatiefunctie kan worden neergelegd. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de uitvoering kan worden neergelegd  bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & 

Vecht (RBT)en het innovatieplatform Itrovator. Gemeente Stichtse Vecht heeft zich hierbij aangesloten.  

 

Het geplande promotie- en marketingplan zal onderdeel uit maken van de beleidsvisie. Het Regionaal Bureau 

voor Toerisme Gooi & Vecht heeft in 2012 promotiemateriaal ontwikkeld en zijn marketingactiviteiten van de 

grond gekomen. Om bepaalde basistaken op het gebied van promotie en marketing uit te kunnen voeren de 

komende jaren, heeft de provincie Utrecht subsidie beschikbaar gesteld voor de jaren 2013 en 2014. In 

tegenstelling tot de planning is het onderzoek naar de wenselijkheid van een lokaal platform voor toeristisch-

recreatieve ondernemers (collegeprogramma) niet uitgevoerd. Dit onderwerp volgt uit de beleidsvisie.  
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In aansluiting op het collegeprogramma is de bestuurlijke en organisatorische structuur (op het gebied van 

recreatie en toerisme) vereenvoudigd. In 2012 zijn de twee gebiedscommissies die in de regio actief waren 

samengegaan tot de nieuwe Gebiedscommissie Utrecht West. Daarnaast is in 2012 de toekomstdiscussie 

recreatie(schappen) gevoerd om te komen tot een meer eenvoudige, werkbare en duurzame organisatiestructuur 

van de recreatieschappen. Medio 2013 zal in de gemeenteraad een besluit worden genomen over de nieuwe 

organisatiestructuur van de recreatieschappen.  

Daarnaast is gestart met het onderzoek naar mogelijkheden om: 

• het Plassengebied in de toekomst op een duurzame manier als recreatiegebied te behouden en te 

exploiteren; 

• de legakkers in de Kievitsbuurten te behouden. 

 

In 2012 is het uitvoeringsbeleid Evenementen (collegeprogramma) vastgesteld.  

 

Ten opzichte van 2011 is het aantal overnachtingen, dat in 2012 in rekening zijn gebracht voor de 

toeristenbelasting, gestegen van 96.322 (2011) naar 121.479 (2012). 

 

Kunst en cultuur 
In 2012 is de basis gelegd voor een nieuwe integrale vrijetijdsnota. De nota kunst en cultuur wordt hierin verwerkt 

in een integrale vrijetijdsnota. De ontwikkeling van deze nota is in 2012 van start gegaan waarbij de  

(beleidsmatige) samenhang versterkt wordt tussen cultuur, recreatie, monumenten en economie.  In de, in 2012, 

vastgestelde nieuwe subsidieregelingen cultuurparticipatie en cultuureducatie en de daarbij behorende visie is al 

rekening gehouden met deze veranderende rol van onze gemeente. De integrale vrijetijdsnota eind 2013aan u 

aangeboden. 

De rol van de gemeente in de uitvoering van onze ambities hierin is voorwaarden scheppend, initiatief 

ondersteunend en harmoniserend. 

 

Overeenkomstig de veranderende rol van de lokale overheid (samenredzaamheid) zijn culturele organisaties 

aangespoord tot verder cultureel ondernemerschap.  Het cultureel subsidiebeleid is geharmoniseerd en 

vernieuwd. 

 

Een inspirerend voorbeeld van samenredzaamheid uit 2012 is het burgerinitiatief C-Fordt. Ontwikkelingen 

(bestemmingsplan, ontwerp parkeerplaatsen)  rondom het voormalige fort Werk bij Maarsseveen hebben meer 

vorm gekregen. Exploitatie, beheer en eigendom zijn binnen de Stichting C-Fordt behartigt.  

 

Met de uitvoering van het cultuurparticipatieplan 2012 is actieve en passieve cultuurdeelname bevorderd met 

onder andere het ondersteunen en faciliteren van vernieuwende culturele projecten met specifiek aandacht voor 

jeugdigen, het instellen van een incidenteel cultuurbudget welke volledig is benut,  het mogelijk maken van het 

Jaar van de Historische Buitenplaats en het inzetten van de cultuurconsulent. De cultuurconsulent heeft 

bijgedragen aan het stimuleren van cultuureducatie voor kinderen en het ondersteunen van 

amateurkunstorganisaties in onder meer cultureel ondernemerschap door het aanbieden van advies, organiseren 

van netwerkbijeenkomsten (cultuurcafés) cursussen en workshops.  

 

Overeenkomstig onze ambities in het collegeprogramma is in 2012 gestart met het opzetten van een 

cultuuragenda zodat bezoekers en inwoners van Stichtse Vecht beter gefaciliteerd worden in ons ruime culturele 

en recreatieve aanbod. 
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Cultuureducatie voor kinderen is verder tot stand gekomen in samenwerking met Kunst Centraal die 

cultuureducatie in het primair onderwijs en op het VMBO heeft verzorgd. De kennismaking met lokale culturele 

instellingen en initiatieven is hierbij een uitgangspunt geweest. 

 

Het Cultuurplatform Vechtstreek heeft haar taken geëvalueerd  en poogt met een nieuwe werkwijze en indeling 

haar verbindende en regisserende rol tussen doelgroepen, gemeente en aanbieders te versterken. In verband 

met de veranderende rol van de gemeente, het wegvallen van de cultuurconsulent en het vernieuwde 

subsidiebeleid worden de taken van het Cultuurplatform in 2013 in onderling overleg verder geëvalueerd en 

opnieuw ingevuld. 

 

In 2012 is begonnen met het opstellen van de businesscases voor de bibliotheek, muziekschool en vrijetijdsbedrijf 

naar aanleiding van de strategische heroverweging. Op de invulling van de besparingsopdracht op het 

bibliotheekwerk is gezien de maatschappelijke, politieke en financiële complexiteit in 2012 nog geen politiek 

besluit genomen. 

Definitieve besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal van 2013. Dit geldt ook voor de muziekschool en de 

go - no go voor de uitvoering van het vrijetijdsbedrijf. 

 

Monumenten 

In 2012 lag de prioriteit  op de uitvoering van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen. In tegenstelling tot ons 

voornemen zijn de werkzaamheden in het kader van de nota cultureel erfgoed (collegeprogramma) en het beleid 

voor de historische buitenplaatsen later,  nl eind 2012,  opgestart  . De verwachting is dat de nota  eind 2013 aan 

u wordt aangeboden. E.e.a heeft ook gevolgen gehad voor de in 2012 te harmoniseren gemeentelijke 

monumentenlijst. Harmonisatie vindt pas plaats, na vaststelling van de nota cultureel erfgoedbeleid. 

 

Door het organiseren van activiteiten op en rondom de buitenplaatsen hebben wij pro-actief deelgenomen en 

uitvoering gegeven aan het themajaar van de Historische Buitenplaatsen. Wij hebben ons hiermee als belangrijke 

buitenplaatsgemeente op de kaart gezet.  

Ook heeft Stichtse Vecht in 2012 weer meegedaan aan de jaarlijkse open monumentendag. 

 

De proactieve communicatie heeft vorm gekregen met het Jaar van de Historische Buitenplaatsen en het 

opzetten van het monumentenloket. Deze externe communicatie en het gebruik van het opgebouwde netwerk 

wordt gebruikt en doorontwikkeld in het op te stellen cultureel erfgoed beleid (o.a. klankbordgroep). De 

voorlichting en advisering wordt geborgd door het monumentenloket. De volgens de planning voorgenomen 

ontwikkeling duurzame monumentenzorg heeft deels vorm gekregen in het monumentenloket. 

 

In aansluiting op het collegeprogramma heeft de integrale samenwerking tussen de  verschillende beleidsvelden 

(cultureel erfgoed, kunst- en cultuur, recreatie en toerisme, economie en RO) in 2012 vorm gekregen. Integrale 

samenwerking is een continu proces om de cultuurhistorische waarden te kunnen blijven borgen. 

 

Het monumentenregister (collegeprogramma) is in 2012 op orde gebracht en wordt actueel gehouden. 

 

Zoals gepland zijn In 2012  de cultuurhistorische waarden geborgd in de bestemmingsplannen en andere 

beleidsstukken.  
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In 2012 is gestart met voorbereidende werkzaamheden om de kerktoren te Loenen aan de Vecht te stabiliseren. 

De toren ontbeert een goede fundering en staat daardoor niet stabiel in de ondergrond. 

Er is in 2012 een bouwteam geformeerd met een architect, constructeur en aannemer. Gemeente is 

opdrachtgever. Een bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd, een programma van eisen opgesteld voor de 

archeologische begeleiding (de ondergrond is aangeduid als archeologisch waardevol). Afgelopen jaar is ook 

nader visueel onderzoek uitgevoerd onder de toren in aanwezigheid van een archeoloog. Ook zijn door middel 

van sonderingen basisgegevens verzameld over de bodemgesteldheid. Een Voorlopig Ontwerp is opgeleverd. Op 

basis van al dit voorwerk kan in april 2013 een Definitief Ontwerp opgeleverd worden en in 2013 ook de fundering 

aangebracht worden. 

 

Sport 

Conform het collegeprogramma zijn we in 2012 gestart met het ontwikkelen van sportbeleid. Zo is het 

subsidiebeleid opgesteld en is er een transparant tarievenbeleid voor sportaccommodaties gerealiseerd 

(geharmoniseerd). De uitwerking van het tarievenbeleid voor de binnensportaccommodaties is inmiddels 

vastgesteld. In het 3e kwartaal 2013 wordt de nota sportbeleid aan u aangeboden. 

 

Voor wat betreft het in stand houden en opwaarderen van het voorzieningenniveau van sportaccommodaties is in 

2012 ingezet op een adequate verdeling van middelen en capaciteit. Er is regulier noodzakelijk onderhoud 

gepleegd.  

 

Er zijn twee actuele ontwikkelingen m.b.t. buitensportaccommodaties in gang gezet: 

1. visievorming op Sportpark van de toekomst (sport Daalseweide). Er vinden onderzoeken plaats naar 

 haalbaarheid en consequenties van een aantal varianten, eind 2013 zal er een definitieve keuze worden 

 gemaakt; 

2. uitbreiding van sportpark De Heul. Medio december zijn  middelen beschikbaar gesteld voor een 

 uitbreiding van een kunstgrashockeyveld, naar verwachting zal medio 2013 het veld zijn gerealiseerd.

  

Momenteel  worden voor alle binnensportaccommodaties meerjaren onderhoudsplannen opgesteld, als integraal 

onderdeel van het op orde brengen van de totale vastgoedportefeuille.   

 

In de 2e bestuursrapportage is melding gemaakt van de noodzakelijke investering in het dak van zwembad ’t 

Kikkerfort. Deze wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2013 afgerond.   

Tevens is zwembad ’t Kikkerfort landelijk op de 2e plaats geëindigd tijdens de verkiezing Zwembad van het jaar.  

 

Om de sportdeelname te stimuleren (collegeprogramma) hebben we  diverse programma’s gedraaid en hebben 

activiteiten plaatsgevonden. Voor de doelgroep jeugd 0 tot 18 jaar is vooral ingezet op de activiteit ‘Trainers voor 

Klas’. Hiermee zijn 34 van de 38 basisschoollocaties bereikt. Op deze locaties hebben de leerlingen tijdens de 

gymlessen kennis gemaakt met diverse sporten. Aansluitend op deze activiteit heeft er een naschools 

sportaanbod plaatsgevonden. 

 

Om sportbeoefening voor mensen met een beperking te bevorderen participeert de gemeente, samen met De 

Ronde Venen en Woerden,  in het samenwerkingsverband aangepast sporten in de regio Utrecht-West , onder 

coördinatie van Sportservice Midden Nederland. Door deze samenwerking zijn er nieuwe sportmogelijkheden in 

de regio bijgekomen en hebben diverse evenementen in en voor de regio plaatsgevonden. 
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Wij beschouwen de inzet van combinatiefunctionarissen als een belangrijk instrument om sportdeelname en 

gevarieerd sportaanbod te bevorderen. We hebben bij het Rijk ingetekend om de participatie in deze regeling 

vanaf 2013 te verhogen (bijna 4 fte). In de loop van 2012 is gestart met het voorbereiden van het invullen van 

deze verhoging. Dit loopt samen op met de ombuiging naar een wijkgerichte aanpak met betrekking tot de inzet 

van combinatiefuncties / buurtsportcoaches vanaf 2013. De doelstelling van de landelijke regeling voor de 

combinatiefuncties om per 1-1-2013 9,4 fte te realiseren is behaald. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 

vorige jaar. 

 

De Sportraad Stichtse Vecht functioneert in volledige bezetting. De Sportraad is geïnformeerd over lopende 

zaken en heeft meerdere adviezen uit kunnen brengen. In 2013 zal verder worden ingezet op eenduidige en 

tijdige communicatie en proactieve samenwerking. 

 

De business case Sportbedrijf is opgestart. In dit onderzoek worden meerdere varianten onderzocht, waarbij de 

centrale vraag betrekking heeft op welke wijze het beheer en exploitatie van sportaccommodaties (incl. zwembad) 

het meest efficiënt  kan worden georganiseerd. Ook het aspect sportstimulering  wordt specifiek meegenomen in 

dit onderzoek. Naar verwachting is de business case medio 2013 afgerond. 

 

De oplevering van het MFA is gepland in februari 2013. 

 

Uit een kort onderzoek is gebleken dat deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) geen 

meerwaarde biedt voor Stichtse Vecht.  

 

Effecten en prestatie-indicatoren 
Er zijn  nog geen effect- en prestatie-indicatoren opgesteld. In het overleg van de auditcommissie van 15 

november 2012 is afgesproken om in 2013 verder te gaan met een werkgroep van raadsleden, griffie en 

ambtenaren om voor 2 programma’s van de programmabegroting effect- en prestatieindicatoren te ontwikkelen. 

Vervolgens zullen er jaarlijks 2 programma’s worden uitgewerkt. Hierbij zal tevens worden gekeken naar 

referentiegemeenten. Wij streven ernaar om voor de zomer programma 5 uitgewerkt te hebben voor de begroting 

2014. 
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Wat heeft het gekost? 
Cultuur, sport en recreatie Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

1.480.920   1.441.371   1.441.371   1.441.371   -                

1.024.367   446.609      803.355      803.356      1-               

Cultuur 1.768.101   1.569.218   1.909.959   1.941.231   31.272-       

Sport 3.562.212   2.767.893   3.232.032   2.733.720   498.312      

Recreatie 351.108      533.250      578.734      326.773      251.961      

8.186.708   6.758.341   7.965.451   7.246.451   719.000      

Cultuur 580.890-      514.555-      594.555-      644.334-      49.779       

Sport 1.485.694-   1.401.126-   1.418.126-   1.407.827-   10.299-       

Recreatie 10.195-       4.627-         4.627-         29.442-       24.815       

2.076.778-   1.920.308-   2.017.308-   2.081.603-   64.295       

6.109.929   4.838.033   5.948.143   5.164.847   783.296      

429.563      229.563      229.563      346.529      116.966-      

551.531-      -                246.481-      274.251-      27.770       

121.968-      229.563      16.918-       72.279       89.197-       

121.968-      229.563      16.918-       72.279       89.197-       

Totaal Cultuur, sport en recreatie 5.987.961   5.067.596   5.931.225   5.237.126   694.099      

Overige lasten

Baten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

 
 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Cultuur 

De uitgaven op het gebied van Cultuur blijven redelijk in pas met de begroting.  De meeruitgaven van ruim  

€ 31.000 komen voor rekening van De Danne, een accommodatie waarvoor  geen lasten in de begroting 2012 

waren opgenomen terwijl die wel werden gemaakt. Deze omissie wordt voor de komende begrotingsjaren 

hersteld.  

 

Sport 

Binnen het bestuurlijk thema sport wordt overall een voordeel gerealiseerd van  ruim € 498.000. Hieronder staan 

de belangrijkste verschillen: 

In het product Sportbevordering is ruim € 85.000 niet besteed aan de bekostiging van  combinatiefunctionarissen 

omdat een deel van de begrote functies pas later in het jaar  kon worden ingevuld en de uitbreiding van de door 

ons zelf gekozen doelstelling eerst in 2013 gestalte gaat krijgen. Als gevolg van verbreding van de Rijksregeling 

zijn er extra incidentele inspanningen nodig in 2013 om sportbevordering nog meer in te zetten voor een 

wijkgerichtere aanpak (buurtanalyses, onderzoeken). Aan de raad zal worden voorgesteld om de resterende 

middelen alsnog beschikbaar te stellen in 2013 zodat kan worden aangesloten op de huidige inspanningen en  er 

geen vertraging  optreedt in het gevoerd beleid. 

 

De Toekomstvisie Sportpark Daalse Weide , deel uitmakend van het collegeprogramma, zal in 2013 worden 

afgerond (€ 26.500). 
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Voor het Kikkerfort (inclusief sporthal) is in totaal  ruim € 305.000  minder uitgegeven dan de (bijgestelde) raming.  

Van de  € 185.000 die bij is geraamd om de  verbouwing van het dak van het pand te kunnen verbouwen, is nog  

bijna niets uitgegeven.  Het onderzoek naar de noodzaak van de hersteloperatie en de aanbestedingsprocedure 

van de verbouwing hebben tot uitstel van de daadwerkelijke verbouwing geleid. Aan de raad wordt gevraagd om 

in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 80.000 in 2013 voor de uitvoering van de verbouwing. De 

aanbesteding heeft dan geleid tot een aanzienlijke besparing op de aanvankelijk ingeschatte kosten. 

In de najaarsrapportage is  er van uit gegaan dat het raadsbesluit om de energiebesparende verbouwing van het 

zwembad voor een deel te dekken uit verlaagde energiekosten nog in de  begroting moest worden verwerkt.  

Deze begrotingsaanpassing wordt  pas in 2013 doorgevoerd waardoor de aanpassing in de najaarsrapportage 

van de post energieverbruik eigenlijk overbodig werd: in de rekening 2012 komt dit naar voren als een 

boekhoudkundig voordeel van € 100.000. 

 

Bij Sportaccommodaties bedraagt het nadelig saldo bijna € 57.000. Enerzijds  is  er sprake van € 140.000 aan 

meerkosten voor de exploitatie van de sport- en gymzalen en voor groene sportterreinen. Voor een groot deel 

komt dit voor rekening van de inhuur van schoonmaak- en beheerwerkzaamheden in de Breukelse 

sportaccommodaties, welke inhuur deels noodzakelijk was in verband met het bezuinigen op het aantal 

beheersfuncties  en vanwege de noodzakelijke vervanging van inventaris van de gymzalen. In feite is dus in het 

kader van de besparing op de loonkosten (2,4,6,8%) een bezuiniging doorgevoerd op de personeelslasten voor 

het beheer van de sportzalen, terwijl anderzijds de overschrijding op de schoonmaakkosten (deels) wordt 

veroorzaakt door het doorvoeren van deze personeelsbezuiniging. Voor een ander deel namen ook de reguliere 

exploitatiekosten toe en werden er meer subsidie/onderhoudsbijdrage verstrekt voor het onderhoud van 

sportterreinen.  Daarnaast  is in de onderhoudsreserves €  83.000  meer gestort dan begroot. Dit is het verschil 

tussen de begrote stortingen  in de voorzieningen   en de daadwerkelijke kosten van groot onderhoud. Voor de 

toelichting op het verschil bij de toevoeging reserves verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea “reserve 

en voorzieningen groot onderhoud kapitaalgoederen”. 

 

Safari 

De afwikkelingskosten van oud-Bisonspoor (afkoop personeel, horeca-exploitant, subsidies, e.d.) vielen bijna € 

20.000 hoger uit dan voorzien. Deze meerkosten worden verrekend met de incidentele reserve die voor deze 

kosten in het leven is geroepen. De afwikkeling van deze reserve wordt betrokken bij de eindafrekening van het 

project Safari, welke u eind 2013 wordt voorgelegd. Ten tijde van de bouw van Safari is, zoals bekend, gebruik 

gemaakt van de tijdelijke voorziening Daalse Weide. De tijdelijke voorziening op sportpark Daalse Weide laat over 

2012 een voordeel zien van € 157.000. Dat voordeel wordt met name veroorzaakt door  de laag uitgevallen 

energierekening en de veel lagere bijkomende kosten van exploitatie (zoals de kosten van de bouw en inrichting 

van de hal) naast de huur van de sporthal in vergelijking met het dure aanloopjaar 2011. 

 

Recreatie 

In het bestuurlijk thema  Recreatie  moet melding worden gemaakt  van een onderschrijding van bijna € 252.000.   

Deze minderuitgaven  worden  vooral veroorzaakt op twee onderwerpen. Het opstellen van de 

erfgoedbeleidsnota en de cultuurhistorische waardekaart (€ 39.000) heeft vertraging  opgelopen  omdat eerst 

geharmoniseerd moest worden (verordening, subsidiebeleid, bestemmingsplannen, etc)  en omdat de beperkte 

capaciteit voor een groot deel werd ingezet op  het organiseren van het jaar van de buitenplaats. Daadwerkelijke 

uitvoering zal plaatsvinden in 2013. 
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Daarnaast is een budget van € 200.000, begroot voor de restauratie van de kerktoren  in Loenen, niet besteed. 

Het jaar 2012 is besteed aan tijdrovend voorbereidend onderzoek naar de noodzaak , de omvang en de kosten 

(en de dekking daarvan) van de  voorgenomen  stabilisering, de uitvoering van het werk start in 2013 .   

Omdat de oorspronkelijke dekking van de kosten van die restauratie inmiddels in 2014 in één keer in de 

kapitaallast is verwerkt, kan deze € 200.000 terugvloeien in de algemene  middelen. 

 

BATEN 
Cultuur 
Binnen het bestuurlijk thema Cultuur mag rekening worden gehouden met  € 50.000 aan hogere inkomsten dan 

geraamd, vooral   uit huuropbrengsten  van het RHC (een niet in de begroting opgenomen indexering van de 

huur) en De Danne (abusievelijk niet in de begroting opgenomen , hersteld in de begroting vanaf 2013). 

Bovendien is de  afrekening van de provinciale bijdrage aan het cultuurpriogramma van  Stichtse Vecht over de 

voorgaande jaren in de rekening 2012 verwerkt.  

 

Sport 

De inkomsten in het thema Sport blijven met € 10.000 minder dan begroot redelijk binnen de ramingen.  Hierbij 

speelt wel een rol dat Het Kikkerfort ruim € 60.000 meer aan inkomsten heeft gegenereerd  dan de al omhoog 

bijgestelde raming.  Deze meevaller wordt met name teniet gedaan door lagere inkomsten bij de tijdelijke 

accommodatie Daalse Weide  waarvan de inkomsten  uit verhuur aan verenigingen  - net als in het eerste jaar 

van deze tijdelijke sporthal - achterblijven bij de verwachtingen: een iets te optimistische begroting dus.  

 

Recreatie 

De afwijkingen binnen het thema Recreatie blijven met € 25.000 meerinkomsten binnen de ramingen voor 2012.  

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Voor de toelichting op het verschil bij de toevoeging reserves verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea 

“reserve en voorzieningen groot onderhoud kapitaalgoederen”.  

 

RISICO’S 

In programma 5  zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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6. Werk en inkomen 
  

Portefeuillehouder   Dhr. V. van der Horst   

Producten Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat activiteiten gericht op de toegeleiding naar werk en 

Inkomensondersteuning. 

  

 

 OUTPUT-EFFECT KETEN  

Programma  6
Werk en inkomen

Inwoners zijn 
elfredazaam en kunnen 

volwaardig participeren in 
de samleving. 

1. Re-integratie meer richten op werk

2. Investeren in werkgeversbenadering

3. In stand houden van het 
jongerenloket

4. Basisniveau voor 
inkomensondersteuning in stand 

houden

5. Schuldhulpverlening

6. Scherp op handhaving

7. Taakstelling huisvesting 
nieuwkomers  realiseren
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Omschrijving programma 
Dit programma omvat de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Zaken als het bevorderen van 

zelfredzaamheid door middel van werk, het bevorderen van participatie, het verlenen van bijstand, het voorkomen 

en bestrijden van misbruik van uitkeringsregelingen, het aanbieden van inkomensondersteuning en hulpverlening 

bij schulden komen hier aan de orde. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Inwoners van Stichtse Vecht zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam geweest  en hebben waar mogelijk volwaardig 

geparticipeerd  in de samenleving. Het hebben van regulier werk stond daarbij voorop. Voor wie dat niet of niet 

geheel haalbaar was, is een vangnet geboden. Alleen diegenen, die recht op ondersteuning hadden, zijn 

daarvoor in aanmerking gekomen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Re-integratie meer richten op werk 
Voor 2012 was de re-integratie opnieuw aanbesteed met een programma van eisen gericht op werk boven 

uitkering en tijdens het traject inzetten van de werkgever. Het onderdeel Work First heeft directe doorstroom van 

nieuwe uitkeringsgerechtigden naar werksituaties gegarandeerd met als resultaat binnen enkele dagen een 

zinvolle en gestructureerde dagbesteding. Als speciale doelgroepen zijn jongeren en ouderen aangewezen. 

Klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zijn onderscheiden van klanten met een middelgrote en grote 

afstand. De eerste groep is hoofdzakelijk opgepakt door eigen medewerkers en de tweede groep door externe 

dienstverleners (SW bedrijven). 

Voor wat betreft inburgering is de toegang tot de voorzieningen voor vrijwillige inburgeraars afgesloten. 

 

Investeren in werkgeversbenadering 

Uitkeringsgerechtigden moeten toegang hebben tot regulier werk. Daarom zijn er met werkgevers afspraken 

gemaakt worden over plaatsingsmogelijkheden en –voorwaarden. Ook is het vaak nodig werkgevers te adviseren 

en bij te staan op het punt van begeleiding en aanpassing. Daartoe is  geïnvesteerd in werkgeversdienstverlening 

Er zijn twee initiatieven gestart. Ten eerste is aangesloten bij het regionale initiatief tot het inrichten van 

gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Hierbij zijn het UWV, de gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-

Midden en de sociale werkvoorzieningsbedrijven betrokken. Het tweede initiatief is op lokaal niveau en omvat een 

gezamenlijk project  werkgeversdienstverlening van Stichtse Vecht en Pauw Bedrijven, gericht op de lokale 

werkgevers. Dit lokale project valt tevens binnen de kaders van het Programma Samen Sterk. 

 

In stand houden van het jongerenloket 

Met ingang van 2012 is het Werkplein Leidsche Rijn opgeheven en daarmee ook het Jongerenloket. De 

specifieke dienstverlening aan jongeren is daarop overgenomen door de afzonderlijke gemeenten. Stichtse Vecht 

heeft de formatie van het Werkplein (tijdelijk) overgenomen met behulp van restgelden uit het regionale actieplan. 

Op die wijze heeft de specifieke dienstverlening aan jongeren (begeleiden naar startkwalificatie of werk) doorgang 

kunnen vinden. Aan het eind van het jaar heeft afstemming plaatsgevonden met de werkzaamheden ten aanzien 

van jongeren van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), die nu in de gehele RMC regio op gelijke wijze 

plaatsvindt. Op deze manier zijn jongeren, die zich aanmeldden voor een uitkering, weer geactiveerd om een 

startkwalificatie te verwerven. 
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We zorgen ervoor dat een basisniveau voor inkomensondersteuning in stand blijft 
Het niveau voor de inkomensondersteuning is vrijwel op hetzelfde niveau in stand gehouden. 

De minimaregelingen zijn geharmoniseerd en herschikt. Efficiency is bereikt door een eenvoudiger uitvoering van 

de verschillende regelingen, waardoor een aantal overlappingen zijn verwijderd en aan transparantie is 

gewonnen. De hoogte van de inkomensgrens voor de inkomensondersteuning is vastgesteld op 110% van de 

bijstandsnorm, conform de beleidslijn van het kabinet. Dit betekent dat de doelgroep kleiner is geworden omdat 

voor sommige onderdelen, zoals de U-pas, een inkomensgrens van 125 % werd gehanteerd. De verordening 

participatie schoolgaande kinderen is vastgesteld en in de onderliggende beleidsregels is een ruimhartig beleid 

voor kinderen gerealiseerd  zodat ouders van schoolgaande kinderen sneller en beter in de kosten, die met de 

schoolgang gepaard gaan, zijn gecompenseerd. 

 

Schuldhulpverlening 
In juli 2012 is het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 vastgesteld en in oktober 2012 zijn de 

beleidsregels vastgesteld. In de loop van het jaar dreigde het budget te worden overschreden. Om dit te 

voorkomen is ervoor gekozen om halverwege 2012 geen budgetbegeleiding (cliënten leren omgaan met geld) 

meer aan te bieden en uitsluitend het goedkoopste pakket inkomensbeheer (het beheer van de financiën van 

cliënten) aan te bieden. 

 

Scherp op handhaving 
De geharmoniseerde Maatregelenverordening is in maart door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de 

verschillen in de wijze, waarop de verplichtingen die verbonden zijn aan de bijstandsverlening worden 

gehandhaafd, voor zover die na de fusie bestonden geharmoniseerd. In de uitvoering  is  de handhaving geborgd 

waarmee is bewerkstelligd  dat handhaving altijd op de juiste momenten en in de juiste vorm plaatsvindt. 

 

We realiseren de taakstelling huisvesting volledig 

Op 1 oktober 2012 is een nieuwe toewijzingsprocedure in werking getreden, waarin een regievoerder van het 

COA erkende asielzoekers (statushouders) toewijst aan de gemeente. Het toezicht op de realisatie van de 

taakstelling ligt vanaf dan ook bij de provincie (voorheen bij het BRU). In 2012 is aan de taakstelling ruimschoots 

voldaan, mede dankzij een goede afstemming en duidelijke afspraken met de woningcorporaties. De 

maatschappelijke begeleiding van de statushouders wordt onder regie van de gemeente uitgevoerd door 

Vluchtelingenwerk Nederland. 

 

Ontwikkeling klantenbestand 

De ontwikkeling van het klantenbestand in 2012 zag er als volgt uit: 

Aantal klanten 31-12-2011 31-12-2012
Stichtse Vecht 589 629
 

Verdeling klantenbestand 31-12-2011 31-12-2012
WWB 559 598
IOAW/Z 30 31
 

Leefvorm 31-12-2011 31-12-2012
Alleenstaand 379 405
Alleenstande ouder 118 128
Gehuwd 92 96
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Duur bijstand 31-12-2011 31-12-2012
Korter dan 1 jaar 202 184
Tussen 1 en 2jaar 91 108
Tussen 2 en 5 jaar 150 160
Langer dan 5 jaar 146 177
 

 

Wat heeft het gekost?  
Werk en inkomen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

2.986.499   2.963.474   2.963.474   2.963.474   -                

Bijstand 9.268.454   8.176.779   9.003.689   9.281.633   277.944-      

Werkgelegenheid 6.108.320   5.488.139   5.826.473   5.735.322   91.151       

Minimabeleid 1.193.012   1.239.028   1.330.710   1.142.949   187.761      

19.556.285 17.867.420 19.124.346 19.123.377 969            

Bijstand 7.707.107-   6.611.818-   8.358.818-   9.013.365-   654.547      

Werkgelegenheid 6.099.434-   5.631.765-   5.410.765-   5.411.633-   868            

Minimabeleid 39.393-       81.108-       81.108-       94.758-       13.650       

13.845.934- 12.324.691- 13.850.691- 14.519.756- 669.065      

5.710.351   5.542.729   5.273.655   4.603.621   670.034      

-                -                -                -                -                

-                -                221.051-      221.051-      -                

-                -                221.051-      221.051-      -                

-                -                221.051-      221.051-      -                

Totaal Werk en inkomen 5.710.351   5.542.729   5.052.604   4.382.570   670.034      

Overige lasten

Baten

Lasten

Interne doorbelasting

Baten

Totaal Lasten

Mutatie reserves

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Onttrekking uit reserves

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Bijstand 

Op het bestuurlijke thema bijstand is € 278.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Dit wordt deels veroorzaakt door een hoger aantal uikeringen dan begroot (tot 629 uitkeringen op 31 december 

waar 598 klanten was begroot). Hierdoor is € 180.000 meer verstrekt aan uitkeringen. 

 

Door een stringente handhaving in het kader van fraudebestrijding is het debiteurensaldo in 2012 verder 

gestegen. Dit betekent echter dat de voorziening voor oninbare vorderingen ook verder moest worden aangevuld. 

Voor de bijstand resulteert dit in een extra last van € 150.000. 

 

Doordat de Wet Werken naar Vermogen niet is ingevoerd, hoefde het budget hiervoor nauwelijks te worden 

aangesproken. Per 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. Omdat de noodzaak om deze middelen in 2013 in te 

zetten ter voorbereiding  onverkort aanwezig is, wordt uw raad voorgesteld om in te stemmen met de 

overheveling van bijna € 60.000. 

 

Werkgelegenheid 

Op het bestuurlijk thema werkgelegenheid is € 91.000 minder uitgegeven dan begroot. Dat saldo komt bijna 

volledig voor rekening van de WSW. 
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De betalingen aan Pauw bedrijven komen overeen met de bijdrage die we van het Rijk ontvangen met 

uitzondering van het aandeel dat deelnemende gemeenten bijdragen in het exploitatietekort. Omdat Pauw 

bedrijven een deel van het exploitatietekort dekt uit haar eigen reserves levert dit een voordeel op van € 100.000.  

 

Minimabeleid 
Op het bestuurlijk thema Minimabeleid is € 188.000 minder uitgegeven dan begroot.  

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de structurele extra toevoeging van € 130.000 van rijkswege aan het 

gemeentefonds, terwijl met de harmonisatie van de minimaregelingen de vergoedingen niet zijn verhoogd, danwel 

zijn versoberd, dit betreft het een voordeel van € 58.000. Voor 2013 is sprake van een aantal nieuwe initiatieven.  

 
BATEN 
Bijstand 
Bij de inkomsten van het bestuurlijk thema bijstand is een voordeel van € 655.000. 

Een  voordeel van € 240.000 is het gevolg van de afhandeling van de incidenteel aanvullende uitkering op de 

rijksbijdrage die over 2011 is aangevraagd. Hiervoor is van het ministerie bijna € 690.000 ontvangen. In de 

jaarrekening 2011 was al € 450.000 verantwoord. Het restant telt dit jaar mee in het resultaat. 

 

Het voordeel van € 55.000 is het gevolg van hogere rijksbijdragen voor bijstand als gevolg van nieuwe ramingen 

van het Rijk. 

 

Door een blijvende inzet op handhaving en de overname van de vorderingen van de voormalige gemeenten 

Breukelen en Loenen zijn de opbrengsten uit terugvorderingen € 360.000 hoger dan begroot. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 

 

RISICO’S 
Op het gebied van de uitvoering van de sociale voorzieningen is het financiële risico groot te noemen.  

De belangrijkste risico’s hebben zich in 2012 voorgedaan:  

 

In de meerjarenbegroting werd rekening gehouden met het feit dat de komende jaren het aantal 

uitkeringsgerechtigden gaat dalen naar het niveau van vóór de economische crisis. In 2012 is het aantal 

uitkeringsgerechtigden toegenomen, waardoor € 180.000 meer aan uitkeringen is verstrekt.  

Er werd voorzien dat als  gevolg van het uitblijven van economisch herstel,de kosten   van de Bijstand ook de 

claims op de aanvullende voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening zouden  

toenemen. Dit risico heeft zich als gevolg van de harmonisatie van de regelingen niet voorgedaan. Ter versterking 

van de informele ondersteuning heeft  het algemeen maatschappelijk werk in de tweede helft van 2012, samen 

met het Diakonaal Platform, de Voedselbank en het Rode kruis, bijgedragen aan een initiatief voor een 

vrijwilligersmaatjesproject en behoeve van  preventie en nazorg bij schuldenproblematiek, waardoor een 

mogelijke budgetoverschrijding kon worden voorkomen. 
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7. Welzijn en zorg 
  

Portefeuillehouder     Dhr. J.W. Verkroost 

Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorziening maatschappelijke ondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, overig welzijn en zorg. 

Korte omschrijving Welzijn bevorderen voor inwoners van Stichtse Vecht zodat iedereen naar behoefte 

aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. 

  

 

 OUTPUT-EFFECT KETEN  

Programma  7 
Welzijn & zorg

De inwoners van Stichtse 
Vecht kunnen naar behoefte 

deelnemen  aan het 
maatschappelijk verkeer

1. Implementatie  WMO beleid

2. Implementatie  welzijnsbeleid

3.  Implementeren lokaal 
gezondheidsbeleid 

4. Vrijwillige dienstverlening

5. Ondersteuning mantelzorg

6. Transitie onderdelen AWBZ naar 
WMO

7. Voorbereiding transitie Jeugdzorg

8. Maatschappelijk werk
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Omschrijving programma 
Dit programma is er op gericht dat al onze inwoners uit  Stichtse Vecht  kunnen meedoen. We zorgen ervoor dat  

het welzijn van de inwoners  bevorderd wordt, zodat iedereen naar behoefte aan het maatschappelijk verkeer kan 

deelnemen. 

 

Hiervoor geven we op lokaal niveau verder inhoud en vorm aan de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Het gemeentelijk Wmo-beleid richt zich in het bijzonder op doelgroepen, zoals ouderen en 

mensen die psychische en/of fysieke beperkingen hebben of anderszins belemmeringen ervaren bij het 

deelnemen aan het dagelijks leven. Daarnaast zijn mantelzorgers en vrijwilligers nadrukkelijk in beeld, omdat zij 

op voorhand ondersteuning kunnen bieden aan personen uit de doelgroepen. 

 

Daarnaast is het programma gericht op de bevordering van de integratie van etnische minderheden in de 

samenleving.  We willen dat de allochtone mannen en vrouwen maatschappelijk actief zijn, hetzij door betaald 

werk, hetzij door vrijwilligerswerk of een andere maatschappelijk zinvolle activiteit.  

 

Binnen dit programma gaat het onder andere om vraaggerichte maatschappelijke voorzieningen, te weten 

welzijnsvoorzieningen, hulp bij het huishouden, het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen.  

Het gezondheidsbeleid is er op gericht om de kans op gezondheid en de jaren in goede gezondheid voor 

iedereen te verhogen. De speerpunten voor de preventieve activiteiten zijn de aanpak van overgewicht, 

psychosociale problematiek en alcoholmisbruik. 

 

Bijzondere aandacht is er voor gezinnen met een opeenstapeling van problemen, voor zorgmijders en voor ‘stille’ 

probleemsituaties. Signaleringsnetwerken, meldpunten (zoals ‘Zorg en Overlast’) en outreachend werken (zoals 

via Zuwe, AMW en Grijs Genoegen van het Leger des Heils) zijn daarbij cruciaal.  

 

Ook de versterking van het welzijnsbeleid maakt  een belangrijk onderdeel uit van dit programma. Er zullen met 

de welzijnsorganisaties goede productafspraken gemaakt worden teneinde een breed welzijnsaanbod te 

realiseren.  

 

In het coalitieprogramma is opgenomen dat “alle inwoners moeten kunnen meedoen in de maatschappij”. 

Uitgangspunt daarbij is een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg 

weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. Dat kan door het versterken van het 

zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft. Daarbij blijft de 

gemeente verantwoordelijk voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld bij 

armoedebestrijding, voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement, alsmede verstrekking van Wmo-

voorzieningen. Het collegeprogramma geeft aan dat onze inwoners zich in SV thuis moeten voelen en op steun 

kunnen rekenen als dat nodig is. In dat kader neemt de gemeente de regie om samen met partners zoals 

welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties een samenhangend pakket op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg te ontwikkelen. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat alle inwoners, met of zonder beperking, kunnen meedoen in de 

maatschappij. In 2012 stond de gemeente voor de opgave om een integrale visie te ontwikkelen op de lokale 

inbedding van een drietal grote decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg, Werken naar Vermogen) en voor de opgave 
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om deze drie transities binnen onze gemeente onderling goed te coördineren en voor te bereiden. Dit diende 

bovendien regionaal goed afgestemd te worden met de partnergemeenten in Utrecht West. 

Met de herinrichting van het sociale domein willen we de eigen kracht en ‘samenredzaamheid’ van inwoners en 

de verbanden waarin ze leven, voorop stellen (Kanteling Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl). En waar inwoners het niet 

op eigen kracht redden, dienen ondersteuning en zorg vraaggericht en ‘dicht bij huis’, in wijken en kernen vorm te 

krijgen, volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één coördinator’. Deze uitgangspunten zijn ook in 2012 

leidend geweest voor de gemeentelijke inzet op de hiernavolgende onderdelen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Algemeen 
In 2012 heeft de gemeente in samenspraak met inwoners en organisaties de integrale visie ‘Samen sterk in 

Stichtse Vecht’ ontwikkeld, met het oog op de lokale inbedding van een drietal grote decentralisaties (AWBZ, 

Jeugdzorg, Werken naar Vermogen). Deze visie is in juli 2012 vastgesteld. De drie transities worden binnen onze 

gemeente onderling goed gecoördineerd en voorbereid door het programmamanagement ‘Samen sterk’ en  

regionaal goed afgestemd met de partnergemeenten in Utrecht West. 

In 2012 zijn door het programmateam ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ de eerste fundamenten gelegd voor een 

ingrijpende herinrichting van het sociale domein. Deze transformatie vormt ook de inzet van het in 2012 

vastgestelde Subsidieprogramma 2013-2015 (onderdeel Welzijn & Zorg). Op basis van dit programma zijn in de 

tweede helft van 2012 met maatschappelijke partnerorganisaties afspraken gemaakt ter versterking van 

voorliggende vrijwilligersvoorzieningen en van de verbinding tussen formele en informele ondersteuning en zorg. 

Met deze afspraken zijn bovendien de taakstellingen in het kader van de strategische heroverweging 

gerealiseerd. 

 

Met de visie ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ is tegelijkertijd het richtinggevend kader vastgesteld voor de nieuw te 

schrijven gecombineerde 4-jaren beleidsnota voor de Wmo en het Gezondheidsbeleid. ‘Eigen kracht’ en 

‘samenredzaamheid’ zijn ook hier leidend, gepaard aan de noodzakelijke transformatie van het sociale domein. 

Deze nota wordt in het 2e kwartaal van 2013 afgerond. 

 

Implementatie WMO beleid  
De planning voor de herziening van de Wmo-verordening en -uitvoeringsdocumenten is vanwege de val van het 

kabinet Rutte I en het nieuwe regeerakkoord aangepast. In de herziene versies van deze documenten wordt het 

principe van de Kanteling verwerkt, evenals de wijzigingen die ten gevolge van de transitie van de extramurale 

begeleiding moeten worden aangebracht. Aangezien het tijdpad van deze ontwikkelingen in 2012 door de val van 

het kabinet is bijgesteld, vindt de herziening ook later plaats. 

 

De (regionale) aanbesteding voor de hulp bij het huishouden (HH) is in 2012 gestart en begin 2013 afgerond. De 

huidige contracten met aanbieders van HH zijn verlengd tot 1 april 2013; per diezelfde datum gaan de nieuwe 

overeenkomsten in. Hiermee zorgen we voor een zorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe contracten. 

 

De voorbereiding op de aanbesteding voor een nieuw contract voor “regiotaxi Utrecht” (gebied Maarssen) is in 

2012 gestart met een evaluatie van het huidige contract. In 2013 wordt de aanbesteding afgerond. Ingangsdatum 

van het nieuwe contract is 1 februari 2014. In het gebied Breukelen & Loenen is “regiotaxi Veenweide” actief. Het 

contract voor dit systeem loopt eind 2013 af en kan eventueel nog worden verlengend. 
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Versterking welzijnsbeleid 
In de tweede helft van 2012 is door de betrokken besturen onder regie van de gemeente voortvarend de fusie 

voorbereid van de beide welzijnsorganisaties in onze gemeente, SWMD (Maarssen) en een deel van Tympaan 

(Breukelen & Loenen). Per 1 januari 2013 is  één nieuwe welzijnsorganisatie van start gegaan, onder de naam 

‘Welzijn Stichtse Vecht’. Deze nieuwe organisatie  werkt  conform het programma ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ 

en zal wijkgericht werken.  De fusie is een belangrijke stap op weg naar een moderne, eigentijdse 

welzijnsorganisatie met Welzijn Nieuwe Stijl als uitgangspunt. Met het ineenschuiven van beide organisaties is 

bovendien de taakstelling voor 2013 in het kader van de Strategische Heroverweging gerealiseerd zonder dat dit 

ten koste gaat van de dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente. 

 

Implementeren van het  lokaal gezondheidsbeleid 

In 2012 hebben wij gezond gedrag bij kinderen en volwassenen gestimuleerd . Bij kinderen  door middel van  

projecten als  de gezonde school en genotmiddelen (Basis Onderwijs) en  preventielessen (Voortgezet 

Onderwijs) en tijdens de gebruikelijke (verplichte) consultatiemomenten (voorlichting over gezond gedrag). 

 

Stimulering van gezond gedrag bij volwassenen is gebeurd door de GGD die campagnes en voorlichting 

aanbiedt.  

 

Het implementeren van integraal regionaal alcohol- en drugsbeleid is in 2012 gerealiseerd met het project : 

Nuchter Verstand. Dit vond zowel lokaal als regionaal plaat. Het project loopt minimaal door tot 2019. Het betreft 

hierbij  voorlichtings-  en signaleringsactiviteiten.  

 

Het afgelopen jaar is het stimuleren van een gezonde leefstijl gerealiseerd met sportprojecten (Trainers voor de 

klas, zie hiervoor de verantwoording onder Programma 5 (Sport). Stimulering is ook gerealiseerd door algemeen 

gezondheidsbeleid bewustwording via voorlichting door de GGD. 

 

In 2012 zijn in verschillende wijken en kernen eerstelijns overleggen gestart dan wel voortgezet om de contacten 

en samenwerking tussen de eerstelijns zorgaanbieders te versterken. Hierbij is aangeknoopt bij initiatieven van 

verschillende gezondheidscentra met als inzet het realiseren van zorg en ondersteuning dicht bij huis. 

 

Vrijwillige dienstverlening 
Onder regie van de gemeente is er in 2012 door de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht veel werk verzet: 

• informatie, advies & ondersteuning voor vrijwilligers(organisaties): 47.073 bezoekers website, 443 

abonnees Nieuwsbrief; informatie per email; presentaties; 

• (digitale) bemiddeling tussen vraag en aanbod: 5.327 vacaturezoekacties website; gemiddeld 104 

aangemelde vacatures op website; aantal aangemelde organisaties 228; aantal bemiddelingen 

reïntegratie/sociale activering: 19; 

• promotie & waardering, onder meer door middel van organisatie vrijwilligersfeestavond; 

• belangenbehartiging, inclusief uitvoering collectieve vrijwilligersverzekering; 

• actieve makelaarsrol t.b.v. maatschappelijke stages: organisatie stagemarkt; 229 bemiddelingen; 

• na de geslaagde editie 2011 van de Beursvloer Stichtse Vecht is najaar 2012 de voorbereiding gestart 

voor de volgende editie (2013) van de beursvloer voor maatschappelijk betrokken ondernemen. 
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In het najaar van 2012 heeft een eerste Vrijwilligers-Kenniscafé plaatsgevonden, ter ondersteuning van het kader 

van vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Het is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met de 

Vrijwilligerscentrale en de gemeente. Gezien het succes krijgt dit Kenniscafé in het voorjaar 2013 een vervolg.  

Het Gilde Stichtse Vecht heeft opnieuw de verkiezing van de (jonge) vrijwilliger van het jaar georganiseerd, en in 

de kernen Maarssen e.o. en Breukelen e.o. de jaarlijkse vrijwilligersmarkt. 

Op basis van het programma ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ zijn bovendien voorbereidingen getroffen voor 

uitbreiding van de dienstverlening ter ondersteuning van onderlinge vrijwillige dienstverlening van inwoners 

(buurthulp). Eveneens in lijn met het programma ‘Samen sterk’ heeft de Vrijwilligerscentrale een geslaagde 

conferentie georganiseerd met het oog op de versterking van de verbinding tussen de formele en informele zorg 

in wijken en kernen. 

 

Ondersteuning mantelzorg 
Vooruitlopend op de fusie van beide welzijnsinstellingen, zijn begin 2012 onder regie van de gemeente, de beide 

Lokale Steunpunten Mantelzorg (Maarssen resp. Breukelen & Loenen) in elkaar geschoven. Dit ene Steunpunt 

heeft in 2012 in samenwerking met ketenpartners als Handjehelpen, Ketenzorg Dementie en het Voortgezet 

Onderwijs, veel werk verzet: 

• individuele ondersteuning van mantelzorgers en doorgeleiding naar partnerorganisaties; 

• preventie dreigende overbelasting: activiteiten in het Voortgezet Onderwijs (gastlessen en 

mentortraining), met het oog op ondersteuning van jonge mantelzorger; 

• toeleiding naar respijtzorg; 

• bevorderen lotgenotencontact; 

• organisatie waarderingsactiviteiten in kader Dag van de Mantelzorg; 

• samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg in de kern Maarssen e.o. ten behoeve van 

doorgeleiding van (dreigend) overbelaste mantelzorgers naar onder meer de ouderenadviseur SWMD 

en het Steunpunt Mantelzorg. In Breukelen functioneert een goed lopend (informeel) eerstelijnsoverleg 

met aandacht voor (dreigend) overbelaste mantelzorgers. 

 

Transitie onderdelen AWBZ naar de WMO 

De voorbereidingen voor de transitie van de extramurale begeleiding zijn gestart. Door de val van het kabinet 

Rutte I en op basis van het regeerakkoord van Rutte II, is de nieuwe beoogde ingangsdatum 1 januari 2015.  

In 2012 zijn door het programmateam ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ de eerste fundamenten gelegd voor een 

ingrijpende herinrichting van het sociale domein. 

 

Voorbereiding op transitie jeugdzorg 

De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering en de  jeugd-ggz 

(Zorgverzekeringswet) worden vanaf 2015 overgeheveld naar gemeenten. Om richting te geven aan de lokale 

inbedding van de zorg voor de jeugd is in 2012 de visie ’Samen sterk in Stichtse Vecht’ ontwikkeld en 

vastgesteld. Bovendien is in 2012 i.s.m. de partnergemeenten in Utrecht West een start gemaakt met een aantal 

experimenten binnen de jeugdhulpverlening, en is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige vraag en aanbod op 

het gebied van opvoedondersteuning (zie ook programma 4 voor dit onderdeel). 
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Maatschappelijk werk 
Het versterken en benutten van de eigen kracht van individuen en de verbanden waarin ze leven, vormt ook hier 

de rode draad. Intensiever ketensamenwerking moet bijdragen aan een verschuiving van professionele zorg naar 

vrijwillige inzet als onderdeel van het versterken van de ‘civil society’. 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) heeft zich onder regie van de gemeente en in lijn met het 

programma ‘Samen sterk in Stichtse Vecht’ in 2012 versterkt wijkgericht georganiseerd, met verbindingen met de 

wijkverpleging, de eerstelijns gezondheidszorg en het welzijnswerk. Er is een scherper prioritering gerealiseerd 

(huiselijk geweld, kwetsbare jeugd, multiproblemsituaties) gepaard aan een versterkte oriëntatie op eigen kracht. 

Ter versterking van de informele ondersteuning heeft  het AMW in de tweede helft van 2012, samen met het 

Diakonaal Platform, de Voedselbank en het Rode kruis, bijgedragen aan een initiatief voor een 

vrijwilligersmaatjesproject t.b.v. preventie en nazorg bij schuldenproblematiek. 

 

Wat heeft het gekost? 
Welzijn en zorg Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

1.928.728   1.914.632   1.914.632   1.914.632   -                

256.719      208.735      216.171      216.171      -                

Welzijn 1.740.894   1.559.501   1.579.731   1.525.978   53.753       

Ouderen 695.555      721.511      709.636      610.182      99.454       

Dorps- en buurthuizen 738.349      585.610      454.493      555.347      100.854-      

Zorg 8.611.184   8.067.679   8.022.435   7.773.723   248.712      

13.971.430 13.057.668 12.897.098 12.596.033 301.065      

Welzijn 181.424-      16.895-       26.800-       53.107-       26.307       

Ouderen 22.963-       28.659-       28.659-       21.938-       6.721-         

Dorps- en buurthuizen 366.815-      298.772-      298.772-      387.228-      88.456       

Zorg 1.436.496-   789.203-      832.547-      1.210.795-   378.248      

2.007.698-   1.133.529-   1.186.778-   1.673.067-   486.289      

11.963.732 11.924.139 11.710.320 10.922.966 787.354      

45.727       45.727       45.727       64.477       18.750-       

158.212-      121.077-      197.414-      132.017-      65.397-       

112.485-      75.350-       151.687-      67.540-       84.147-       

112.485-      75.350-       151.687-      67.540-       84.147-       

Totaal Welzijn en zorg 11.851.247 11.848.789 11.558.633 10.855.426 703.207      

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Overige lasten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Baten

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

 
 
TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Welzijn 

Binnen het bestuurlijk thema Welzijn is in totaal bijna € 55.000 minder uitgegeven dan beschikbaar, deels omdat 

de start van een vrijwilligersproject wegens drukke werkzaamheden opschoof naar het nieuwe jaar, deels omdat 

minder dan verwacht een beroep werd gedaan op schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Bovendien 

hoefde het frictiekostenbudget voor de  fusie van de twee gemeentelijke welzijnsorganisaties in 2012 niet  te 

worden ingezet. 
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Ouderen 
In het bestuurlijk thema is bijna € 99.000 minder uitgegeven dan  begroot. Voor een deel (€ 48.000) waren deze 

minderuitgaven al inzichtelijk ten tijde van de najaarsrapportage maar nog niet van die omvang dat vermelding 

nodig was. Eind 2012 zijn de besparingen uit harmonisatie en  voorsortering op het nieuwe subsidieprogramma 

toch nog omvangrijk geworden. Daarnaast draagt  in mindere mate  het structureel vrijvallen van een post op de 

ouderenaccommodatie en uitstel van afronding van het Teleweideproject  bij aan de minderuitgaven binnen dit 

thema. 

 

Dorps- en buurthuizen 

In het thema Dorps- en buurthuizen moet rekening worden gehouden met een overschrijding van ruim  

€ 100.000. 

 

Dit is met name het gevolg van oplopende exploitatiekosten van de accommodaties (die worden doorberekend 

aan de gebruikers en dus leiden tot hogere inkomsten voor de gemeente) en van het niet meenemen van de 

raming van de subsidie voor Dorpshuis Ons Genoegen. Deze omissie  wordt met ingang van het nu lopende 

begrotingsjaar hersteld. 

Tegenover het niet meenemen van de raming van de subsidie voor Dorpshuis Ons Genoegen, bleken extra 

inkomsten te staan (€ 88.000 zie toelichting baten). Per saldo bedraagt het totale nadeel op dit bestuurlijke thema 

€ 12.000 . De inventarisatie van uitgaven en inkomsten op dit bestuurlijke thema, in het kader van de 

harmonisatie, heeft geleid tot meer inzicht en grip. 

 

Tot slot draagt de verantwoording van een deel van de kosten van sociaal wijkbeheer op dit programma terwijl de 

begroting van dit product bij de voorjaarsrapportage is ondergebracht in programma 3 bij aan de 

kostenoverschrijding. 

 

Zorg 

Binnen het thema Zorg  kan aan het einde van het boekjaar een voordeel worden bijgeschreven van bijna   

€ 250.000.  Ongeveer € 40.000 daarvan is het resultaat van besparingen die in het laatste kwartaal in het kader 

van de uitgavenstop nog konden worden bereikt, vooral op het gebied van jeugd- en jongerenwerk (beheer 

tijdelijke accommodatie terughoudend via subsidieverordening). 

Voor de transities op het terrein van de WMO kon het beschikbare budget in 2012 nauwelijks worden 

aangesproken. Omdat de noodzaak om deze middelen  in 2013 in te zetten  onverkort aanwezig is, zal de raad 

worden gevraagd om in te stemmen met de overheveling van bijna € 90.000 zodat de voorbereiding van de 

transitie in 2013 verder kan worden uitgewerkt. 

De rest van de onderschrijding, € 120.000,  komt voor rekening  van  de WMO-uitvoeringspraktijk.  Hier zijn in 

2012 besparingen geweest doordat de effecten van het nieuwe goedkopere contract  leefvoorzieningen 

(rolstoelen, scootmobielen etc.) duidelijk werden. Ook zijn er in 2012 bijna geen grote woningaanpassingen 

geweest en is er strenger toelatingsbeleid toegepast.  
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BATEN 
Welzijn 

Het bestuurlijk thema Welzijn blijft binnen de vastgestelde ramingen met een meeropbrengst van € 26.000, te 

danken aan een niet begrote incidentele bijdrage van de provincie aan het gezondheidscentrum in 

Maarssenbroek.  

 

Ouderen 

voor het bestuurlijk thema Ouderen kunnen geen relevante afwijkingen worden vermeld (€ 7.000 minder 

inkomsten).  

 

Dorps- en buurthuizen 

De dorps- en buurthuizen laten meeropbrengsten zien tot een totaal van € 88.000, veroorzaakt door het 

doorberekenen aan de dorpshuizen van hogere exploitatiekosten en van de ontvangst van de niet begrote 

huuropbrengst van twee jaar van Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aar.  

 

Zorg 
Binnen het bestuurlijk thema zorg  worden in totaal bijna € 380.000 aan meeropbrengsten gegenereerd, bijna 

uitsluitend voor rekening van de uitvoering van de WMO door stijging van de eigen bijdrage van Wmo-clienten. 

Door de herziening van het beleid in 2012 heeft het college alle Wmo-clienten een eigen bijdrage opgelegd voor 

de producten waar dit mogelijk voor was. Deze effecten waren vooraf moeilijk in te schatten omdat de afdracht 

van eigen bijdrage van vele factoren, waaronder het inkomen, afhankelijk was.  
 
ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Voor de transities is een onttrekking begroot van ruim € 76.000 in aanvulling op de in de algemene uitkering  voor 

dit doel beschikbaar gestelde middelen. Omdat  dit budget  in het kader van de uitgavenstop  in 2012 niet is 

aangesproken, behoeft deze onttrekking niet plaats te vinden, reden waarom in 2012 een voordeel geboekt wordt 

op deze post.  

 

RISICO’S 

In programma 7 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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8. Natuur en milieu 
  

Portefeuillehouder   Dhr.  P.F. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Huishoudelijk afval, Overige afval, Riolering, Geluidwerende voorzieningen, Milieu en 

Begravingen. 

Korte omschrijving Het programma is gericht op het  zorgdragen  voor een evenwichtige natuur en een 

evenwichtig milieu, op het gebied van water, lucht, bodem en geluid. 

Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 

versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot 

milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 
Dit programma beslaat de uitvoering van natuur- en milieuwerkzaamheden die voortvloeien uit milieuwetten. Dit 

betreffen beleidsmatige taken en advisering op milieugebied waarbij wij worden ondersteund door of taken 

oppakken samen met de Milieudienst Noord-West Utrecht. 

 

Anderzijds betreft dit de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en ongediertebestrijding en het voldoen aan 

de zorgplichten voor afvalwater(riool), hemelwater, grondwater en bescherming van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Hiermee wordt om de doelmatigheid te versterken, samenwerking gezocht met andere 

gemeenten en waterschappen. 

 

Het beheren en onderhouden van acht begraafplaatsen. Waarbij zorgvuldig de doelmatigheid van het gebruik in 

ogenschouw genomen dient te worden. 

 

Het beheren en onderhouden van het geluidsscherm A2.  

 

Wat wilden we bereiken? 
In 2012 hebben we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeterd door het actief stellen van 

milieuhygiënische randvoorwaarden, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht. Deze 

randvoorwaarden dragen bij aan de volksgezondheid en aan een schoon leefmilieu en aan een goed en 

aantrekkelijk leef- en werkklimaat voor onze inwoners en bezoekers van de gemeente. 

Bovendien wilden wij bereiken dat het draagvlak voor een duurzame instandhouding van onze leefomgeving zou 

groeien, onder andere door het betrekken van onze jeugd bij het behoud van erfgoed, natuur en het leefmilieu. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Conform de afspraken in de begroting zijn de volgende acties uitgevoerd en resultaten bereikt.  

• In 2012 zijn zoals afgesproken de landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) van de voormalige 

gemeenten geharmoniseerd tot één plan. Op basis van dit plan zijn een aantal projecten gerealiseerd 

zoals het voetveer nabij de Joostendam en het project Oud Hollandse Waterlinie nabij Nieuwersluis. Al 

deze projecten versterken de kleinschalige toeristische infrastructuur en brengen natuur en de 

cultuurhistorie tot leven voor het publiek; 

• Het voornemen om in 2012 een adviescommissie landschap in het leven te roepen voor de begeleiding 

van projecten en voor advisering van de gemeente op het gebied van natuur en landschap is nog niet 

uitgevoerd. Door voortschrijdend inzicht stellen wij voor de oprichting te combineren met het instellen 

van een gebiedsfonds; 

• In 2012 is zoals afgesproken meegewerkt aan een aantal programma’s van de provincie en de 

waterschappen. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van de gebiedscommissie West en de realisatie 

van de ecologische verbindingszones langs de Bijleveld en bij het Armenland van Ruwiel; 

• In 2012 is de jaarlijkse boomfeestdag georganiseerd in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan, 

waarbij achttien groepen 8 van de basisscholen hebben gewerkt aan het onderhoud van 

landschapselementen; 

• Zoals afgesproken heeft in 2012, in samenwerking met de werkgroep Polderreservaat en de 

natuurgroep Kockengen, de jaarlijkse vaststelling en bijsturing van het beheer en beleid van het 

natuurpark Polderreservaat plaatsgevonden; 
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• De eerste fase van de haalbaarheidsstudie naar het vernieuwen en optimaliseren van de bestaande 

gemeentelijke afvalstoffendepots is uitgevoerd. Dit is voorgelegd in een werksessie aan de raad. Hierbij 

is geconcludeerd dat de meerderheid kiest voor één goed geoutilleerd station. Daarnaast zullen we 

nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van de vrijkomende locaties; 

• In 2012 heeft de aanbestedingsprocedure, om te komen tot een contract voor de afvalinzameling binnen 

de gehele gemeente Stichtse Vecht, geleid tot een nieuw contract per 1 januari 2013. Wij hebben ons 

voorgenomen extra aandacht te besteden aan het stimuleren van hergebruik en gescheiden inzameling 

van huishoudelijke afvalstoffen. Daarom hebben wij In 2012 een afvalcommunicatieplan met 

bijbehorende jaaractiviteitenkalender opgesteld en is vanaf eind 2012 een traject ingezet om de 

communicatie op afvalgebied kwalitatief te verbeteren en inzichtelijker te maken; 

• Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers van het collegeprogramma. In 2012 is in dit kader 

volgens plan in samenwerking met een aantal actieve inwoners invulling gegeven aan de Dag van de 

Duurzaamheid. Ook is extra aandacht besteed aan het Klimaatstraatfeest en zijn er twee extra openbare 

e-laadpunten gerealiseerd in Maarssen dorp en Loenen aan de Vecht. Tot slot is in 2012 gestart met het 

in beeld brengen van de CO2-footprint van de gemeente; 

• Op basis van een actieplan hebben wij in 2012 conform afspraak geluidskaarten vastgesteld. Daarmee 

hebben we vanaf heden inzicht in de actuele geluidssituatie voor het gehele grondgebied en kunnen we 

de geluidbelasting gaan monitoren in diverse delen van ons grondgebied; 

• In juni 2012 zijn de milieudiensten NWU en ZOU gefuseerd tot de Omgevingsdienst regio Utrecht 

(ODrU). In december 2012 hebben wij vervolgens ingestemd met de omvorming van de ODrU naar een 

Regionale Uitvoeringsdienst –Utrecht i.w. op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals 

benoemd in het Koersdocument ‘Samen verder in een Regionale Uitvoeringsdienst voor de gehele regio 

Utrecht; 

• In 2012 is door uw raad het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de jaren 2012-2016 

vastgesteld, waarmee de harmonisatie riolering is afgerond. Het vGRP omvat de 

onderhoudsmaatregelen voor riolen en water voor de jaren 2012-2016. In het vGRP zijn een aantal 

onderzoeksprojecten opgenomen die binnen de samenwerkingsovereenkomsten met de buurgemeenten 

en waterschappen zijn opgestart. Tevens zijn de resterende milieumaatregelen vanuit het GRP 2006 – 

2010 (Maarssen) in 2012 grotendeels afgerond; 

• In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst voor het waterschapsgebied van Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden (HDSR) ondertekend en de mantelovereenkomst voor samenwerking in het gebied 

van Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voorbereid voor ondertekening in het eerste kwartaal van 2013. De 

samenwerkingsvoorstellen vallen binnen de kaders van de door de raad vastgestelde vGRP. Met deze 

voorstellen wordt voldaan aan de landelijke planning binnen het Bestuursakkoord Water; 

• In 2012 is de nieuwe geharmoniseerde beheersverordening voor de 8 gemeentelijke begraafplaatsen 

vastgesteld. 
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Wat heeft het gekost? 
Natuur en milieu Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

2.352.439   2.335.697   2.346.581   2.346.581   -                

2.472.327   2.338.364   1.619.756   1.619.756   -                

Milieu 8.094.914   7.373.700   7.432.816   6.864.209   568.607      

Lijkbezorging 280.351      226.136      226.136      261.816      35.680-       

13.200.031 12.273.897 11.625.289 11.092.362 532.927      

Milieu 10.869.201- 11.802.550- 11.802.550- 11.291.589- 510.961-      

Lijkbezorging 372.513-      542.610-      542.610-      463.402-      79.208-       

11.241.714- 12.345.160- 12.345.160- 11.754.992- 590.168-      

1.958.317   71.263-       719.871-      662.629-      57.241-       

1.357.145   23.394       4.502.720   5.542.908   1.040.188-   

2.536.600-   232.979-      4.762.306-   4.504.327-   257.979-      

1.179.454-   209.585-      259.586-      1.038.581   1.298.167-   

1.179.454-   209.585-      259.586-      1.038.581   1.298.167-   

Totaal Natuur en milieu 778.862      280.848-      979.457-      375.952      1.355.409-   

Overige lasten

Baten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

 
 
TOELICHTING REALISATIE 
 
LASTEN 
Milieu 

Binnen het bestuurlijk thema milieu is per saldo een bedrag van € 569.000 minder uitgegeven dan begroot. 

Hieronder staan de belangrijkste verschillen: 

Bij de verwerking van huishoudelijk afval zijn de ingezamelde hoeveelheden KCA, GFT restafval achtergebleven 

bij de verwachting, bovendien zijn de verwerkingskosten gedaald. Per saldo zijn de kosten ongeveer € 296.000 

minder dan begroot. Bij groenafval is evenwel een bedrag van € 76.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is 

onder andere veroorzaakt door een groot deel stortkosten voor afval afkomstig uit plantsoenen. 

 

Voor het plasticafval is de inzamelingsfrequentie al in 2011 verdubbeld, maar de begroting 2012 is hier niet op 

aangepast. De totale inzamel- en verwerkingskosten bedragen € 237.000 en de ontvangen vergoeding bedraagt 

€ 169.000. Per saldo levert het een negatief resultaat van € 68.000. Om de inzameling van plastic weer 

kostendekkend te krijgen is vanaf 2013 een aanpassing verricht, zoals besproken  in de werksessie van de raad 

van 10 april 2012. 

 

Het  vGRP 2012-2016 is op 25 september 2012 vastgesteld. Vervolgens was onvoldoende tijd voor een volledige 

uitvoering van onderzoek, advisering, rioolreiniging en inspectieplan. Daarnaast waren de ramingen binnen de 

begroting voor de riolering niet aangepast op het vGRP 2012-2016. Voor de begrotingsjaren 2013 e.v. zijn deze 

conform het  vGRP 2012-2016. Per saldo zijn de kosten op riolering € 195.000 lager dan begroot. 

 

Bij milieubeheer is € 58.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de kosten voor 

werkzaamheden in het kader van de uitvoering van  het besluit EU Omgevingslawaai. Dit bestaat o.a. uit het 

opstellen van geluidskaarten, de voorbereiding op het actieplan geluid en het bepalen van ambitieniveaus 

plandrempels (geluidswaarden). 
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In 2011 is een bedrag van € 50.000 voor een onderzoek naar de toekomst van de afval scheidingsstations niet 

uitgegeven, deze is naar 2012 overgeheveld. De werkelijke kosten zijn per saldo lager dan begroot. 

  

Van een drietal posten, waarvan de uitgaven niet in 2012 hebben plaatsgevonden, zal de uitvoering in 2013 

plaatsvinden. Dit betreft: 

Het project Kockengen Waterproof                        €   59.600 

vGRP 2012-2016 begeleiding en opdrachtgeving        € 135.000  

onderzoek naar de toekomst van de afvalscheidingstations  €   33.000 

Totaal       € 227.600 

      

BATEN 
Milieu 
Ten tijde van het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing bleken de verwachte kosten 

lager te liggen dan waar bij de primitieve begroting 2012 van werd uitgegaan. Omdat er in het geval van de 

afvalstoffenheffing als de rioolheffing geen sprake mag zijn van een overdekking van de kosten, zijn de tarieven 

en daarmee de opbrengsten bij het vaststellen van de legesverordening 2012 (in december 2011) op het lagere 

kostenniveau gebaseerd. De in de primitieve begroting 2012 opgenomen verwachte hogere opbrengsten zijn hier 

bij de tussentijdse rapportages niet mee in evenwicht gebracht, aangezien het totaal aan verwachte baten op het 

bestuurlijk thema Milieu geen afwijking ten opzichte van de begroting toonde. Dit door een positieve afwijking op 

de overige baten. 

 

Lijkbezorging 

Door een inhaalslag op de verlengingen van grafrechten en het toenemen van het aantal verlengingen zijn per 

saldo de werkelijke inkomsten aan leges  € 120.000 hoger. 

 

KOSTENDEKKENDHEID 

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca. 103%. Per 

saldo overstijgen de baten de lasten in 2012 met € 191.000. De lagere kosten worden met name veroorzaakt 

door lagere aanbod van de verschillende afvalstromen en afrekeningen over oude jaren. 

 

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca.116%. Per 

saldo overstijgen de baten de lasten in 2012 met € 727.000. De lagere uitgaven op riolering wordt met name 

veroorzaakt doordat  de kapitaallasten door de uitkomst van het onderzoek “vermogenspositie” (medio 2012) is 

verlaagd. 

 

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de begroting die in november 2011 op basis van de toen bekende 

gegevens werd vastgesteld,  een te hoge heffing is vastgesteld. De overschotten op afval en riolering worden 

echter gestort in de reserve die uiteindelijk ten gunste komt van de inwoners. Immers hogere kosten in de 

toekomst kunnen worden geëgaliseerd of besloten kan worden de heffingen in het daaropvolgende jaar naar 

beneden bij te stellen. 
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ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De werkelijke storting aan de reserve is € 1.040.000 hoger dan begroot. Dit betreft de volgende stortingen: 

 

Er is voor € 145.000 meer gestort in de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen. Voor de toelichting op dit 

verschil verwijzen wij u naar de leeswijzer onder de alinea “reserve en voorzieningen groot onderhoud 

kapitaalgoederen”.  

 

De bovengenoemde  overdekking  op de kostendekkendheid voor afval € 191.000 en riolering € 727.000 zijn 

gestort in de egalisatie reserves. Bij de opstelling van de begroting was nog rekening gehouden dat de 

kostendekkendheid voor afval niet behaald zou worden en was rekening gehouden met een onttrekking van de 

reserve in plaats van een storting. 

 

RISICO’S 

In programma 8  zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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9. Wonen en ondernemen 
   

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst , dhr. P. Ploeg  en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Economische zaken, ruimtelijke ordening, vergunningen bouwen en wonen, 

monumentenzorg,  stedelijke vernieuwing, woonruimtezaken, volkshuisvesting, 

grondzaken, grondexploitaties. 

Korte omschrijving Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke en 

groene karakter van Stichtse Vecht. Een adequate huisvesting realiseren voor alle 

inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Dit 

programma is voorts gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 

gebiedsontwikkeling. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
 

 

Programma  9 
Wonen en ondernemen

Bescherming en behoud van het 
unieke en groene karakter, een 
adequate huisvesting voor alle 

inwoners en de ruimtelijke 
kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling.

1. Wonen en werken

2. Ontwikkelen integraal 
economisch beleid

3. Stimuleren gezond 
ondernemersklimaat

4. Regionale uitdagingen oplossen 
door samenwerkingsverbanden

5. Handhaving
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Omschrijving programma 
Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van 

Stichtse Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente.  We 

waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij behouden belangrijk cultureel 

erfgoed, stimuleren en faciliteren de ontwikkelingen, beschermen en versterken  de  natuur- en landschappelijke 

waarden. De gemeente wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zoveel mogelijk wordt 

aangesloten op hun individuele wensen. Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

 

In het kader van dit programma worden de economische belangen van Stichtse Vecht in de regio behartigd. Op 

tal van terreinen wordt aandacht besteed aan contacten met het bedrijfsleven. De nog op te stellen integrale 

economisch/sociaal/ruimtelijke visie (waarin ook aandacht wordt besteed aan de vele mogelijkheden van 

recreatie en toerisme) is het uitgangspunt bij deze activiteiten. Een gezond ondernemersklimaat worden 

gestimuleerd, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en 

ontwikkeling van de jeugd. Voor de kernen van Stichtse Vecht zijn vitale winkelgebieden met bijpassend 

winkelaanbod heel belangrijk. Daarnaast kent het economisch belang ook een sterke samenhang met onderwijs 

en werk & inkomen. 

 

Wat wilden we bereiken?  
We beschermen de diverse ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Stichtse Vecht door het actualiseren van het 

ruimtelijk beleid en het handhaven daarvan.  We willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren door gerichte 

gebiedsontwikkeling. Inwoners van de gemeente zijn goed op de hoogte van het ruimtelijk beleid en worden 

adequaat geholpen als zij ruimtelijke ontwikkelingen willen uitvoeren. De gemeente geeft haar visie op de lokale 

woningmarkt en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hierover worden afspraken gemaakt met de 

woningcorporaties.  Het gemeentelijk vastgoed wordt beheerd of indien wenselijk verkocht. Wij waarborgen de 

veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen door preventief en repressie toezicht te houden. 

 

We willen een integraal economisch beleid ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met diverse 

economische, ruimtelijke en sociale aspecten. Voorwaarde voor een goede (lokale) economie is een gezond 

ondernemersklimaat waarbij onder andere aandacht bestaat voor goede dienstverlening, het bedrijfsleven als 

partner wordt behandeld en de regelgeving voor ondernemers zoveel mogelijk wordt beperkt.  Een gezond 

ondernemersklimaat draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en 

ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast liggen er verschillende regionale uitdagingen zoals de bezetting van 

kantorenpanden en bedrijventerreinen, evenals de ontwikkeling van de economische zone van Utrecht tot 

Amsterdam, de zogenaamde Noordvleugel. Door middel van goed ontwikkelde samenwerkingsverbanden kunnen 

de regionale uitdagingen worden opgelost. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ruimtelijke ordening 

In 2012 is gewerkt aan de actualisatie van de laatste verouderde bestemmingsplannen. Het is van belang dat de 

bestemmingsplannen up to date zijn. Ook wordt hiermee voorkomen dat vanaf 1 juli 2013 geen leges mogen 

worden geheven voor plannen die ouder zijn dan tien jaar. De genoemde actualisatie wordt, naar verwachting 

grotendeels afgerond, zoals gepland voor 1 juli 2013. Daarnaast is gewerkt aan de harmonisatie van diverse 
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beleidsnotities op het gebied van ruimtelijke ordening. Een goed voorbeeld is de ontheffingen van 

bestemmingsplannen. 

 

Stedelijke vernieuwing  

Zoals bekend is de stedelijke vernieuwing erop gericht om de kernen meer ruimtelijke kwaliteit en meer uitstraling 

te geven. Het gaat daarbij om herstructurering van oudere buurten en wijken, het verbeteren van de 

wegenstructuur, het uitbreiden en opknappen en beter benutten van de groenvoorzieningen, het vernieuwen van 

de sociale infrastructuur op gebied van onderwijs, zorg, welzijn en cultuur, investeringen in de winkelcentra en 

een betere benutting van de dorpscentra. Hierbij moet telkens worden bekeken of de economische vooruitzichten 

in combinatie met de ruimtelijke mogelijkheden aanleiding geven tot aanpassingen van activiteiten en projecten. 

Bij de woningbouw is in 2012 de aandacht hoofdzakelijk gericht op inbrei projecten. Het verkrijgen van subsidies 

was een voornaam aandachtspunt bij ruimtelijke projecten waar stedelijke vernieuwing een rol speelde.  Door 

middel van diverse projecten is uitvoering gegeven aan de stedelijke vernieuwingsopgaven van Stichtse Vecht. In 

2012 zijn de gevolgen van de economisch crisis tastbaar geworden voor de ruimtelijke projecten. Zowel  door 

private marktpartijen als door  woningbouwverenigingen wordt een pas op de plaats gemaakt . De 

centrumontwikkeling Loenen aan de Vecht is door de participanten stopgezet; thans wordt gestudeerd op een 

afgeslankte versie, inhoudende een inperking van het programma op een kleiner plangebied. Voor het project 

Hazeslinger is gestart met een noodzakelijke studie op herontwikkeling van de oorspronkelijke plannen. Dat 

betekent dat het programma aan de huidige marktomstandigheden wordt aangepast  en het uitgangspunt van 

betaald ondergronds parkeren wordt losgelaten. De ontwikkeling van het Hof van Breukelen is ingeperkt tot het 

stationsgebied Breukelen. Met de nodige inspanningen is de Karavaan Maarssenbroek (ca 60 woningen) wel 

boven de streep gebleven. Deze zijn niet allemaal volledig afgerond, aangezien dit een continu proces is. De 

grootschalige renovatie in de Schildersbuurt in Maarssen is in 2012 volledig afgerond. 

 

Volkshuisvesting 

In 2012 is de woonvisie in concept afgerond; deze kan in 2013, na het raadstraject Focus op Morgen, worden 

vastgesteld. In de woonvisie staan vraag en aanbod op de woningmarkt en doelgroepenbeleid centraal. 

Onderwerpen als wonen door de generaties heen en duurzaamheid komen hierbij ook aan de orde. In 2012 werd 

intensief samengewerkt met de woningcorporaties op het gebied van volkshuisvestingsbeleid en de verbetering 

van de leefomgeving. Tevens  werden concept-prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties over onder 

meer de woningvoorraad, duurzaamheid en veiligheid. Deze zullen eveneens in 2013 worden vastgesteld. Eind 

2012 heeft u de Huisvestingsverordening  vastgesteld. 

 

Vastgoed 
In 2012 is gestart met de voorbereiding van een vastgoedvisie, wat de basis is voor een Integraal Accommodatie 

en Voorzieningen Beleid (IVAB). Hieruit zal de strategische waarde van dit vastgoed moeten blijken. Daarnaast 

dient het als kader om het  strategische vastgoed zo efficiënt mogelijk  in te zetten, zowel bedrijfseconomisch als 

maatschappelijk.  Vastgoed zonder strategische waarde zal versneld worden afgestoten. 

 

Handhaving 

Integrale handhaving en toezicht op naleving regels en voorschriften (al dan niet met de samenwerkende 

partners) geschiedt op basis van het  Handhavings Uitvoerings Programma (HUP), met een duidelijke prioritering 

op thema en daaraan gekoppelde capaciteit en middelen.  Het HUP is in 2012 vastgesteld en wordt jaarlijks 

vernieuwd.  Voorts  is ingezet op het vergroten van het naleefgedrag bij burgers en bedrijven door inzet van 
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preventieve handhavingsmiddelen zoals gedragsbeïnvloeding. Repressief hebben wij de beschikking over 

bestuursdwang en dwangsommen. Deze maatregelen hebben wij ook toegepast in 2012.  

We hebben het HUP uitgevoerd. Uit het Handhavingjaarverslag 2012 blijkt dat handhaving en toezicht op basis 

van de gestelde prioritering is uitgevoerd en dat  we de voor 2012 gestelde doelen hebben behaald.  

 

Vergunningen 

In 2012 zijn inspanningen gedaan, gericht op het versterken van het klant- en vraaggericht werken in het 

vergunningenproces, door innovatie en kwaliteitsverbetering. Wij initieerden samenwerking met de burger om tot 

interactie en vlotte afhandeling te komen. De gemiddelde doorlooptijden van aanvragen zijn verkort en liggen 

onder de wettelijke termijn. 

In 2012 is met medewerking van een aantal raadsleden en deskundigen een nieuwe welstandsnota voor het 

grondgebied van de gemeente opgesteld. Daarin zijn voor onderscheiden gebieden specifieke welstandsniveaus 

beschreven waaraan concrete aanvragen omgevingsvergunning kunnen worden getoetst, dit maakt  het verlenen 

van vergunningen op transactiebasis mogelijk. 

 

Economie 
In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om in 2013 een ruimtelijke economische structuurvisie op te stellen waarin 

o.a. aandacht is voor de bereikbaarheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen en relevante economische 

ontwikkelingen. 

Werkgevers worden actief benaderd door middel van werkbezoeken bij plaatselijke ondernemingen op bestuurlijk 

en ambtelijk niveau. Een vast onderdeel van deze bezoeken vormt de Social Return. Hierbij wordt gekeken naar 

de mogelijkheden van de inwoners van Stichtse Vecht om op een andere wijze deel te nemen aan het 

arbeidsproces. 

 

Stimuleren van een gezond ondernemersklimaat 

Langs verschillende wegen is gewerkt aan het stimuleren van een gezond ondernemersklimaat. Er is een vaste 

structuur voor overleg tussen bedrijfsleven en overheid in het leven geroepen; zo is de dienstverlening aan het 

bedrijfsleven door het aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris sterk verbeterd.  Daarmee is tevens het 

contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente sterk geïntensiveerd. In 2012 is ook aandacht geweest voor het 

stimuleren van duurzame bedrijvigheid zoals Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Dit  is 

vormgegeven door bij aanbestedingen  in de programma’s van eisen een punt omtrent  social return op te nemen. 

Voorts is aandacht geweest voor het vergroten, stimuleren en behouden van bedrijvigheid en de promotie van de 

gemeente. 

 

Regionale uitdagingen oplossen door samenwerkingsverbanden 

Stichtse Vecht participeert in het convenant herstructurering bedrijventerreinen BRU en Utrecht-West. In 2012 is 

een keuze gemaakt met betrekking tot samenwerkingsverbanden. Stichtse Vecht participeert in de U10-

gemeenten (BRU + Woerden) waarbij we zowel ambtelijk als bestuurlijk een voortrekkersrol vervullen. We 

participeren tevens in de Economic Board Utrecht en het Platform Regionaal Economische Structuur (PRES), die 

in 2012 zijn opgericht. Voorts werd regionale samenwerking gezocht in het kader van de ‘Noordvleugelgedachte’.  

Via het BRU participeren we in de Noordvleugelsamenwerking, wat geresulteerd heeft in een profiel en een 

concept economische actieagenda.  

Voor de problematiek van de leegstaande kantoorpanden ( Maarssen landelijk hoogste percentage leegstand 

43%) ismet gemeente en provincie het BRU Regionaal Convenant Bedrijventerreinen 2011-2020  opgesteld en 

ondertekend. Zo wordt uitvoering gegeven aan herstructurering van bedrijventerreinen in gemeente en regio. De 
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kantorenleegstand in Stichtse Vecht betreft voornamelijk twee locaties in Maarssen te weten Bisonspoor en 

Planetenbaan. De omvangrijke renovatie van Bisonspoor heeft in 2012 zijn vervolg gekregen en trekt nu al 

nieuwe potentiële huurders aan. De gesprekken met de beheerders en eigenaren van de Planetenbaan zijn in 

gang gezet.  Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing in de sfeer van transformatie. 

 

Wat heeft het gekost?  
Wonen en ondernemen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2011 2012 2012 2012 2012

4.145.486   4.080.520   4.080.520   4.087.376   6.856-         

525.066      399.067      534.949      534.949      -                

Ondernemen 29.604       31.635       31.635       37.984       6.349-         

Toerisme 410.955      421.661      422.230      505.440      83.210-       

Wonen 3.388.107   848.842      808.592      1.601.657   793.065-      

8.499.218   5.781.725   5.877.926   6.767.405   889.479-      

Ondernemen 230.781-      283.336-      283.336-      226.111-      57.225-       

Toerisme 1.588-         14.563-       14.563-       80.000-       65.437       

Wonen 5.105.241-   2.706.209-   1.910.209-   1.980.103-   69.894       

5.337.611-   3.004.108-   2.208.108-   2.286.215-   78.107       

3.161.608   2.777.617   3.669.818   4.481.191   811.373-      

1.534.115   278.802      1.109.575   919.612      189.963      

573.084-      30.000-       1.848.637-   2.502.099-   653.462      

961.031      248.802      739.062-      1.582.487-   843.425      

961.031      248.802      739.062-      1.582.487-   843.425      

Totaal Wonen en ondernemen 4.122.639   3.026.419   2.930.756   2.898.704   32.052       

Overige lasten

Baten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

 
 
TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Toerisme 
Op het bestuurlijk thema Toerisme zijn meer inkomsten ontvangen en meer lasten uitgegeven dan begroot. Dit 

vloeit voort uit een subsidie die wij hebben aangevraagd bij de BRU en hebben afgedragen aan het 

recreatieschap Stichtse Rijnlanden. Alleen de uitgave van € 80.000 aan het recreatieschap is opgenomen onder 

de lasten. De inkomsten van de subsidie (€ 80.000) staan opgenomen onder de baten.  

 

Wonen 

Onlangs heeft de Raad van State in een tussenuitspraak de omwonenden van de voormalige schoollocatie 

Tweehoven in Loenen in het gelijkgesteld. Tevens is de gemeente opgedragen om opnieuw een 

planschadeanalyse uit te laten voeren. Uit de planschadeanalyse blijkt dat de planschade in totaal circa  

€ 165.000 bedraagt. In 2011 is de exploitatie Centrumplan Loenen afgesloten. De samenwoonschool Loenen was 

hier een onderdeel van. Het voordeel van het Centrumplan (€ 271.000)  is in 2011 via het resultaat toegevoegd 

aan de algemene reserve (AR). In 2012 komen de uit te keren planschades ten laste van het resultaat. 

In 2011 is abusievelijk de voorziening Maarsserbrug omgevormd tot een bestemmingsreserve voor een bedrag 

van € 438.000. In 2012 is dit gecorrigeerd door de bestemmingsreserve op te heffen en dit bedrag weer te storten 

in een voorziening Maarsserbrug. Deze voorziening is voor de afwikkeling van de nakomende lasten van de 

Maarsserbrug welke in 2013 wordt afgerond. Per 31-12-2012 bedraagt deze voorziening nog circa € 226.500. 

73 
 



BATEN 
Ondernemen 

De taakstelling vanuit Benut de schaalsprong (€ 70.000) zal via Push taakstellend worden opgenomen voor het 

hele programma en niet meer specifiek voor de straatmarkten.  

 

Toerisme 

Zie tekst toerisme onder lasten. 

 

Wonen 

Bij de totstandkoming van de gemeente Stichtse Vecht was het beeld dat het equivalent van circa  

4 fte aan personele uren ten laste van de grondexploitaties konden worden toegeschreven. Als gevolg van het feit 

dat het aantal actieve grondexploitaties is afgenomen (feitelijk is nog maar sprake van twee, te weten de 

Karavaan Maarssenbroek en gemeentewerf Kockengen) kan in de praktijk slechts een beperkt aantal uren, 

namelijk alleen de uren die betrekking hebben op de uitvoering van deze twee grondexploitaties, worden 

doorbelast.  

 

In 2012 liepen een aantal langlopende geldleningen voor de ‘woningwet woningen Breukelen’ af. Dit jaar is voor 

circa € 120.000 meer rente ontvangen dan geraamd. 

De prognose van de opbrengst leges omgevingsvergunningen is gedurende 2012 bijgesteld. Voor 2012 is circa 

 € 160.000 meer aan leges omgevingsvergunningen ontvangen.  

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Door de voormalige gemeente Breukelen is een reserve van € 150.000,- gevormd ter dekking van het tekort voor 

de grondexploitatie Gemeentewerf Kockengen. Door een andere locatie-aanpak is het geraamde tekort op deze 

grondexploitatie teruggebracht. Dit betekent dat het restant bedrag (circa € 146.500) terugvloeit in het saldo. 

 

Opheffing bestemmingserve Maarsserbrug voor een bedrag van € 438.000. Zie bovenstaande tekst bij lasten, 

bestuurlijk thema  wonen. 

 

RISICO’S 
Ruimtelijke ordening 
Op 1 juli 2013 moet de gemeente beschikken over actuele vastgestelde bestemmingsplannen. Is dat niet het 

geval dan kunnen voor af te geven vergunningen geen leges meer worden geheven in niet actuele plangebieden. 

De huidige inzet op de actualisatieslag moet daarom tot die datum worden gehandhaafd. 

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2012 

 

Stedelijke vernieuwing 

De gemeente participeert thans niet risicodragend in stedelijke ontwikkelingen. Wel maakt zij in voorkomende 

gevallen kosten die binnen een grondexploitatie moeten worden afgedekt. Specifieke aandacht is nodig voor het 

project Hazeslinger in Breukelen. Als dit project (winkels-woningen) niet kan worden ontwikkeld blijft de gemeente 

mogelijk met een tekort van circa € 1,1 miljoen zitten, waarvoor nog geen dekking is aangewezen. 

Met een aantal marktpartijen zijn oriënterende gesprekken gevoerd over het tot ontwikkeling brengen van dit 

plangebied. Uit deze gesprekken kan worden afgeleid dat de markt belangstelling heeft en liggen er gerede 

kansen dat het gewenste programma van winkels met woningen op deze locatie gerealiseerd kan worden. In 

2013 zal de focus liggen op het selecteren van een ontwikkelende partij. Dit neemt niet weg dat een dergelijke 
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ontwikkeling garant staat voor een (volledige) dekking van het genoemde tekort. Nadere concretisering hierover is 

pas in een later stadium van de planontwikkeling te verwachten.  

 
Handhaving  

De personele bezetting heeft tot gevolg dat wij het ambitieniveau wat moeten temperen. Actief handhaven van 

strijdig gebruik of bouwen zonder en in afwijking van een omgevingsvergunning is daardoor niet voor de volle 

100%  mogelijk. 

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2012 

 
Vergunningen 

Door vacatures en nog niet volledige uitgelijnde processen is het nog niet mogelijke alle bij de afdeling Veiligheid, 

Vergunningverlening en handhaving (VVH) belegde taken volledig te vervullen. Prioriteit ligt bij het binnen de 

wettelijke termijn en tijdig verlenen van Omgevingsvergunningen en (grotere) Evenementenvergunningen. 

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2012 
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
  

Portefeuillehouder     Dhr. P. Ploeg 

Producten Beheer liquide middelen en leningportefeuille, de Algemene uitkering en de post 

onvoorzien alsmede de aanslagoplegging gemeentelijke heffingen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat het beheer van de liquide middelen en het beheer van de post 

onvoorzien. Ook de Algemene dekkingsmiddelen sorteren onder dit programma. 

  

 

Omschrijving programma 
Het programma Financiering en Algemene dekkingsmiddelen richt zich op een adequaat dagelijks beheer van de 

liquide middelen, inclusief leningportefeuille. Onder dit programma worden tevens alle financiële middelen van de 

gemeente verantwoord voor zover deze niet aan andere programma’s toe te rekenen zijn, de zogenaamde 

Algemene dekkingsmiddelen. Hiertoe behoren onder andere de Algemene uitkering en de lokale heffingen 

waarvan de besteding niet gebonden is. Binnen dit programma is ook het beheer van de post onvoorzien 

opgenomen. 

 

Wat wilden we bereiken?  
 De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2012 een degelijk en solide financieel beleid gevoerd, waarbij het totaal van 

de gemeentelijke uitgaven en inkomsten en de vermogenspositie duurzaam in evenwicht was. Op het gebied van 

gemeentelijke belastingen en heffingen werd het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid gedeeltelijk 

gerealiseerd. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vermogenspositie 

Het vermogensonderzoek naar aanleiding van de herindeling van de gemeente Stichtse Vecht werd eind maart 

2012 afgerond. De uitkomst van dit onderzoek gaf ons een completer beeld van de risico’s en eventuele 

tegenvallers die het gevolg waren van de (snelle) herindeling. De onderwerpen waarvan de processen en 

beleidsstandpunten onderzocht zijn betroffen:  

• Rente 

• Grondexploitatie 

• Grote projecten 

• Reserves  

• Activa  

De actualisatie van de voorzieningen is, in afwachting van de actualisatie van de beheerplannen voor (het 

onderhoud van) kapitaalgoederen, niet in het onderzoek betrokken. 

Gelijktijdig met de behandeling van de Voorjaarsnota 2012 heeft de raad de beleidsstandpunten alsmede de 

financiële effecten zoals deze uit het vermogensonderzoek voortvloeiden in haar vergadering van mei 2012 

vastgesteld. De structurele financiële effecten uit dit onderzoek, te weten hogere rentelasten als gevolg van in 

2011 aangetrokken geldleningen die in het herindelingsproces onvoldoende waren voorzien, zijn betrokken bij de 

Voorjaarsnota 2012 en bij de Programmabegroting 2013 in de (meerjaren)begroting verwerkt.  

De incidentele effecten uit de harmonisatie van de activa en reserves hadden een positief effect op de Algemene 

reserve van ca. € 2,2 miljoen. Daarmee werd het weerstandsvermogen van de gemeente, waar de Algemene 
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reserve onderdeel van uitmaakt, versterkt en beschikt de gemeente over een betere buffer voor het opvangen 

van risico’s en onvoorziene tegenvallers bij de uitvoering van gestelde beleidsdoelstellingen. 

Naar aanleiding van de besluitvorming over het vermogensonderzoek zijn de financiële kaders, neergelegd in 

verordeningen en andere financiële spelregels, aangepast. De raad heeft de gewijzigde financiële kaders in 

november 2012 geaccordeerd. 

Tevens zijn de uit het onderzoek voortvloeiende wijzigingen in de vermogensonderdelen zoals activa en reserves 

in de gemeentelijke administratie doorgevoerd. 

 

Financiële huishouding 

In tijd gemeten lopen de gemeentelijke uitgaven en inkomsten nooit synchroon, er is altijd sprake van een positie: 

positief of negatief. Een negatieve (financiële) positie wordt normaliter gefinancierd door het aantrekken van een 

kortlopende of langlopende geldlening. Om de renterisico’s te beperken heeft de wetgever twee instrumenten 

ontwikkeld, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel de 

leningportefeuille te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. De kasgeldlimiet 

richt zich op geldleningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (kortlopende geldleningen), 

terwijl de renterisiconorm zich richt op geldleningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

(langlopende geldleningen). 

 

Tijdelijke liquiditeitentekorten werden in 2012 gefinancierd met kortlopende (kas)geldleningen, tot een structurele 

overschrijding van de kasgeldlimiet heeft dit niet geleid. Het is niet noodzakelijk gebleken om in 2012 nieuwe 

langlopende geldleningen aan te trekken. Wel moest de rente ten laste van één langlopende geldlening 

contractueel herzien worden. De gemeente Stichtse Vecht voldeed in 2012 aan de vereisten van de 

renterisiconorm. 

 

Verantwoorde ontwikkeling gemeentelijke belastingen en heffingen 

Voor 2012 en volgende jaren is het streven gericht op het – ten opzichte van de kostencomponent – volledig 

kostendekkend maken van de gemeentelijke belastingen en heffingen.  

De verhoging van de OZB – opbrengsten is beperkt gebleven tot indexeringen en areaaluitbreidingen en daar 

waar mogelijk werd een volledige kostendekkendheid van de gemeentelijke belastingen en heffingen 

gerealiseerd.  Volledige kostendekkendheid voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen is nog niet haalbaar 

gebleken. 
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Wat heeft het gekost? 
Financiering en algemene Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

dekkingsmiddelen 2011 2012 2012 2012 2012

1.141.425   1.073.592   1.073.592   1.073.592   -                

198.619      54.635-       196.916      189.347      7.569         

Paragraaf financiering 1.438         55.444       55.444       53.784       1.660         

Onderdeel financiele positie 91.000       2.608.066   341.935      453.207      111.272-      

Belastingen 252.644      394.704      363.401      298.370      65.031       

1.685.126   4.077.171   2.031.288   2.068.300   37.012-       

Paragraaf financiering 3.567.249-   1.385.055-   1.397.779-   1.396.135-   1.644-         

Onderdeel financiele positie 59.262.519- 54.253.371- 54.155.464- 52.240.683- 1.914.781-   

Belastingen 12.302.235- 12.624.995- 12.624.995- 12.615.119- 9.876-         

Resultaat na bestemming -                7.000-         204.553      -                204.553      

75.132.002- 68.270.421- 67.973.685- 66.251.936- 1.721.749-   

73.446.876- 64.193.250- 65.942.397- 64.183.636- 1.758.761-   

7.722.820   1.162.738   2.307.796   2.275.177   32.619       

1.967.765-   940.893-      1.178.494-   1.409.269-   230.775      

5.755.055   221.845      1.129.302   865.908      263.394      

5.755.055   221.845      1.129.302   865.908      263.394      

Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen 67.691.822- 63.971.405- 64.813.095- 63.317.728- 1.495.367-   

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Baten

Overige lasten

 
 
TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 
Onderdeel financiële positie 

Voorziening Dubieuze Debiteuren 

Voor openstaande vorderingen kent de gemeente overeenkomstig het gestelde in de verordening ex artikel 212 

van de Gemeentewet een voorziening wegens oninbaarheid. In 2012 werd er voor € 86.700 aan oninbare 

vorderingen afgeboekt. Omdat de voorziening overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Stichtse 

Vecht aan een minimaal vereiste omvang dient te voldoen, is er een bedrag van € 171.500 ten gunste van de 

voorziening ‘Dubieuze debiteuren’ bijgestort. 

 

Budget Frictiekosten Strategische heroverweging 

Bij de Strategische heroverweging heeft de raad een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het 

opvangen van frictiekosten uit de bezuinigingsdoelstellingen (‘frictiebudget Strategische Heroverweging’).  In het 

begrotingsjaar 2012 is  daarvan € 60.000 niet aangewend.  Dit bedrag wordt ingezet binnen het Programma 

Uitvoering Strategische heroverweging (PUSH). 

 

Belastingen 

De onderschrijding op het bestuurlijk thema belastingen van €  65.000 is het gevolg van efficiency maatregelen: 

een deel van de werkzaamheden voor de herwaardering WOZ werd in 2012. door eigen medewerkers uitgevoerd 

in plaats van gebruik te maken van externe inhuur.  Daardoor werden de kosten voor inhuur gereduceerd. 
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BATEN 
Onderdeel financiële positie 

Algemene uitkering 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen uit de Decembercirculaire gemeentefonds 2012 werd de algemene 

uitkering herberekend. Voor het uitkeringsjaar 2012 werd de algemene uitkering met €  423.000 naar boven 

bijgesteld als gevolg van wijzigingen in diverse verdeelmaatstaven zoals het aantal bijstand- en 

uitkeringsontvangers, ouderen, minderheden etc. 

De herberekening van de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2011 levert een incidenteel voordeel op van 

€ 35.000 in verband met het alsnog uitkeren van de ingehouden verdeelreserve door het Rijk. Het totale voordeel 

bedraagt € 458.000 (€ 35.000 + € 423.000). 
 

Algemene baten en lasten 

Van de voormalige fusiegemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen zijn op de balans nog enkele posten 

opgenomen waar geen verplichtingen tegenover staan. Het betreft onder andere posten die betrekking hebben op 

sociale zaken, educatie, ROC, cultuurparticipatie en opbouw jeugdhulpverlening. Het totaalbedrag van € 176.800 

kan vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat. 

 

Saldo kostenplaatsen 

Voor het overige hebben de afwijkingen betrekking op de zogeheten kostenplaatsen (organisatie-onderdelen die 

als hulpmiddel worden gehanteerd om de indirecte kosten aan de programma’s  te kunnen toerekenen). De 

afwijkingen op de kostenplaatsen worden op programma 10 verantwoord. Voor 2012 betreft dit enerzijds een 

daadwerkelijke afwijking van in totaal € 1,1 miljoen op de diverse kostenplaatsen. Voor een toelichting wordt 

verwezen naar programma 11 ‘Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen’.  

 

Daarnaast betreft de afwijking een technische begrotingspost, die te maken heeft met wijzigingen op de 

kostenplaatsen die zich hebben voorgedaan na gereedkomen van de kostenverdeling (in 2012 bijv. naar 

aanleiding van de besluitvorming over de Strategische heroverweging eind 2011). Deze wijzigingen blijven op 

programma 10 “hangen” doordat na het opstellen van de begroting gedurende het jaar geen wijzigingen meer in 

de kostenverdeling worden doorgevoerd. Deze post heeft geen effect op het werkelijk behaalde resultaat op de 

kostenplaatsen, het werkelijke resultaat is zoals gezegd weergegeven in programma 11 ‘Kostenplaatsen en 

hulpkostenplaatsen’. 

 

Resultaat na bestemming 

Saldo baten en lasten na bestemming 

Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling is onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van de 

gemeente Stichtse Vecht. Het onderzoek heeft geleid tot gewijzigd beleid met betrekking tot de reserves en 

voorzieningen. Door onder andere de harmonisatie van de activa geeft dit een financieel voordeel van € 204.500. 

Dit voordeel wordt betrokken bij het rekeningresultaat. 
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ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Onttrekking aan reserves 

Als gevolg van de harmonisatie van de vaste activa werd er ter dekking van de kapitaallasten voor het 

verbouwingskrediet van het voormalige gemeentehuis Loenen, een bedrag van € 54.500 minder onttrokken aan 

de kapitaaldekkingsreserve dan begroot. 

Verder is overeenkomstig het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ (BBV) met ingang van 1 januari 2013 een 

deel van de reserve ‘afwikkeling incidentele kosten Bisonsport’ afgesplitst en voor een bedrag van € 285.200 in 

een daarvoor ingestelde voorziening opgenomen. Het bedrag heeft betrekking op de bekostiging van de 

loonsuppletie voor het voormalig zwembadpersoneel Bisonsport te Maarssen.   

 

INVESTERINGEN 

De gemeenteraad heeft op 27 november 2012 de geactualiseerde nota ‘waardering en afschrijving vaste activa 

gemeente Stichtse Vecht’ vastgesteld. In de nota is vastgelegd dat een beschikbaar gesteld krediet in principe 

binnen twee jaar (volledig) moet worden benut. Een krediet kan maximaal één jaar langer ‘open’ blijven, als ons 

college daartoe op basis van aangetoond nut en noodzaak besluit.   

 

RISICO’S 

In programma 10 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2012  zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen op dit programma. 

 

 

Toelichting saldo kostenplaatsen 
Kostenplaatsen en Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

hulpkostenplaatsen 2011 2012 2012 2012 2012

23.334.385 22.281.198 19.786.965 19.786.965 -                

824.884      910.490      1.267.736   1.267.735   1               

Overige lasten Paragraaf bedrijfsvoering 39.907.830 34.723.936 36.940.155 38.607.421 1.667.266-   

64.067.099 57.915.624 57.994.856 59.662.120 1.667.264-   

Baten Paragraaf bedrijfsvoering 64.067.099- 57.915.624- 57.994.856- 59.662.120- 1.667.264   

64.067.099- 57.915.624- 57.994.856- 59.662.120- 1.667.264   

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

Totaal Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen -                -                -                -                -                

Interne doorbelasting

Lasten

Kapitaallasten

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Lasten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

De diverse kostenplaatsen (zijnde de gemeentebrede organisatiekosten) kenden in 2012 een nadeel van  

€ 1.667.264 op de lasten. Hiertegenover staat een voordeel van € 566.000 op de baten, waardoor per saldo een 

netto nadelig resultaat resteert van € 1,1 miljoen. De voornaamste afwijkingen die aan het resultaat op de 

kostenplaatsen ten grondslag liggen worden hierna kort toegelicht. 
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Huisvesting organisatie (€ 100.000) 

De overschrijding op de huisvesting van de organisatie (ca. € 100.000) betreft met name kosten die 

samenhangen met de inschakeling van een consultancybureau in het kader van het project ‘vastgoed op orde’. 

Voor de analyse (fase 1) van de vastgoedportefeuille werd een bedrag van € 62.000 in rekening gebracht. 

Daarnaast leidt het onderbrengen van de ambtelijke organisatie in meerdere panden tot inefficiëntie en – als 

gevolg daarvan – tot hogere energielasten, schoonmaak- en onderhoudskosten.  

 

Voorziening voormalig personeel Bisonsport ( € 502.255) 

Bij het opstellen van de begroting 2012 kon niet worden voorzien dat er een storting ten gunste van de 

reservering ‘voorziening voormalig personeel Bisonsport’ moest plaatsvinden. Eerst in het najaar van 2012 kon 

definitief worden vastgesteld welke medewerkers(-sters) uiteindelijk naar de Stichting Sportfondsen Nederland 

zouden  over gaan en welke voorzieningen er voor hen moesten worden getroffen op basis van het in 2008 

vastgestelde Sociaal Plan. De storting ten laste van de ‘voorziening voormalig personeel Bisonsport’ werd 

berekend op € 502.255. 

 

Personeel en organisatie (€ 165.000) 

Deze overschrijding werd per saldo veroorzaakt door hogere lasten voor inhuur van personeel (€ 100.000) en 

voor, vanuit de drie voormalige gemeenten doorlopende, wettelijk verplichte wachtgelduitkeringen (€ 65.000). 

 

Informatisering en automatisering (€ 114.000) 

In 2011 werd software aangeschaft voor het digitaal verwerken van facturen. De software bleek niet optimaal te 

werken als gevolg waarvan de facturen voor implementatie van de software (nog) niet betaalbaar zijn gesteld. Het 

betreft een totaalbedrag van € 55.000,  welk bedrag als verplichting is opgenomen. Daarnaast is er ten tijde van 

de gemeentelijke herindeling onvoldoende rekening gehouden met de doorloop van een aantal langdurige 

contracten van de voormalige gemeenten. De kosten belopen een bedrag van € 36.500. Tot slot blijken de kosten 

voor trainingen en consultancy hoger als waarmee aanvankelijk werd gerekend. 

 

Juridische ondersteuning (€ 216.000) 

De kostenplaats juridische ondersteuning is overschreden met € 216.000. De overschrijding is toe te wijzen aan 

vier langlopende en complexe procedures waarbij enerzijds specialistische juridische kennis vereist was terwijl de 

gemeente zich anderzijds, gelet op de verplichte procesvertegenwoordiging, bij de procedures heeft moeten laten 

vertegenwoordigen door een advocaat.  

 

Verrekening met programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

De lasten en baten op de kostenplaatsen worden, voor zover er een directe relatie bestaat tussen de betreffend 

lasten en baten, doorbelast naar de begrotingsprogramma’s 1 tot en met 9. Het nettoresultaat op de 

kostenplaatsen (€ 1,1 miljoen) wordt doorbelast naar de  “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”. 

 

INVESTERINGEN 

De volgende investeringskredieten kunnen worden afgesloten: 

• Verbouwingskrediet ten behoeve van Gemeentelijk Administratie Kantoor te Maarssen. Het  krediet is 

onderschreden met €  87.986.     

• Ontwikkeling nieuwe website en intranet (in het kader van de gemeentelijke herindeling).    Door de 

(extra) inzet van externe expertise werd het krediet overschreden met €  36.573. 
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• Uitbreiding van kernapplicaties en servers (in het kader van de gemeentelijke herindeling). Door de inzet 

van externe ondersteuning werd het krediet met €  3.870 overschreden. 
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De paragrafen 
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Inleiding 
 

Het hoofddoel van de paragrafen is de raad in staat te stellen om de beleidslijnen over de relevante 

beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vast te stellen en om te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van 

de controle te bevorderen. 

 

Onderwerpen die nu versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen 

geven daarmee een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, steeds bezien vanuit een bepaald perspectief 

(bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbare gebied). 

 

Met de onderwerpen in de diverse paragrafen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 

daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op korte en lange termijn en een kader 

voor het beheer, dat voor het welslagen van de programma’s van belang is. 

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)  zijn zeven paragrafen verplicht gesteld, namelijk:  

 

1. Weerstandsvermogen   De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s 

2. Onderhoud kapitaalgoederen  Een samenvatting van beheerplannen 

3. Financiering    Beleid risicobeheersing financiering 

4. Bedrijfsvoering    Besturing en beheersing van de organisatie 

5. Verbonden partijen   Inzicht in de relaties met derden 

6. Grondbeleid    Hoofdlijnen van het grondbeleid 

7. Lokale heffingen   Beleid op lokale heffingen 
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1. Weerstandsvermogen 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht in combinatie 

met de voor de gemeente gesignaleerde risico’s. 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 

risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit –zijnde de middelen en 

mogelijkheden die een organisatie heeft om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken 

en de benodigde weerstandscapaciteit (de hoeveelheid middelen die nodig is om de risico’s op te kunnen 

vangen). Dit wordt ook wel de ratio weerstandsvermogen genoemd. Beide onderdelen van deze ratio komen in 

deze paragraaf aan de orde. 

 

Ontwikkelingen 

Het risicomanagementbeleid en de daaruit voortvloeiende kaders horen tot de kaderstellende bevoegdheden van 

de gemeenteraad en dienen dan ook door de raad van Stichtse Vecht te worden vastgesteld. Dit beleid is door de 

raad in februari 2013 vastgesteld.  De rapportage in de jaarrekening 2012 is gebaseerd op de risico’s zoals die in 

de begroting 2012 zijn opgenomen. 

In 2012, zoals toegezegd in de begroting 2012, is hard gewerkt aan de implementatie van het risicomanagement. 

Alhoewel de vaststelling van de Nota Risicomanagement Stichtse Vecht in 2013 heeft plaats gevonden, is het 

voorbereidende werk in 2012 verricht. Per programma zijn risico’s gedetecteerd en zijn deze gekwanti- en 

gekwalificeerd. Ook zijn de processen rond het risicomanagement beschreven en in de bestaande 

werkprocessen geïncorporeerd. Op het moment van schrijven van deze paragraaf wordt de implementatie van dit 

onderwerp afgerond. 

 

Voor de begroting 2014 zal een op basis van de  inmiddels vastgestelde Nota Risicomanagement uitgewerkte 

risico-analyse met daaraan gekoppelde actuele stand van het noodzakelijke weerstandsvermogen worden 

aangeboden. Daartoe zijn alle begrotingsprogramma’s doorgelopen op risico’s, zijn deze geclassificeerd aan de 

hand van de risico-elementen financiën, imago, beleid, juridische  en personele aspecten. Aan de hand van de 

scores zullen de meest risicovolle onderwerpen in de begroting worden opgenomen. Aan de hand van de uit te 

voeren risico-simulatie kan ook een actueel noodzakelijke weerstandscapaciteit worden bepaald, die afgezet kan 

worden tegen het aanwezige weerstandsvermogen. De dan af te leiden weerstandsratio dient getoetst te worden 

aan de door de raad in februari 2013 vastgestelde norm voor noodzakelijke weerstandsratio voor onze gemeente 

(1,0 als minimum met als streefwaarde een weerstandsratio tussen 1,4 en 2). 

 

Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht. Daartoe 

dient er een beeld te zijn van de risico’s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken loopt en de mate waarin 

maatregelen zijn getroffen om de mogelijke (veelal negatieve) gevolgen van die risico’s te reduceren. Het gaat 

dan om die risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. Reguliere 

risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze paragraaf.  

Gedurende 2012 zijn er geen negatieve ontwikkelingen geweest in het risicoprofiel. Voor de in de begroting 2012 

opgenomen risico’s hoefde geen beroep te worden gedaan op de gemeentelijke weerstandscapaciteit.  
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In de begroting 2012 genoemde risico's

Door autonome ontwikkeling is de (meerjaren) begroting niet sluitend en/of overschrijdingen in lopende 
jaar.Rijksmaatregelen (bijv. korting op budgetten of onvoldoende middelen voor een nieuwe taak). Wijzigingen 
maatstaven (bijv. woningaantallen, bijstandgerechtigden, aantal ouderen)

Gevolgen economische crisis : enerzijds extra bezuinigingen van het rijk en extra kosten door stijging 
aanvragen voor diverse voorzieningen (gezien open einde regelingen)

Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten

Tegenvallen opbrengsten van grondexploitaties, bijv project Hazeslinger

Harmonisatie beheerplannen kunstwerken en gebouwen

Uitgavenstop 2011 kan zorgen voor extra kosten in 2012

Door herindeling ontstaan incidentele overgangskosten waarvoor het frictiebudget niet voldoende is.

Aansprakelijkstelling gemeente

Arbitragezaak

Gevolgen van de vacaturestop
 

 

Met nadruk wijzen wij erop dat het hier de in de begroting 2012 opgenomen risico’s betreft. Onder het kopje 

“ontwikkelingen” hebben wij aangegeven dat op het moment van schrijven van deze paragraaf er veel gebeurd is 

op het gebied van risicomanagement. Dit geldt ook voor de inventarisatie van risico’s. Los van het feit dat een 

aantal van bovenvermelde risico’s een specifieke jaarschijf betreft zal een aantal risico’s ook niet meer in de top 

10 of helemaal niet meer voorkomen. 

 

De omvang van bovenstaande grote risico’s is in de begroting 2012 becijferd op  € 9 mln. De overige risico’s 

bedroegen € 13,8 mln. Het totaal aan risico’s kwam daarmee uit op een bedrag van € 22,8 mln. Daar is een 

risicosimulatie mee uitgevoerd met behulp van de rekenmethode van het Nederlands Adviesbureau voor 

Risicomanagement. De risicosimulatie is toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst 

en onnodig is aangezien niet alle risico’s gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen optreden. 

Uit deze bereking volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7,1 mln 

(benodigde weerstandscapaciteit). Dit bedrag is dus als zodanig in de begroting 2012 genoemd. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Het geheel aan middelen dat de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar heeft om de financiële tegenvallers 

tengevolge van relevante risico's op te kunnen vangen, wordt ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze 

weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in 

de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Hierbij kan 

gedacht worden aan het structureel saldo van de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit. 
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Incidentele weerstandscapaciteit 

Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt  het vermogen bedoeld dat kan worden ingezet om eenmalige 

tegenvallers op te vangen, zoals het vrij aanwendbare deel van de reserves, de Algemene reserve en de raming 

voor onvoorziene uitgaven. Dit is het zichtbare, vrije eigen vermogen op de balans. Per 31 december 2012 kent 

de algemene reserve een omvang van ca. € 12,7 miljoen. Bij de behandeling van de beleidsnota Reserves en 

voorzieningen is de minimale omvang van de Algemene Reserve vastgesteld op € 9,45 miljoen. Het saldo van de 

algemene reserve is  dus hoger dan de vastgestelde minimale omvang. Bij het bepalen van het 

weerstandsvermogen wordt echter alleen het voor risico’s gereserveerde deel als uitgangspunt in de beschikbare 

weerstandscapaciteit betrokken. . Naast de Algemene reserve maakt ook de post onvoorzien ten bedrage van 

€ 0,1 miljoen deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het totaal komt hiermee uit op een bedrag van 

€  9,55 miljoen. Per 31 december 2012  ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt 

uit: 

 

Weerstand Bedrag

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) 9.450.000€                             

Post onvoorzien 100.000€                                

Totale weerstandscapaciteit 9.550.000€                             

Beschikbare weerstandscapaciteit

 

De benodigde weerstandscapaciteit die in de begroting is opgenomen wordt, om de ratio weerstandsvermogen te 

bepalen afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

    Beschikbare weerstandscapaciteit = € 9.550.000 miljoen   

Ratio weerstandsvermogen =   Benodigde weerstandscapaciteit    =  € 7.100.000 miljoen  

 

De ratio komt daarmee uit op 1,35. 

Doordat de beschikbare weerstandscapaciteit iets groter is dan in de begroting 2012 werd verwacht, is deze ratio 

iets hoger dan in de begroting 2012, waar deze op 1,29 was becijferd. 
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2.  Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Om het beheer van de openbare buitenruimte toekomstgereed en duurzaam te maken en het areaal 

kostenefficiënt te beheren, heeft uw raad in november 2012 een beleidskader vastgesteld, dat als basis dient voor 

de beheerplannen. In dit beleidskader zijn, met behulp van prijs/kwaliteitscenario’s, de ambities voor de komende 

jaren vastgesteld. Dit keuzemodel wordt ook toegepast voor het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR), 

waarbij het dagelijks beheer is onderverdeeld in beeldkwaliteit hoog (A), basis (B) of laag (C). Het samenstellen 

van de actuele beheerplannen die afgeleid zijn van de vastgestelde beleidskaders, staat voor 2013 gepland. 

 

1. Wegen  

Het door de raad in november 2012 vastgestelde beleidskader dient als basis voor de in 2013 op te stellen 

beheersplannen. Daarbij zal tevens input worden geleverd door de in 2013 te houden weginspecties. Naast het 

lopende contract voor het zuidelijk deel van de gemeente zijn voor het regulier onderhoud van de wegen nieuwe 

bestekken gemaakt voor Stichtse Vecht Oost, West en Noord. Inmiddels heeft aanbesteding plaatsgevonden. De 

nieuwe bestekken bieden de mogelijkheid om de overgang naar IBOR te overbruggen. Eind 2012 is eveneens 

een begin gemaakt met nieuwe bestekken voor groot onderhoud en de separate IBOR bestekken. 

 

De lopende contracten voor regulier onderhoud van verharding (asfalt en elementen) en IBOR pilotgebied zijn 

benut om de onderhoudswerkzaamheden te realiseren. Daarmee zijn de onderhoudsverplichtingen voor 2012 

met  contractpartijen nagekomen. Daarnaast zijn planmatig onderhoudsmaatregelen aan de wegverharding 

uitgevoerd. Op diverse locaties is groot onderhoud uitgevoerd en/of zijn bestaande werken afgerond. Specifiek 

zijn te noemen: 

• Pilot onderhoud Godinweg te Kockengen; 

• Het aanpassen van een achttal bushaltes in het kader van de toegankelijkheid; 

• Groot onderhoud Parkweg en Binnenweg in combinatie met profielwijzigingen. 

 

2. Kunstwerken 

Nadat In het najaar van 2011 in het kader van de harmonisatie een start is gemaakt met de inspectie  van alle 

kunstwerken in de gemeente te inspecteren en samen te voegen in een beheerplan. In 2012 zijn de resultaten 

van deze inspecties in 2012 opgenomen in geactualiseerde meerjaren beheer- en onderhoudsplannen. 

Wij hebben in 2012 veilige verkeersroutes in stand gehouden, een vrije doorgang voor de scheepvaart 

gegarandeerd, alsmede de waterhuishouding op peil gehouden. Hiervoor was het noodzakelijk om de 

kunstwerken goed te beheren en te onderhouden waarbij veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en 

toonbaarheid centraal stonden.    

 

In 2012 is prioriteit gegeven aan het verrichten van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van een aantal in 

slechte staat verkerende bruggen. Dit heeft geresulteerd in vier geheel vernieuwde bruggen en dat aan 25 

overige bruggen groot onderhoud is verricht, zoals het vernieuwen van brugdekken, slijtlagen,leuningen en 

voegovergangen. Daarnaast zijn een aantal betontrappen opnieuw aangelegd en heeft reiniging plaatsgevonden 

van een aantal houten bruggen en diverse duikers en tunnels. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare 

budget uitgevoerd. 

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de standaard RAW-bepalingen toegepast. Deze bevatten 

technische richtlijnen voor de grond-, wegen-, en waterbouw waar de werkzaamheden aan moeten voldoen. 
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3. Openbare verlichting 
Bij renovatiewerkzaamheden worden alleen nog maar energiezuinige LED lampen toegepast.  Tevens is 

onderzocht of er in de regio (gemeentelijke) samenwerkingspartners zijn op het gebied van duurzaamheid, 

exploitatie en economisch voordeel. 

 

Naar aanleiding van de toenemende klachten en vele storingen zijn concrete afspraken gemaakt met de huidige 

exploitant City Tec en de netbeheerder Stedin. De afspraken gaan over het sneller afhandelen van 

storingsmeldingen en terugdringen van storingen in het stroomnet. Daarnaast is aansluiting gezocht bij 

omliggende gemeenten om te onderzoeken of regionalisering op korte termijn tot de mogelijkheden zou kunnen 

behoren om zo een efficiëntere openbare verlichting te kunnen bereiken. 

 

Er is sprake van een overschrijding van het budget. De redenen hiervoor zijn: 

• Niet geraamde werkzaamheden Oranjewoud ivm conversie naar GBI; 

• Schades aan lichtmasten hoger dan gemiddeld; 

• Extra stroomkosten in verband met areaaluitbreiding, waarmee in de begroting geen rekening was 

gehouden; 

• De jaarlijkse inflatiecorrectie is niet doorgevoerd in de begroting. 

 

4. Waterhuishouding 

Met het completeren en samenvoegen van beheerdata hebben we in grote lijnen in beeld gebracht welk areaal de 

gemeente beheert. Met het opstellen van de beleidskaders voor de openbare ruimte hebben we in beeld gebracht 

wat het kost om het areaal aan oeverbeschoeiingen op een basisniveau te onderhouden.  

 

5. Groen 

Met het completeren en samenvoegen van beheerdata hebben we in grote lijnen in beeld gebracht welk areaal de 

gemeente beheert. Met het opstellen van de beleidskaders voor de openbare ruimte hebben we in beeld gebracht 

wat het kost om dit areaal op een basisniveau te onderhouden (jaarlijks onderhoud exclusief vervangingen). 

Vervolgens is gespiegeld aan beschikbaar budget. Het budget voor groenbeheer is op basis van de gegevens 

toereikend.  

 

Het beleid ten aanzien van bomen is geharmoniseerd. Eind 2012 heeft de raad het bomenbeleidsplan en de 

Bomenverordening voor inspraak vrij gegeven. Begin 2013 zal de inspraak plaats vinden en dat zal  vervolgens 

leiden tot definitief beleid. 

 

Het onderhoud van groenvoorzieningen is uitgevoerd door aannemers op basis van bestekken. In Loenen en 

directe omgeving ie een succesvolle pilot gehouden met Integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Er zijn 

voorbereidingen getroffen om IBOR in de loop van 2013 over geheel Stichtse Vecht uit te rollen.   

 

6. Speelterrein 
Wij hebben bereikt dat alle speeltoestellen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. In de nieuwbouwwijken 

Opbuuren-dorp en de Hoge Bruglocaties in Maarssen en nabij de Boemerang in Breukelen zijn nieuwe 

speelplekken ingericht. 

 

Er zijn voorbereidingen getroffen om het onderhoud van speeltoestellen op te nemen in IBOR. 
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7. Sportterreinen 
In 2012 is enerzijds een meerjaren onderhoudsplan gemaakt voor de buitensport accommodaties voor zover in 

beheer bij de gemeente en anderzijds een werkomschrijving en raming van het jaarlijks onderhoud. Daarmee is in 

beeld wat het beheer volgens gangbare normen zou kosten. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor de 

businesscase sportbedrijf, die in 2013 gestalte moet krijgen. Complicerend is dat er beleidsmatig nog een aantal 

zaken moet worden geharmoniseerd. Voorbeelden daarvan zijn de berekening van huurpenningen en de 

taakverdeling tussen gemeente en huurder. Overigens is gebleken dat de toegerekende personele kosten 

aandacht behoeft.  In 2012 is een start gemaakt met een bestek waarin het jaarlijkse onderhoud van de 

buitensportaccommodaties is ondergebracht. Daarmee komt in 2013 een eind aan versnipperde opdrachten. 

 

8.  Gebouwen 

Om de omvang en kwaliteit van het onderhoud op peil te brengen (en te houden) en de kosten van beheer en 

onderhoud beheersbaar te maken (en te houden), hebben wij in 2012 het volgende gedaan: 

• Het project “vastgoedportefeuille op orde” is gestart vanwege de dringende noodzaak om de 

vastgoedadministratie op orde te brengen en een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) te maken. 

Inmiddels is de inventarisatiefase afgerond en zijn de digitale en papieren objectdossiers op orde. Het 

project loopt door in het project “portefeuille analyse”; 

• De MJOP’s zijn aanbesteed en de eerste concept planningen zijn binnen gekomen. In het eerste 

kwartaal 2013 zullen alle MJOP’s gereed zijn; 

• Begin 2012 is een start gemaakt met een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van regionale 

samenwerking om te komen tot professionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie; 

• Een deel van het dagelijks beheer en exploitatie van de sportzalen in Maarssen is overgedragen aan 

Sportfondsen. Deze gaat ook de exploitatie van het MFA Bisonspoor op zich nemen. Het onderhoud van 

de gebouwen inclusief gebouwgebonden installaties blijven bij de gemeente. Ook is een start gemaakt 

met het project ”stabiliseren van de kerktoren in Loenen”. 

 

Door het ontbreken van voldoende middelen in de voorzieningen en zelfs het opheffen van voorzieningen zijn 

afgelopen jaar, net als de voorgaande jaren, alleen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Hoewel alleen het hoognodige is uitgevoerd heeft dit toch geleid tot overschrijdingen van de beschikbare 

budgetten. De MJOP’s moeten straks inzicht geven in hoeveel middelen benodigd zijn in de komende jaren om 

achterstallig en planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. 

 

9. Riolering 

In 2012 heeft uw raad het verbreed GRP 2012-2016 vastgesteld. Daarmee is de beleids- en financiële basis 

gelegd voor het uitvoeren van de zorgplicht voor het in stand houden van een goed functionerend afvoerstelsel 

van afvalwater en hemelwater en het in stand houden van een verantwoord grondwaterniveau voor verschillend 

grondgebruik.  

Conform de Waterwet en de  Wet op de gemeentelijke Watertaken zijn met de waterschappen 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.  De samenwerking is gericht op het verkrijgen en delen van kennis, 

het gezamenlijk uitvoeren van projecten en studies en waar mogelijk gezamenlijk inkopen van operationele 

activiteiten. 
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In 2012 hebben wij het volgende gedaan: 

• Het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande gebieden; 

• Uitvoering renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het vGRP 2012-2016; 

• Uitvoering monitoring- en meetplan; 

• Reguliere werkzaamheden (reinigen, klachtenafhandeling, renovatie/onderhoud/vervanging van 

hoofdriolen, pompen en gemalen); 

• In het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met de waterschappen is zitting genomen in 

diverse projectgroepen ter voorbereiding van gezamenlijke projecten. 
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3. Financiering 
 

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten van de in de begroting opgenomen 

ontwikkelingen en beleidsvoornemens op het gebied van de treasury. Onder treasury wordt verstaan: het sturen 

en beheersen van, het verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële 

geldstromen inclusief de hieraan verbonden risico’s. 

 

Wettelijke kaders 

De wettelijke kaders voor de treasury worden gevormd door de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale 

overheden (Wet FIDO), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de 

Uitvoeringsregeling financiering decentrale Overheden. Binnen deze kaders is de gemeenteraad verantwoordelijk 

voor het creëren van voorwaarden om de treasury te kunnen uitvoeren. De voorwaarden zijn vastgelegd in het 

treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht, door de gemeenteraad vastgesteld op 27 november 2012. 

 

Liquiditeitenprognose 

Voor het opstellen van een betrouwbare liquiditeitenprognose maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van de 

‘treasury module liquiditeitenprognose’ van de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2012 werd begonnen met het 

‘vullen’ van de onderhavige module, het is echter niet gelukt de liquiditeitenprognose volledig te implementeren.  

Tot nadelige consequenties voor het gemeentelijk financiering- en uitzettingenbeleid heeft dit echter niet geleid. 

Door het verbeteren van de informatiestromen en het inzichtelijk hebben van de reguliere geldstromen konden 

posities voor de korte termijn betrouwbaar geprognosticeerd worden. Verwacht wordt dat de liquiditeitenprognose 

medio 2013 geïmplementeerd zal worden. 

 

Liquiditeitenpositie en financieringsbehoefte 2012 
Over een jaar gemeten lopen de gemeentelijke inkomsten en uitkomsten nooit synchroon als gevolg waarvan er  

posities ontstaan. De posities, positief (liquiditeitenoverschot) of negatief (liquiditeitentekort), waren steeds van 

tijdelijke aard. 

 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in het begrotingsjaar 2012 niet belegd in kortlopende beleggingsproducten. Als 

gevolg van de korte beleggingshorizon en de extreem lage rentevergoeding op de geldmarkt, werden de tijdelijk 

overtollige liquide middelen in rekening – courant gehouden. 

Zoals verwacht konden er in 2012  geen overtollige liquide middelen structureel worden belegd. 

 

Ondanks de lopende investeringsuitgaven ten behoeve van onder andere het MFA Bisonspoor, konden tijdelijke 

liquiditeitentekorten gefinancierd worden met kortlopende (kas)geldleningen zonder dat de kasgeldlimiet daarmee  

overschreden werd. De lage rente op de geldmarkt heeft er toe geleid dat de kortlopende geldleningen tegen een 

erg voordelig rentepercentage konden worden aangetrokken. 

 

Leningportefeuille 
De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht telt vijftien langlopende geldleningen met een rentetypische 

looptijd langer dan twee jaar. In tegenstelling tot de verwachtingen bleek het niet noodzakelijk in 2012 een nieuwe 

langlopende geldlening aan te trekken. 

In het begrotingsjaar 2012 werden een langlopende geldlening en een kasgeldlening volledig afgelost en werd 

één nieuwe kasgeldlening aangetrokken. Gelet op het feit dat de kasgeldlening een rentetypische looptijd kent die 
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langer is dan een jaar, is deze lening opgenomen in het saldo van de leningportefeuille.  De leningportefeuille 

kent per 31 december 2012 een restschuld van €  69.994.067. 

 

De restschuld van de leningportefeuille per 31 december 2012 is exclusief twee langlopende geldleningen welke 

destijds door de voormalig gemeente Breukelen zijn aangetrokken ten behoeve van woningcorporaties. Voor 

deze geldleningen wordt de gemeente door de bank belast met de rente- en aflossingsverplichtingen. De rente- 

en aflossingsverplichting wordt per vervaldatum van de woningcorporaties  terugontvangen. De restschuld van 

deze geldleningen beloopt per ultimo 2012 een bedrag van €  3.641.012. 

 

Renteverwachtingen 

De aanhoudende schuldencrisis in Europa heeft in 2012 tot grote onzekerheid op de financiële markten geleid. In 

dit verband heeft de Europese Centrale Bank op 5 juli 2012 de refi- of herfinancieringsrente (de rente die banken 

betalen voor leningen bij de ECB) verlaagd naar het historische laag peil van 0,75%. Dit heeft zijn weerslag 

gehad in de ontwikkeling van de rentetarieven. Daar waar er met de begroting nog rekening werd gehouden met 

een licht oplopende rente, zijn zowel de kort- als de langlopende rente in 2012 verder gedaald. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet bepaalt de omvang waarmee tijdelijke liquiditeitentekorten (negatieve banksaldi en opgenomen 

geldleningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) gefinancierd mogen worden. De grondslag voor 

de kasgeldlimiet is bij ministeriële regeling vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. 

Het begrotingstotaal van de gemeente Stichtse Vecht voor het begrotingsjaar 2012 is berekend op €  103 miljoen. 

De kasgeldlimiet kan dientengevolge worden berekend op €  8,75 miljoen. 

 

Kasgeldlimiet 2012 (bedragen x € 1.000)

Begrotingstotaal 103.000
Percentage grondslag kasgeldlimiet 8,5%
Berekende kasgeldlimiet 8,75

1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal
1 Vlottende korte schuld:

- Schuld in rekening courant 3.365 2.463 2.314
- Opgenomen geldleningen korter dan 1 jaar 5.000

2 Vlottende middelen: 3.273
- Tegoeden in rekening courant
- Uitstaande gelden korter dan  1 jaar

3 Toets kasgeldlimiet:
- Kasgeldlimiet 8.755 8.755 8.755 8.755
- Totaal netto vlottende schuld 3.365 7.463 2.314
- Totaal vlottende middelen 3.273

- Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 5.390 1.292 12.028 6.441
 

De financiële positie is bij aanvang van ieder kwartaal in 2012 getoetst aan de kasgeldlimiet. De gemeente 

Stichtse Vecht heeft de kasgeldlimiet  in het begrotingsjaar 2012 niet overschreden. 
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm beoogt het beheersen van renterisico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat toekomstige 

rentelasten van het vreemd vermogen hoger zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau. Renterisico’s 

ontstaan bij herfinanciering of renteherzieningen van geldleningen. 

De renterisiconorm wordt uitgedrukt in een percentage van 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar 

en werd voor het begrotingsjaar 2012 berekend op €  20,6 miljoen (begrotingstotaal €  103 miljoen à 20%). 

 

Renterisiconorm 2012 (bedragen x 1.000)

Begrotingstotaal 103.000
Percentage grondslag renterisiconorm 20%

1 Berekende renterisiconorm 20.600
Berekening renterisico:

-       Renteherziening op vaste schuld 2.018
-       Aflossingen op vaste schuld 6.469

2 Totaal renterisico 8.477
Toets renterisiconorm (1 – 2):
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 12.123  
 

In het begrotingsjaar 2012 werd de rente op één langlopende geldlening herzien. De rente waartegen deze lening 

destijds werd aangegaan bedroeg 5,29%. Voor de restant looptijd werd een nieuwe rente bedongen van 2,485%. 

Na toetsing van het renterisico aan de renterisiconorm is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht ook voor het 

begrotingsjaar 2012 heeft voldaan aan de vereisten van de renterisiconorm. 

 

Krediet- en koersrisico 

Krediet- en koersrisico’s doen zich voor bij het beleggen respectievelijk uitzetten van tijdelijk en/of structureel 

overtollige middelen. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in het begrotingsjaar 2012 haar tijdelijk of structureel overtollige middelen niet 

belegd in kort- of langlopende beleggingsproducten en daardoor geen krediet of koersrisico’s gekend. 

 

Intern liquiditeitsrisico 

Van een intern liquiditeitenrisico is sprake als overtollige liquide middelen voor een vaste periode zijn belegd 

terwijl de middelen gedurende de looptijd van de belegging nodig blijken om te kunnen voldoen aan de 

betalingsverplichtingen. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft, gelet op de beperkte beleggingsmogelijkheden in relatie tot de 

liquiditeitenpositie en gelet op de extreem lage rentevergoeding, in 2012 geen overtollige liquide middelen voor 

vaste periodes belegd waardoor er van een intern liquiditeitenrisico geen sprake is geweest. 

 

Administratieve organisatie 
De administratieve organisatie en de interne controle van de treasuryfunctie zijn vastgelegd in het treasurystatuut  

gemeente Stichtse Vecht 2012. 
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4. Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 

Het in 2011 gestarte Masterprogramma is eind 2012 succesvol afgerond.  De nog lopende trajecten worden 

verder door de lijn  opgepakt. Daarnaast is ter bewaking van de uitvoering van de Strategische Heroverweging 

het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH) opgezet. 

 

Personeel en organisatie.   

In 2012 is een aantal stappen gezet richting procesmatig werken volgens het burgerlogica-model . Dit model gaat 

uit van een indeling naar rol en behoefte van de burger. De komende jaren zal de organisatie aan de hand 

hiervan meer en meer  op basis van werkprocessen worden ingericht waarbij niet de hiërarchie, maar de 

processen centraal staan.  

 

Op het gebied van formatiebeleid, mobiliteit en medewerkerskwaliteit zijn in 2012 maatregelen genomen die de 

formatie kwalitatief en kwantitatief meer in balans gebracht hebben. Ook werd een eigen loopbaanadviesfunctie 

geïntroduceerd en participeert de gemeente Stichtse Vecht in een mobiliteitsconvenant van de provincie Utrecht. 

In relatie tot het strategisch personeelsmanagement beginnen de maatregelen en aanpak de eerste vruchten af te 

werpen. 

Ondanks dat er als gevolg van de gemeentelijke herindeling op verschillende functies nog sprake was van 

overbezetting, is de beoogde loonsomreductie van 2% voor 2012 gerealiseerd. 

 

De uitkomsten van de pilot ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen als positief worden beoordeeld en bieden voldoende 

basis om uitgebreid te worden. Met de uitkomsten is inzicht verkregen in de effecten van een vernieuwende wijze 

van werken waarbij werk en gezinsleven beter gecombineerd kunnen worden. Op welke termijn ‘Het Nieuwe 

Werken’ volledig kan worden ingevoerd is mede afhankelijk van besluitvorming omtrent  de toekomstige 

huisvesting. 

 

Informatisering en automatisering (I&A) 
Na het volgen van een EU – aanbestedingstraject is een ‘Klant Contact Systeem’  (KCS) aangeschaft.  Het KCS 

genereert en combineert alle relevante informatie uit diverse systemen en stelt deze in één scherm beschikbaar, 

ten behoeve van het Klant Contact Centrum. Daarnaast zijn alle benodigde voorzieningen getroffen om de 

invoering van Het Nieuwe Werken te ondersteunen. 

 

De uitvoering van de tweede fase van het project ‘Digitalisering klantprocessen’ is in volle gang. Inmiddels is een 

aantal essentiële processen beschreven. Een aanvang is gemaakt met de invoering van zaakgericht werken. 

 

De afronding van het strategisch informatiebeleidsplan is verschoven naar 2013. 

 

Financiën 
Bij het opstellen van de begroting voor 2012 bleek een nadelig begrotingssaldo dat opliep van € 6,1 miljoen in 

2012 naar € 11,4 miljoen1 in 2015 en verder. Vanuit het participatieve traject van de Strategische heroverweging 

zijn diverse ombuigingstaakstellingen geformuleerd die vanaf 2012 hun beslag dienden te krijgen. 

 
1 Dit is de herijkte taakstelling van de Strategische heroverweging op basis van de begroting 2012. 
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Voor 2012 betrof dit een taakstelling van € 4,8 miljoen die volledig ingevuld is. Voor een nadere concretisering 

alsmede de sturing en control op het realiseren van de diverse taakstellingen werd het eerder genoemde 

programma PUSH ingesteld. De brede verantwoording over de realisatie van de Strategische heroverweging 

heeft in 2012 via de reguliere P&C cyclus plaatsgevonden. 

 

In samenspraak met de auditcommissie heeft de doorontwikkeling van de P&C cyclus in 2012 verder vorm 

gekregen. Zo is de Voorjaarsnota nadrukkelijker als sturingsinstrument gepositioneerd en zijn strategische 

beleidskaders geformuleerd. Andere speerpunten bij de doorontwikkeling waren het gefaseerd opstellen en 

invoeren van effect- en prestatie-indicatoren en het verbeteren van de informatievoorziening. In dat kader zijn 

medio 2012 voor de programma’s Cultuur, Sport en Recreatie (5) en Natuur en Milieu (8), in een pilot met 

raadsleden en betreffende ambtenaren, de effect- en prestatie-indicatoren geherformuleerd. De pilot wees uit dat 

het benoemen van dergelijke indicatoren een weerbarstige materie is. De ervaringen worden gebruikt bij de 

verdere doorontwikkeling van de indicatoren. 

Verder is vanaf de 2e Bestuursrapportage 2012 de structuur van de diverse sturings-en 

verantwoordingsdocumenten aangepast door de informatievoorziening op het niveau van zogeheten bestuurlijke 

thema’s in te richten. 

 

In het kader van het onderzoek naar de vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling zijn tevens de 

spelregels zoals opgenomen in de diverse financiële verordeningen tegen het licht gehouden en zijn de activa en 

reserves van de gemeente geharmoniseerd. De uitkomsten daarvan zijn vertaald in het financieel 

instrumentarium van de gemeente, hetgeen tot verdere verbeteringen in het financieel beleid en het 

beheerinstrumentarium heeft geleid. 

 

Communicatie 

Er is actief invulling gegeven aan een transparante bestuursstijl, richting bewoners, organisaties en bedrijven, 

media  en de gemeenteraad. Organisatiebreed is daarbij een brede mix aan communicatiemiddelen ingezet, te 

weten: de nieuwsrubriek op de gemeentelijke website,  50   gemeentepagina’s en officiële publicaties, 

nieuwsbrieven (zoals over gebiedsgericht werken en de decentralisaties in het sociale domein, maar ook 

nieuwsbrieven in het kader van het jaar van de Buitenplaatsen), tal van bewonersbrieven, bijna 100 

persberichten, de beantwoording van ca 550 vragen van de media en 53 RaadsInformatieBrieven. Er is een start 

gemaakt met de inzet van webgerelateerde social media. Voor bijvoorbeeld de afvalkalender is een app 

ontwikkeld. 

 

De gemeente bestuurt met de samenleving, interactief en proactief. Er is een nota Burgerparticipatie voorbereid. 

De ontwikkeling van tal van beleidsonderwerpen vindt plaats in overleg met bewoners, via inloopavonden, 

klankbordgroepen en wijkplatforms. Een bijzondere manier van participatie heeft vorm gekregen in het traject 

Focus op Morgen. Via persoonlijke bezoeken en gesprekken is op diverse manieren contact met de samenleving 

gelegd, zoals via persoonlijke bezoeken van de burgemeester aan alle kernen en de bezoeken van het gehele 

college van B&W. 

 

Aan de communicatie over Stichtse Vecht is onder meer inhoud gegeven in het kader van het Jaar van de 

Buitenplaatsen en het gastheerschap het VNG congres van de Utrechtse gemeentebesturen. 

 

In 2012 is gestart met de voorbereiding van een meerjaren beleidskader communicatie. Het meerjaren 

beleidskader communicatie zal  in 2013 aan de raad worden aangeboden. 
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Juridisch 
In het kader van de harmonisatie van beleid- en regelgeving zijn het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

geharmoniseerd. De invoering van de nieuwe aanbestedingswet is vertraagd. Als gevolg hiervan zal  het 

gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid pas in de loop van 2013 geactualiseerd worden.  

In 2012 is een startnotitie vastgesteld waarin de kaders zijn vastgelegd ten behoeve van de juridische 

kwaliteitszorg. Inmiddels wordt in werkgroepverband gewerkt aan een nadere uitwerking van de notitie. 

Daarnaast is de juridische basisregistratie in 2012 in orde gebracht. 

 

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

In 2012 is de notitie ‘Control in Stichtse Vecht, een groeimodel’ vastgesteld. De notitie moet leiden tot een 

organisatiebrede en gestructureerd goed ingeregelde AO/IC. De notitie is tevens bedoeld om, op het gebied van 

de AO/IC, de basis op orde te brengen opdat beslissingen op basis van juiste en rechtmatige informatie genomen 

kunnen worden.  

 

De interne controle was in 2012 met name gericht op de focusprocessen zoals deze zijn opgenomen in het 

interne controle werkplan. In dit verband is in 2012 tevens gestart met de voorbereiding van de ‘Beleidsnota 

AO/IC’. In deze nota worden de aanbevelingen van de accountant vanuit de Management Letter 2011 verwerkt 

die betrekking hebben op het aanbrengen van randvoorwaarden en uitgangspunten van de AO/IC.   

 

Huisvesting 

De startnotitie ‘Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie’ werd in de werksessie van juni 2012 door de 

gemeenteraad behandeld. Tijdens de werksessie bleek de verkoop van het voormalige gemeentekantoor Beek 

en Hoff te Loenen en de uitwerking van twee varianten met betrekking tot de toekomstige huisvesting van het 

gemeentelijk apparaat op brede steun van de gemeenteraad te kunnen rekenen.  

Het college heeft inmiddels besloten het verkooptraject van het voormalige gemeentekantoor bij een plaatselijke 

makelaar onder te brengen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over de definitieve verkoop (of 

verhuur) van het pand indien zich een potentiële gegadigde aandient.     

Bij de uitwerking van de twee varianten voor de toekomstige huisvesting van de ambtelijke organisatie werden 

onder andere de criteria bereikbaarheid, efficiency, flexibiliteit en kosten betrokken. De varianten zijn: 

• Locatie Breukelen huisvesten van de publieke dienstverlening en de bestuurlijke vergaderlocatie  

   (exclusief raadszaal); 

Locatie Maarssen huisvesten van de rest van de ambtelijke organisatie. 

 

• Locatie Breukelen bestuurlijk vergadercentrum; 

Locatie Maarssen huisvesten van de gehele ambtelijke organisatie. 

 

Het college heeft de opdracht inmiddels gegund aan een extern bureau met het verzoek de varianten breed door 

te rekenen en een advies op te stellen. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting medio 2013 aan 

het college gepresenteerd kunnen worden, waarna een definitief advies aan de gemeenteraad kan worden 

aangeboden. 

 

Projecten 
De projectaudit 2012 (projectmatig werken) is inmiddels afgerond. De uitkomsten zullen in de loop van 2013 

bekend worden. 
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Harmonisatie beleid- en regelgeving 
Het project ‘Harmonisatie herindeling’ is in 2012 afgerond.  Nagenoeg alle beleid- en regelgeving werd binnen de 

daarvoor gestelde termijn en kaders geharmoniseerd en afgerond. 

In afwachting van nieuwe wet- of regelgeving werd er voor slechts een klein aantal verordeningen c.a. een 

voorziening getroffen in de vorm van het vaststellen van een aangepast geldende verordening. 
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5. Verbonden partijen 
 

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen waar de gemeente zowel een bestuurlijk 

als een financieel belang heeft. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de 

doelstellingen en de beleidsvoornemens van de verbonden partijen in de jaarrekening van 2012. 

 

Programma Bestuur en dienstverlening 
Bestuur Regio Utrecht (BRU) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio 

Utrecht. 

 

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”. 

Hieraan is in 2012 nadrukkelijk gevolg gegeven en profileren we ons als Stichtse Vecht. Zo wordt gewerkt aan 

een nieuwe samenwerking tussen de U10-gemeenten (BRU plus Woerden). 

 

Financieel belang en risico’s 

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2012 komt op € 133.664. Specifieke risico’s zijn niet aanwezig. 

 

Programma Openbare orde en veiligheid 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse 

gemeenten.  

 

In 2012 is gewerkt aan de verdere professionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersing. 

 

Financieel belang en risico’s 

Voor het jaar 2012 was een bijdrage in de begroting opgenomen van € 3.744.000. Geen afwijkingen. Specifieke 

risico’s behoudens de hoogte van de bijdrage zijn er niet. 

 

Programma Cultuur, recreatie en sport 
Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht 

In 2012 heeft de provincie Utrecht de ‘Toekomstdiscussie Recreatie(schappen)’ gestart. Aanleiding hiervoor is de 

bestuurlijke en financiële problematiek waarmee bijna alle schappen in de provincie te maken hebben. In dit 

traject wordt gezocht naar nieuwe manieren om recreatie in de provincie te kunnen financieren en te organiseren. 

In 2013 zal de gemeenteraad van Stichtse Vecht een besluit moeten nemen over de toekomst van onze 

recreatieschappen. 
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert en onderhoudt (te realiseren) recreatief groen en zwemwater in 

de regio. 

 

Financieel belang en risico’s 

De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage 

2012 bedraagt € 131.048. Risico voor de gemeente is dat de stijging van de bijdrage per inwoner harder stijgt dan 

de gemeentelijke inkomsten. 

 

Plassenschap Loosdrecht 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Doel van het plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is 

de bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden. 

 

Financieel belang en risico’s 

De financiële en algehele positie van het Plassenschap is zorgelijk, aangezien er geen ruimte is voor de 

noodzakelijke investeringen en er zo goed als geen weerstandsvermogen bestaat. De gemeentelijke bijdrage 

2012 bedraagt € 222.200. 

 

Programma Werk en inkomen 
Pauw bedrijven 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Pauw bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in Stichtse 

Vecht wonen. Ook zorgt Pauw bedrijven voor doorbetaling van de rijksbudgetten aan andere SW organisaties. 

Daardoor kan Pauw bedrijven de taakstelling bewaken die verbonden is aan de rijksbudgetten. 

 

Financieel belang en risico’s 

De gemeente verstrekt een bijdrage per geplaatste werknemer en een compensatieregeling Wsw-werknemers 

buitengemeenten. De gemeentelijke bijdrage 2012 bedraagt afgerond € 4.255.000. 

 

Programma Welzijn en zorg 
GGD Midden Nederland 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

De GGD (voluit: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Midden-Nederland beschermt, bewaakt en bevordert 

de gezondheid van de ruim 920.000 inwoners van de 25 Utrechtse gemeenten van ons werkgebied. Wij doen dat 

door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. 

 

Om dit alles te kunnen doen wordt een groot aantal taken verricht: in het basistaken pakket zitten o.a. 

epidemiologie, forensische zorg, hygiënezorg, milieu en gezondheid en infectieziekten bestrijding.  

Daarbij voert de GGD een deel van de Jeugd gezondheidszorg uit, heeft ze taken binnen het CJG, verricht ze 

inspecties (o.a. in de kinderopvang) heeft ze taken in de openbare geestelijke gezondheidszorg en adviseert ze 

op beleidsniveau. 
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Ze doen dit door middel van advisering, concrete lespakketten op de scholen en projecten rond een speciaal 

thema o.a. het project Nuchter Verstand: voorlichting rond gebruik en misbruik van alcohol en drugs. 

 

Financieel belang en risico’s 

In 2012 is de 5% bezuiniging gerealiseerd die in 2011 al opgelegd was. Deze bezuiniging is zowel in de 

basistaken als in de lokale taken gerealiseerd door het maken van andere keuzes. Zo willen wij oa minder 

beleidsadvisering en advisering op gebied van technische hygiënezorg afnemen. 

 

De gemeentelijke bijdrage over alle hierboven genoemde taken is in 2012 € 2.358.000 geweest. 

 

Programma Natuur en milieu 
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne 

verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. 

 

Voor de gemeente Stichtse Vecht hebben in 2012 met name de ondersteuning en de advisering in het kader van 

de aanbesteding afvalinzameling 2013-2014, het laten uitvoeren van sorteeranalyses en de ondersteuning van 

beleidsvorming op gemeentelijk niveau gespeeld.  

 

Financieel belang en risico’s 

De kosten van de taken worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Deze worden door de 

gemeente via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de burgers. Bij een meer dan inflatoire kostenstijging 

is het risico dat de belastingdruk voor de burger extra zal stijgen.  

De totale gemeentelijke bijdrage 2012 aan de AVU voor overslag, transport, verwerking van huishoudelijk afval, 

GFT afval, glas, papier etc.  en overige kosten bedroegen € 1.212.969. 

 

Programma Wonen en ondernemen 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

De omgevingsdienst staat voor het waarborgen en het ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame 

leefomgeving. 

 

Op 1 juli 2012 zijn de milieudiensten Noordwest Utrecht en Zuidoost Utrecht gefuseerd tot de Omgevingsdienst 

regio Utrecht (OdRU). Tevens zijn belangrijke stappen gezet in de richting van een Regionale Uitvoeringsdienst 

(RUD); een en andere volgens de uitgangspunten zoals opgenomen in het Koersdocument ‘Samen verder in een 

Regionale Uitvoeringsdienst voor de gehele regio Utrecht’. 

 

Financieel belang en risico’s 

In de begroting 2012 was een bedrag opgenomen van € 1.283.000. Er is geen financiële afwijking in 2012. 
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Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Welstand en monumenten Midden Nederland is opgericht met als hoofddoelstelling: de instandhouding van het 

bouwkundig schoon, het landschap- en stedenschoon. Deze adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit is een 

onafhankelijke deskundige op het gebied van welstand. 

 

Financieel belang en risico’s 

De tarieven voor het uitbrengen van de adviezen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De daarvoor in 

rekening gebrachte adviezen worden door de deelnemende gemeenten in de vorm van leges in beginsel één op 

één aan de aanvragers in rekening gebracht. 
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6. Grondbeleid 
 

Inleiding  

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de 

bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) stelt de volgende onderdelen verplicht: 

• Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen; 

• Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

• Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

• Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

• De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. 

 

Nota Grondbeleid 

Eind 2012 werd de nota grondbeleid ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De nota grondbeleid 

geeft de beleidsuitgangspunten weer die het grondbeleid van de Gemeente Stichtse Vecht vormen. Het 

grondbeleid is een middel om het ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te 

realiseren. Het biedt instrumenten om de regie over ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voeren. Door een goede 

regievoering kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die de kosten, welke gepaard gaan met de 

verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, kunnen dekken. Naast het afwegingskader ten aanzien van het te 

voeren grondbeleid van de gemeente geeft de nota ook de beleidsuitgangspunten weer van het instrumentarium 

van het grondbeleid en de wijze waarop de gemeente hiermee wil omgaan. 

 

Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van het te voeren grondbeleid is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm 

van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project zal een afweging worden gemaakt of de 

gemeente de grond zelf in ontwikkeling zal nemen of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel wordt 

overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij er gekeken wordt naar of 

het initiatief wenselijk is , of het financieel haalbaar is, of de financiele risisco’s ten opzichte van de financiele 

middelen acceptabel zijn en of er voldoende kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is.  

De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In 

de praktijk betekent dit, gezien het huidige tijdsbeeld, dat de gemeente overwegend een faciliterend grondbeleid 

zal voeren. 

 

Financiën 
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve Grondexploitatie 

toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen. In principe wordt de gehele winst van een 

grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al 

vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake moet zijn van 

gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening 

houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden genomen. De standpunten zoals 

opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie februari 2008 over tussentijdse winstneming zullen hierbij worden 

gevolgd. 
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Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. 

Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt er daarom ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt 

bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in: 

• Planeconomische risico’s; zijnde risico’s die direct aan de voorbereiding of uitvoering van een specifiek 

project verbonden zijn. 

• Conjuncturele risico’s; zijnde de effecten die op basis van economische scenario’s op de gehele 

portefeuille van toepassing zijn. 

 

Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 

worden verhaald op het project. De gemeente Stichtse Vecht kent twee actieve grondexploitaties die hieronder 

worden toegelicht, te weten De Karavaan en gemeentewerf Kockengen. Deze worden hieronder verder 

toegelicht. 

 

Instrumenten grondbeleid 

Om invulling te geven aan het grondbeleid staat de gemeente diverse grondbeleidinstrumenten ter beschikking. 

Deze instrumenten worden beschreven in de nota grondbeleid en is er bepaald hoe de gemeente Stichtse Vecht 

de betreffende instrumenten zal inzetten.  

Verwerving van gronden behoort met name thuis bij een actief grondbeleid. Uitgangspunt is om te komen tot een 

minnelijke verwerving. De gemeente streeft ernaar  om op vrijwillige basis een koopovereenkomst te sluiten. 

Mede gelet op het risico van renteverlies wordt zeer terughoudend omgegaan met strategische verwervingen. 

Om de druk van marktpartijen op de grondmarkt te verminderen kan de gemeente een voorkeursrecht vestigen 

op percelen grond op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van een voorkeursrecht dient 

wel overwogen en onderdeel te zijn van een opgestelde verwervingsstrategie voor een concreet project. 

Voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn alvorens de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing 

wordt verklaard staan omschreven in de nota grondbeleid. 

 

Terugblik 
Hieronder volgt over de belangrijkste lopende grondexploitaties een terugblik over 2012. Het gaat hierbij om 

projecten waar de gemeente Stichtse Vecht een grondpositie inneemt, dan wel risico’s loopt.  

Naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat formeel gezien nog 2 grondexploitaties actief zijn. De overigen 

zijn afgerond of kunnen niet als grondexploitatie worden aangemerkt. 

 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 
Het Kwadrant  

Op 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Maarssen 

heeft ingestemd met de startnotitie. De studie over de ontwikkeling van de locatie vindt, naast de ontwikkelaar en 

de gemeente, plaats met de provincie Utrecht. De huidige bestemming van de locatie is kantoren (25.000 m2). 

Gelet op het feit dat de kantorenmarkt is ingestort heeft de ontwikkelaar aan de gemeente gevraagd medewerking 

te willen verlenen voor het wijzigen van de bestemming in wonen. De studie en onderzoeken naar de 

mogelijkheden van het terrein zijn afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met 

het uitgebreide plan van aanpak. 
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De discussie over het al of niet afsluiten van de Maarssenbroekseslag heeft de voortgang van het plan afgeremd. 

Eind 2012 is door de ontwikkelaar besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de 

Maarssenbroekseslag te verleggen naar de bovenkant van het plangebied. De voorlopige uitkomst van het 

onderzoek is dat het fysiek mogelijk is maar verder onderzoek moet uitwijzen of het financieel ook haalbaar is. 

 

In exploitatie genomen bouwgronden 
Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2011 31-12-2012
De Werf Kockengen -                      6.552             -                      6.552             
De Karavaan 59.398-           35.517           2.673-             26.554-           
Totaal 59.398-           42.069           2.673-             20.002-            
 

Grondexploitatie Boekwaarde Nog te maken Nog te maken Prognose
31-12-2012 lasten baten Eindresultaat

1. De Werf Kockengen 6.552             228.286         230.809-         4.029             
2. De Karavaan 26.554-           1.866.406     1.667.231-     172.621         
Totaal 26.554-           2.094.692     1.898.040-     176.651          

Voor het verwachte negatieve exploitatieresultaat is een voorziening getroffen 

 

De Werf Kockengen 
Op 18 december 2012 is het bestemmingsplan De Werf Kockengen (locatie Sportweg Kockengen) vastgesteld. In 

het bestemmingsplan is de bestaande brandweerkazerne en het jeugdhonk bestemd. Daarnaast voorziet het 

bestemmingsplan in de bouw van een samenkomstgebouw ten behoeve van de Volle Evangelie Kockengen 

(VEGK) met de mogelijkheid voor kinderopvang (250 m²). Het bestemmingsplan voldoet aan de gemaakte 

afspraken uit de koopovereenkomst van 16 december 2010.   

 

De Karavaan  
De ontwikkeling behelst de bouw van 65 sociale huurappartementen, 9 grondgebonden woningen (koop) een 

kinderdagverblijf en een zorgkruispunt/buurtkamer. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met 

woningbouwcoöperatie Portaal en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht (aanjaagteam) heeft een deel van 

de te maken kosten (projectleider) vergoed. Voor de ontwikkeling heeft de provincie Utrecht tevens subsidie 

verleend, tot een bedrag van € 750.000 in het kader van het stimuleringsfonds woningbouw (SWB). In 2012 zijn 

procedurele stappen doorlopen om tot een vaststelling van het bestemmingsplan te komen. Verder heeft het 

college van burgemeester en wethouders in juli 2012 een Koop- Samenwerkingsovereenkomst met Portaal 

gesloten.  

 

Overige grondzaken 
Cronenburgh 

In 2010 is fase III van het project uitbreidingsplan “Cronenburgh” in aanbouw genomen. Het betreft hier een 

ontwikkeling van een particuliere ontwikkelaar. Afronding wordt afhankelijk van de verkopen in 2014-2015 

verwacht. 
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Centrumplan Loenen 
Voor het “winkelgebied” en aansluitende zorgcentrum en sociale woningen is een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten tussen Schuitema vastgoed, ontwikkelaar Artica, woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Habion 

en de voormalige gemeente Loenen dat medio 2012 moest leiden tot een masterplan en realisatieovereenkomst. 

De samenwerkingsovereenkomst is in 2012 echter verbroken omdat de ontwikkeling gezien de veranderde 

marktomstandigheden en aanpassing van de zorgfinanciering niet meer haalbaar bleek. De ontwikkelaar Artica 

beraadt zich sindsdien op een afgeslankt plan. 

 

Garsten Noord 

Garsten-Noord is een bedrijventerrein ten zuiden van de kern Nigtevecht. Op het terrein is een betonfabriek en 

een aantal kleinere ondernemingen gevestigd. Daarnaast is aan de Vechtoever een voormalige scheepswerf 

gelegen. Sinds tien jaar wordt gesproken over herontwikkeling van het bedrijventerrein. De gemeente heeft de 

ambitie uitgesproken om Garsten-Noord tot een woonwijk om te vormen. In 2012 is het beeldkwaliteitsplan na 

een participatief traject vastgesteld. Dit document geldt nu als uitgangspunt bij een toekomstige herontwikkeling 

van het bedrijventerrein. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van het de actualisatie van het 

bestemmingsplan. 

 

Corridor 

In 2012 is voor het stationsgebied van Breukelen het toetsingskader/ visie opgesteld door de gemeente. Hierin 

zijn richtlijnen opgesteld over de vormgeving en plaatsing van nieuwe gebouwen binnen het plangebied.  

Deze visie is doorvertaald in de toelichting van het bestemmingsplan Corridor. Dit bestemmingsplan is in 2012 in 

procedure gegaan en is erop gericht om een toekomstgericht bestemmingsplan te realiseren voor het plangebied 

waarbij het hoofddoel is de bestaande situatie vast te leggen. 

 

Vierde Kwadrant 

In 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk van kracht geworden. Een herijking van het plan is noodzakelijk 

om verantwoord tot uitvoering te kunnen komen. Daaraan is in 2012 verder gewerkt. 

 

Hazeslinger 

In 2012 is onderzocht op welke wijze tot realisatie kan worden gekomen, daarbij in ogenschouw nemende de 

gewijzigde marktomstandigheden. Deze inspanningen hebben in 2012 nog niet tot een herontwikkelingsplan 

geleid. 

 

DSM Op Buuren 
In 2011 wordt de ontwikkeling van het landschapspark Op-Buurenpark afgrond. Zowel de langzaamverkeersbrug 

over de Vecht als de rotonde op de Sweserengseweg/Sportparkweg is in gebruik genomen. Ondanks de 

economische crisis, verloopt de woningverkoop redelijk tot goed alleen de verkoop van de appartementen loopt 

bij een aantal complexen trager dan verwacht. De bouwkavels zijn verkocht. Zoals bekend ligt het financiële risico 

van de ontwikkeling van Op Buuren bij de ontwikkelaar. De gemeente loopt derhalve geen risico’s. De exploitatie 

wordt naar verwachting in 2013 afgesloten. Dan zal ook een definitieve bestemming worden gegeven aan het 

eindsaldo. 
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Scholten (de Kwekerij) 
Met de uitspraak van de Raad van State in juli 2011 is het bestemmingsplan “de Kwekerij’ onherroepelijk 

geworden. In totaal kunnen er 60 woningen worden gerealiseerd. De gemeente heeft de omgevingsvergunningen 

in 2012 verleend. De uiteindelijke afronding van het project staat voor 2014 gepland. In de afgesloten 

samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling van de Kwekerij 

Vastgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar de (gemeentelijke) kosten voor 

zijn rekening neemt. Door de verlening van de omgevingsvergunningen (onherroepelijk) is ook de laatste 

betalingstermijn vanuit de Samenwerkingsovereenkomst verstreken en door de gemeente in rekening gebracht. 

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 gestart met de bouw van de woningen.  

 

Stationsweg Noord 

In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en getekend met de ontwikkelaar over de ontwikkeling van 

de locatie. In de afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling vastgelegd. 

De ontwikkeling behelst de bouw van 56 woningen. Er is besloten om het gebied gefaseerd te ontwikkelen en is 

de samenwerkingsovereenkomst aangepast. 

 

Domineeslaantje 

In 2012 is het bestuur van de Vijverhofschool zich gaan beraden over het al dan niet handhaven van de school op 

deze locatie. Voorts heeft de Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken een terughoudende opstelling 

ingenomen in verband met de beperktere financieringmogelijkheden voor corporaties en de voornemens van de 

rijksoverheid om de corporaties heffingen op te leggen waardoor de investeringsruimte van de corporaties. De 

ontwikkeling is derhalve in 2012 voorshands gestagneerd. 

 

Huyck Aertsenstraat 

Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken heeft eind 2012 aangegeven zich wegens financiële redenen terug te 

trekken uit het project. Met DPO is vervolgens overleg geweest over de wijze waarop de verplichting voor het 

realiseren van woningen in de sociale sector (30%) kan worden ingevuld. 
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7. Lokale heffingen 
 

Algemeen 
Bij de lokale lasten kan onderscheid worden gemaakt tussen een tweetal belastingvormen: 

1. Belastingen die dienen om inkomsten te genereren die vrij besteedbaar zijn, de zogenaamde 

 ongebonden heffingen (belastingen). 

2. Belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die deze kosten veroorzaken, de 

 zogenaamde gebonden heffingen (rechten). 

 

Beleid 

Bij ongebonden of gebonden heffingen zijn de beleidsuitgangspunten verschillend.  

Bij de ongebonden heffingen staat de budgettaire functie voorop. De opbrengst staat los van de (individuele) 

diensten die worden verricht, met andere woorden er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengsten en de 

kosten van de diensten die de gemeente verricht. De ongebonden heffingen zoals de OZB en precariobelasting 

worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.  

 

Daarnaast kent de gemeente gebonden heffingen (rechten) waartoe de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges 

worden gerekend. De gebonden heffingen hebben het karakter van een bestemmingsheffing waarmee een 

duidelijke relatie wordt gelegd tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeentelijke 

overheid te leveren tegenprestatie. De kostendekkendheid van de tegenprestatie c.q. het overheidsproduct dient 

in dit verband als beleidsuitgangspunt en bepaalt in principe het in rekening te brengen tarief.  

De volgende belastingen en heffingen waren in 2012 nog niet kostendekkend: 

• Lijkbezorgingsrechten. In een streven kostendekkendheid van deze rechten te realiseren werden de 

rechten met 16% verhoogd en werden de kosten geminimaliseerd. 

• Marktgelden. In het kader van kostendekkendheid zijn de tarieven in 2012 gestegen met 2% 

inflatiecorrectie en is getracht het tekort te minimaliseren door per locatie gerichte maatregelen te 

hanteren. 

• Diverse leges, waaronder de legesheffing voor huwelijken en omgevingsvergunningen.  

 

Woonlasten 2012 

Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde van €  301.000 geven de tarieven voor 2012 het volgende beeld. 

Belastingsoort Meerpersoons Eenpersoons Meerpersoons Eenpersoons
huishouding huishouding huishouding huishouding

OZB 329,32 329,32 huur huur
Afvalstoffenheffing 215,15 142 215,15 142
Rioolheffing 196,9 145,08 196,9 145,08
Woonlasten totaal in € 741,37 616,4 412,05 287,08  
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Toelichting op de verschillende belastingsoorten 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

De onroerende-zaakbelastingen wordt geheven over alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijven, grond en 

winkels. De OZB bestaat uit het gebruikersdeel niet-woningen en het eigenarendeel van woningen en niet-

woningen. De grondslag van de OZB is de (economische) waarde van de onroerende zaak, de zogenaamde 

WOZ – waarde. De WOZ – waarde is aan de hand van taxaties bepaald en in de zogenoemde WOZ beschikking 

vastgesteld naar de waarde op 1 januari 2011. De tarieven zijn vastgelegd op basis van de WOZ – waarde per 

waardepeildatum 1 januari 2011 en de geraamde opbrengst uit de OZB.  

 

De opbrengst in 2012 is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het percentage toegekende bezwaren 

weliswaar overeenkomt met het geschatte aantal maar het bedrag van de WOZ – verlaging groter is dan 

verwacht als gevolg waarvan er uiteindelijk meer OZB verminderd is als vooraf berekend werd. 

 

OZB tarieven 2012 

OZB woningen eigenaren:  0,10941% 

OZB niet-woningen eigenaren: 0,17545% 

OZB niet-woningen gebruikers: 0,14170% 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
OZB 11.939.236 11.865.939 -73.297
 

Roerendezaakbelastingen (RZB)   

Voor de roerende-zaakbelastingen gelden dezelfde uitgangspunten en tarieven als voor de OZB, met dien 

verstande dat de RZB wordt geheven over roerende zaken, zoals stacaravans en woonboten. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
RZB 95.350 78.810 -16.540
 

Hondenbelasting 

Inwoners betalen hondenbelasting als zij een of meerdere honden in bezit hebben. Per hond is er een tarief 

vastgesteld. Voor kennels geldt een apart tarief.  

 

Tarieven hondenbelasting 2012 

Eerste hond:    €   61,00 

Tweede en iedere volgende hond:  €   81,25 

Kennel:     € 145,25 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Hondenbelasting 253.338 241.814 -11.524
 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 



Toeristenbelasting  
Voor personen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens van de 

gemeente Stichtse Vecht was voor een verblijf met overnachting ook in 2012 toeristenbelasting verschuldigd. 

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. Het aantal overnachtingen is uiteindelijke 

bepalend voor de opbrengst. 

De gemeente Stichtse Vecht maakt onderscheid naar land- en watertoeristen.  

 

Tarieven toeristenbelasting 2012 

Landtoeristen:  € 1,05 

Watertoeristen:  € 1,10 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Toeristenbelasting 153.476 164.923 11.447
 

Forensenbelasting 
Natuurlijke personen die meer dan 90 dagen per jaar verblijf houden of gedurende meer dan 90 dagen per jaar 

een gemeubileerde woning beschikbaar houden, maar geen ingezetene zijn van de gemeente Stichtse Vecht 

betalen mee aan het algemene voorzieningenniveau in de gemeente. Deze zogeheten forensenbelasting wordt 

berekend over de economische waarde van de woningen. 

 

Tarief forensenbelasting 2012 

Forensenbelasting:   0,16415% 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Forensenbelasting 103.450 96.952 -6.498
 

Afvalstoffenheffing  

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het in rekening te 

brengen tarief is afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Of de gebruiker(s) 

van een perceel wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt, is voor de heffing niet van belang. Het tarief betreft 

uitsluitend de kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en niet die van bedrijfsafval.  

 

Ten tijde van het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing bleken de verwachte kosten lager te liggen 

dan waar bij de primitieve begroting 2012 van werd uitgegaan. Omdat er in het geval van de afvalstoffenheffing 

als de rioolheffing geen sprake mag zijn van een overdekking van de kosten, zijn de tarieven en daarmee de 

opbrengsten bij het vaststellen van de legesverordening 2012 (in december 2011) op het lagere kostenniveau 

gebaseerd. De in de primitieve begroting 2012 opgenomen verwachte hogere opbrengsten zijn hier bij de 

tussentijdse rapportages niet mee in evenwicht gebracht, aangezien het totaal aan verwachte baten op het 

bestuurlijk thema Milieu geen afwijking ten opzichte van de begroting toonde. Dit door een positieve afwijking op 

de overige baten. 

 

Tarieven afvalstoffenheffing 2012 

Eenpersoonshuishouden:  €  142,00 

Meerpersoonshuishouden: €  215,15 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Afvalstoffenheffing 6.012.326 5.462.426 -549.900
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Rioolheffing 
De gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt 

afgevoerd, betaalt rioolheffing. Met de opbrengst van de rioolheffing wordt bijgedragen in de kosten voor 

onderhoud, verbetering en reconstructie van het gemeentelijke rioolnet.  

De rioolheffing is berekend naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd 

en bedraagt negentig procent van het waterverbruik uit het voorafgaande gebruiksjaar naar opgave van 

waterleidingbedrijf Vitens.  

 

Evenals bij het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing, zijn de verwachte lasten van de rioolheffing 

bij het bepalen van de tarieven lager dan bij de begroting 2012 werd aangenomen. Gelet op het uitgangspunt dat 

de opbrengsten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan het totaal van de kosten, zijn bij vaststelling van de 

legesverordening ook de tarieven gebaseerd op het lagere opbrengstenniveau dan waarmee in de begroting 

2012 rekening was gehouden. De in de primitieve begroting 2012 opgenomen opbrengsten zijn per abuis niet 

naar het lagere niveau teruggebracht.  

 

Tarieven rioolheffing 2012 

0 tot en met 75m³ water:  €  145,08  

76 tot en met 150m³ water: €  196,90  

151 tot en met 300m³ water: €  291,07  

Als meer dan 300m³ water wordt afgevoerd, wordt het tarief verhoogd met €  76,44 voor elke hoeveelheid  

van 100m³ water of een gedeelte daarvan. Voor een recreatie- of seizoensperceel geldt een algemeen  

tarief van € 103,63. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Rioolheffing 5.593.364 5.381.443 -211.921
 

Kadegelden  

Kadegeld werd geheven voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die in eigendom, onderhoud 

of beheer van de gemeente zijn. De reder, eigenaar gezagvoerder, schipper of de geleider van een afgemeerd 

vaartuig is belastingplichtig. De lengte van het vaartuig is bepalend voor het te betalen tarief. 

 

Tarieven Kadegelden 2012 

met een lengte tot en met 9,5 strekkende meter:  € 4,50 

die langer zijn dan 9,5 strekkende meter:   € 7,55 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Kadegelden 30.670 22.293 -8.377
 

Lijkbezorgingsrechten 

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of namens de gemeente verlenen van diensten in 

verband met de algemene begraafplaats zijn overeenkomstig de bij de verordening behorende tarieventabel 

rechten geheven. De hogere opbrengst in 2012 wordt met name veroorzaakt  door  het wegwerken van 

achterstanden in de verlengingen van grafrechten. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Lijkbezorgingsrechten 342.610 463.402 120.792
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Marktgelden  
De opbrengst voor het innemen van standplaatsen is in 2012 iets achtergebleven ten opzichte van de begroting.  

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Marktgelden 59.420 56.776 -2.644
 

Parkeerbelasting  

Ten behoeve van de parkeerregulering werd destijds door de voormalige gemeente Breukelen de 

parkeerbelasting ingevoerd. De in 2012 gerealiseerde opbrengst is inclusief boetes als gevolg van het niet 

betalen van parkeergelden ad. €  62.043. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Parkeerbelasting 189.920 197.874 7.954
 

Precariobelasting 
De precariobelasting wordt onder andere geheven voor terrassen op gemeentegrond of standplaatsen (diverse 

tarieven). De werkelijke opbrengst bleek € 24.411 hoger dan geraamd. Dit verschil is grotendeels te verklaren 

door het niet ramen van de privaatrechtelijke bijdragen van derden in de begroting 2012. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Precariobelasting 35.991 60.402 24.411
 

Leges 

Onder ‘leges’ worden rechten geheven voor door de gemeente verstrekte diensten genoemd in de 

legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Het aantal dienstverleningen waarvoor leges wordt 

geheven is omvangrijk. De belangrijkste legescomponenten zijn: leges burgerlijke stand, verstrekkingen uit de 

gemeentelijke basisadministratie (GBA), reisdocumenten en rijbewijzen  en de leges inzake het verlenen van 

omgevingsvergunningen (bouwleges). 

 

In de primitieve begroting 2012 werd aanvankelijk een opbrengst geraamd van € 3.130.385. Als gevolg van het 

slechte economische klimaat werd de legesopbrengst met € 730.001 naar beneden bijgesteld tot € 2.400.384. De 

geschatte verlaging van de legesopbrengsten blijkt uiteindelijk te ruim ingeschat. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Leges 2.400.384 2.567.973 167.589
 

 

Het kwijtscheldingsbeleid  
In de belastingverordeningen is vastgelegd voor welke belastingen de gemeente Stichtse Vecht kwijtschelding 

verleend. Indien er in 2012 sprake was van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van betalingscapaciteit is er 

kwijtschelding toegepast voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, OZB en hondenbelasting. Er is een 

kwijtscheldingsnorm gehanteerd van 100%. 

Door de economische crisis zijn er in 2012 meer kwijtscheldingen verleend als waarmee in de begroting rekening 

werd gehouden, resulterend in een nadelig verschil van € 14.527. 

Belastingsoort Begroting Realisatie Saldo
Kwijtschelding 298.193 312.720 -14.527
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Progrmabegroting2011       

De jaarrekening 
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1. Overzicht per programma 
 

De rekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een nadelig saldo van € 174.224. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde 

toelichting  verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 

 
Programma Rekening Begroting primitief

2011 2012
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1. Bestuur en dienstverlening 8.900.859       1.353.522-       7.547.338       8.506.501       1.246.985-       7.259.516       
2. Veiligheid 7.113.279       364.538-          6.748.741       7.130.715       49.927-            7.080.788       
3. Beheren leefomgeving 18.619.268    975.448-          17.643.819    17.321.124    309.322-          17.011.802    
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 10.188.476    2.524.014-       7.664.462       10.121.872    2.266.765-       7.855.107       
5. Cultuur, sport en recreatie 8.186.708       2.076.778-       6.109.929       6.758.341       1.920.308-       4.838.033       
6. Werk en inkomen 19.556.285    13.845.934-    5.710.351       17.867.420    12.324.691-    5.542.729       
7. Welzijn en zorg 13.971.430    2.007.698-       11.963.732    13.057.668    1.133.529-       11.924.139    
8. Natuur en milieu 13.200.031    11.241.714-    1.958.317       12.273.897    12.345.160-    71.263-            
9. Wonen en ondernemen 8.499.218       5.337.611-       3.161.608       5.781.725       3.004.108-       2.777.617       
Financiering en alg dekkingsmiddelen 1.685.126       75.132.002-    73.446.876-    4.077.171       68.270.421-    64.193.250-    
Resultaat voor bestemming 109.920.680  114.859.258-  4.938.578-       102.896.434  102.871.216-  25.218            

1. Bestuur en dienstverlening -                        13.242-            13.242-            -                        -                        -                        
2. Veiligheid 1.617-               197.853-          199.470-          -                        26.281-            26.281-            
3. Beheren leefomgeving 2.944.000       3.953.107-       1.009.107-       -                        39.042-            39.042-            
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 314.895          475.128-          160.233-          23.087            398.257-          375.170-          
5. Cultuur, sport en recreatie 429.563          551.531-          121.968-          229.563          -                        229.563          
6. Werk en inkomen -                        -                        -                        -                        -                        -                        
7. Welzijn en zorg 45.727            158.212-          112.485-          45.727            121.077-          75.350-            
8. Natuur en milieu 1.357.145       2.536.600-       1.179.454-       23.394            232.979-          209.585-          
9. Wonen en ondernemen 1.534.115       573.084-          961.031          278.802          30.000-            248.802          
Financiering en alg dekkingsmiddelen 7.722.820       1.967.765-       5.755.055       1.162.738       940.893-          221.845          
Mutaties reserves 14.346.649    10.426.522-    3.920.126       1.763.311       1.788.529-       25.218-            
Resultaat na bestemming 124.267.329  125.285.780-  1.018.452-       104.659.745  104.659.745-  -                        

Programma Begroting na wijziging Rekening
2012 2012

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 8.724.798       1.306.985-       7.417.813       8.694.058       1.201.409-       7.492.649       
2. Veiligheid 7.459.638       49.927-            7.409.711       7.278.132       174.488-          7.103.645       
3. Beheren leefomgeving 17.835.543    1.057.322-       16.778.221    17.645.669    1.156.961-       16.488.709    
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 10.550.693    930.427-          9.620.266       9.621.428       950.672-          8.670.756       
5. Cultuur, sport en recreatie 7.965.451       2.017.308-       5.948.143       7.246.451       2.081.603-       5.164.847       
6. Werk en inkomen 19.124.346    13.850.691-    5.273.655       19.123.377    14.519.756-    4.603.621       
7. Welzijn en zorg 12.897.098    1.186.778-       11.710.320    12.596.033    1.673.067-       10.922.966    
8. Natuur en milieu 11.625.289    12.345.160-    719.871-          11.092.362    11.754.992-    662.630-          
9. Wonen en ondernemen 5.877.926       2.208.108-       3.669.818       6.767.405       2.286.215-       4.481.191       
Financiering en alg dekkingsmiddelen 2.031.288       67.973.685-    65.942.397-    2.068.300       66.251.936-    64.183.636-    
Resultaat voor bestemming 104.092.070  102.926.391-  1.165.679       102.133.217  102.051.097-  82.119            

1. Bestuur en dienstverlening -                        85.088-            85.088-            -                        85.088-            85.088-            
2. Veiligheid 375.798          381.954-          6.156-               383.732          203.954-          179.778          
3. Beheren leefomgeving -                        271.970-          271.970-          1.008.679       536.216-          472.463          
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 23.087            566.550-          543.463-          78.098            658.835-          580.737-          
5. Cultuur, sport en recreatie 229.563          246.481-          16.918-            346.529          274.251-          72.279            
6. Werk en inkomen -                        221.051-          221.051-          -                        221.051-          221.051-          
7. Welzijn en zorg 45.727            197.414-          151.687-          64.477            132.017-          67.540-            
8. Natuur en milieu 4.502.720       4.762.306-       259.586-          5.542.908       4.504.327-       1.038.581       
9. Wonen en ondernemen 1.109.575       1.848.637-       739.062-          919.612          2.502.099-       1.582.487-       
Financiering en alg dekkingsmiddelen 2.307.796       1.178.494-       1.129.302       2.275.177       1.409.269-       865.908          
Mutaties reserves 8.594.266       9.759.945-       1.165.679-       10.619.212    10.527.108-    92.104            
Resultaat na bestemming 112.686.336  112.686.336-  -                        112.752.428  112.578.205-  174.224          
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2. Incidentele baten en lasten 
 

Het rekeningresultaat wordt  beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. 

De belangrijkste incidentele baten en lasten  zijn onderstaand weergegeven. 

 

Programma Incidentele baten en lasten op programma's Lasten Baten
1. Bestuur en dienstverlening Participatie inwoners 92.500-            

3. Beheren leefomgeving Leges vergunning aanleg glasvezel Breukelen 100.000          
Afrekening div. subsidies 59.000            
Div. incidentele uitgaven verkeer 149.000          
Minder subsidie BRU verkeersmaatrgelen 158.000-          
Inhuur personeel 52.000            

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd Kapitaallasten pas gereed in 2013 150.000-          
Afrekening Digitaal kinddossier 2009-2011 77.000            
Lagere  kosten nieuwe ontwikkelingen CJG 55.000-            

5. Cultuur, sport en recreatie Lagere kosten verbouwing dak Kikkerfort 205.000-          
Restauratie kerktoren Loenen 200.000-          

6. Werk en inkomen Ophoging voorziening dubieuze debiteuren 150.000          
Hogere aanvullende uitkering 2011 bijstand 240.000          
Hogere opbrengsten uit terugvorderingen 360.000          
WSW: lager exploitatietekort Pauw 91.000-            

7. Welzijn en zorg Effect uitgavenstop Jeugd- en Jongerenwerk 40.000-            

8. Natuur en milieu Lagere inkomsten afval en rioolbelasting 510.000-          
Hogere leges grafrechten vanwege inhaalslag 120.000          
Storting reserve afval (exploitatiesaldo) 191.000          
Storting reserve riool (exploitatiesaldo) 727.000          
Niet gedane onttrekking aan reserve afval 250.000-          

9. Wonen en ondernemen Planschade samenwoonschool Loenen 165.000          
Opheffing reserve grondexpl.gem.werf Kock 150.000          

Financiering en alg dekkingsmiddelen Ophoging voorziening dubieuze debiteuren 171.500          
Frictiekosten strategische heroverweging 60.000-            
Diverse algemene baten lasten 176.800-          
Project "Vastgoed op orde" 100.000          
Vorming voorziening MFA 502.255          
Inhuur personeel 165.000          
Software en contracten 91.500            
Langdurige juridische kwesties 216.000          
Onttrekking reserve Bisonspoor 285.000          
Resultaat na bestemming 204.500-          

Totaal 1.609.955       268.500          
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3. Budgetoverhevelingen 
 

Een budgetoverheveling doet  zich voor indien de in de begroting voorgenomen werkzaamheden niet zijn 

uitgevoerd/afgerond en de daarvoor opgenomen bedragen in het jaar van uitvoering niet of niet volledig zijn 

uitgegeven. Aan uw raad wordt voorgesteld om deze budgetten mee te nemen naar het volgende jaar, zodat de 

niet uitgevoerde werkzaamheden alsnog in het nieuwe begrotingsjaar kunnen worden uitgevoerd/afgerond. 

 

Programma Lasten
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 51.088            

5. Cultuur, sport en recreatie 85.000            
80.000            

6. Werk en inkomen 59.306            

7. Welzijn en zorg 89.853            

9. Wonen en ondernemen 46.250            

Financiering en alg dekkingsmiddelen 68.000            
Totaal 479.497          

Uitvoering middellange termijn verkeersmaatregelen

Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdienst

Voorbereidingskrediet transitie Wwnv

Voorbereidingskrediet transitie WMO/Awbz

Inzet combinatiefuncties voor een wijkgerichtere aanpak
Verbouwing dak Kikkerfort

Budgetoverhevelingen
Voorbereiding transitie Jeugdzorg en passend onderwijs

 

 

4. Topinkomens 
 
Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van 

kracht. Dit betekent dat elke instelling - die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd - informatie over 

'topinkomens' jaarlijks moet publiceren. Het gaat hierbij om het belastbaar jaarloon per individuele 

functionaris van wie dit jaarloon hoger is dan dat van de minister. De publicatie vindt plaats op basis van 

functienaam. Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de minister vastgesteld in een ministeriële 

regeling. Op basis van artikel 28 BBV is een gemeente verplicht informatie op te nemen in de toelichting op de 

jaarrekening met betrekking tot de WOPT. 

 

In 2012 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest met een belastbaar jaarloon dat 

hoger was dan het normbedrag (€ 193.000). 
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5. EMU-saldo 
Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale 

overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, 

investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de 

verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien. 

 
EMU-saldo 2012 Begroting 2012 Rekening 2012

Primitief
Omschrijving x € 1.000 x € 1.000

1. -32 -82

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.530 5.080

3.

4. 3.358 14.021

5. 4.270

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7.

8. Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 1.813 178
met derden betreffen

10.

11. Boekwinst op exploitatie bij verkoop effecten

-673 -4.931

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Berekend EMU-saldo

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 
geactiveerd

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
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6. Balans en toelichting op de balans 
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ACTIVA

Vaste activa 143.671.131 142.013.792
Immateriële vaste activa 233.205 312.041
a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 233.205 312.041

Materiële vaste activa 133.716.700 128.967.028
a. Investeringen met een economisch nut 114.102.003 108.301.938
b. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut 19.614.697 20.665.091

Financiële vaste activa 9.721.225 12.734.722
a. Kapitaalverstrekkingen: 145.108 145.108
- deelnemingen 145.108 145.108
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen

b. Leningen: 4.270.401 7.014.802
- woningbouwcorporaties 3.713.764 6.360.287
- deelnemingen 501.669 554.175
- overige verbonden partijen 54.967 100.340

c. Overige langlopende leningen 5.204.730 5.501.021
d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 59.707 59.707
e. Bijdragen aan activa in eigendom aan derden 41.279 14.085

Vlottende activa 14.611.701 17.402.188

Voorraden -136.677 -423.351
a. Grond- en hulpstoffen: 13.703 13.703
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 13.703 13.703
- grond- en hulpstoffen
b. Onderhanden werk -150.380 -437.053
c. Gereed product en handelsgoederen
d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 12.297.124 14.338.673
a. Vorderingen op openbare lichamen 8.087.293 3.976.260
b. Verstrekte kasgeldleningen
c. Rekening-courantverhoudingen
d. Overige vorderingen 4.209.831 10.362.414
e. Overige uitzettingen

Liquide middelen 13.934 7.694
Kas-, bank- en girosaldi 13.934 7.694

Overlopende activa 2.437.321 3.479.171
Overige overlopende activa 2.437.321 3.479.171

Totaal 158.282.832 159.415.980

31-12-2012 31-12-2011
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PASSIVA

Vaste passiva 142.229.101 140.625.183
Eigen vermogen 65.209.247 65.291.366
a. Reserves 65.383.470 64.272.915
- algemene reserve 12.677.717 11.069.898
- bestemmingsreserves 10.865.805 10.329.268
- overige bestemmingsreserves 41.839.948 42.873.749

b. Nog te bestemmen resultaat -174.224 1.018.451,87

Voorzieningen 3.310.403 2.427.360
Voorzieningen 3.310.403 2.427.360

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 73.709.451 72.906.457
a. Obligatieleningen

b. Onderhandse leningen 73.635.080 72.827.211
- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 73.635.080 72.827.211
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.
c. Door derden belegde gelden
d. Waarborgsommen 74.371 79.246

Vlottende passiva 16.053.731 18.790.797

Netto vlottende schulden < 1 jaar 11.333.557 11.846.942
a. Kasgeldleningen                      -                      - 
b. Bank- en girosaldi 1.761.772 2.105.630
c. Overige schulden 9.520.283 9.765.584
d. Rekening Courant 51.501 -24.272
e. Schulden aan openbare lichamen

Overlopende passiva 4.720.174 6.943.855
Specifieke uitkeringen Rijk 1.227.744 2.168.190
Overige overlopende passiva 3.492.430 4.775.666

-                    

Totaal 158.282.832 159.415.980

31-12-2012 31-12-2011
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 

1. Activa 
 

Voorkeur afschrijvingsmethode 

Als voorkeur voor de afschrijvingsmethode is gekozen voor een lineair afschrijving. De uitzondering hierop zijn de 

investeringen (riool, afval en begraven)  waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Voor 

deze investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Dit is tevens van toepassing op 

bepaalde specifieke investeringen zoals geldverstrekkingen. 

 

Vaste activa 

 

1.1 Immateriële vaste activa 
Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 

 

Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 

voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 

onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 

actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 

in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 

worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 

De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 

 

1.2 Materiële vaste activa 

Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 

nut (artikel 35 BBV). 

 

1.2.1 Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 

verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 

betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 

berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 

aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 
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1.2.2 Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 

uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

• Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 

grondexploitaties; 

• Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 

brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

• Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 

verkeersdoorstroming. 

 

Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 

verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 

historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 

afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 

in de beheersprogramma’s. 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 

van afschrijving heeft gekozen. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen:
-Woonruimten 50 jaar
-Onderwijsinstellingen 50 jaar
-Noodlokalen 15 jaar
-Verbouwing 25 jaar
-Gemeentekantoor 50 jaar
Installaties 15 jaar
Inventaris en Meubilair 10 jaar

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal
5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 
voorgeschreven normen over de gebruiksduur en wordt bij 
de aanschaf bepaald

Aanleg/vervanging wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair) 30 jaar

Herinrichting wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair) 20 jaar

Aanpassingen voorzieningen en snelheidsremmende 
maatregelen wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

10 jaar

Rotondes 15 jaar
Verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting 15 jaar
Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 30 jaar
Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur

Sportterreinen, speelvoorzieningen 20 jaar
Software 4  jaar

Activa met economisch nut

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Overige materiële vaste activa

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 

van baten en lasten. 

131 
 



1.3 Financiële activa 
Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) 

met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 

terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 

verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 

 

Vlottende activa 
 
1.4 Voorraden (artikel 38) 

Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 

toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 

De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 

verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 

 

1.5 Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 
Vorderingen: 

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 

Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar (2012)” voor 100% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 1 (2011)” voor      75% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 2 (2010)” voor      50% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 3 (2009)” voor      25% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 4 of ouder” voor     0% 

 

1.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

1.7 Overlopende activa 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking 

hebben op 2013, maar al in 2012 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2012 en 

overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen ook 

onderdeel hiervan uit. 
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 

rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

• de algemene reserve; 

• bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 

• overige bestemmingsreserves. 

 

2.2 Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 

Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 

 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te 

schatten; 

• op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 

de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 

strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 
Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 

langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 

 

Vlottende passiva 
 

2.4 Vlottende schulden < 1 jaar 

De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 

werkelijke waarde. 

 

2.5 Overlopende passiva 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking 

hebben op 2013, maar al in 2012 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2012 en 

overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van het Rijk, ook 

onderdeel hiervan uit. 
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 

Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

• borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 

• huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 

• overige verplichtingen en rechten. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 

ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 

interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 

tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 

van de begroting van het betreffende boekjaar. 

 

Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

• Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 

kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 

te realiseren opbrengsten; 

• De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 

 

Grondslagen balans 
De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 

algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 

de in de balans 2012 opgenomen activa en passiva. 
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Toelichting op de Balans 
 

1. Activa 
 

Vaste activa    
 

1.1 Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Kosten onderzoek en ontwikkeling 312.041          14.058            -                        92.895            233.205          
Totaal 312.041          14.058            -                        92.895            233.205          
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

Kosten onderzoek en ontwikkeling Uitgaven Inkomsten Saldo
Voorbereiding div rioleringswerken 2012 14.058            -                        14.058            
Totaal 14.058            -                        14.058            
 

1.2 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Materiële vaste activa (economisch nut) 108.301.938  12.606.381    2.941.719       3.864.597       114.102.003  
Materiële vaste activa (maatschappelijk nut) 20.665.091    1.400.510       1.328.661       1.122.243       19.614.697    
Totaal 128.967.028  14.006.891    4.270.380       4.986.839       133.716.700  
 
Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(economisch nut) 31-12-2011 31-12-2012
Gronden en terreinen 5.872.735       -                        -                        51.127            5.821.607       
Woonruimten 849                  -                        -                        212                  637                  
Bedrijfsgebouwen 72.185.789    10.735.889    2.685.650       2.311.359       77.924.669    
Grond- weg en waterbouwkundige werken 25.601.134    895.500          256.069          759.410          25.481.155    
Vervoermiddelen 250.942          23.547            -                        56.806            217.683          
Machines, apparaten en installaties 971.231          185.756          -                        59.599            1.097.388       
Overig 3.419.258       765.688          -                        626.083          3.558.863       
Totaal 108.301.938  12.606.381    2.941.719       3.864.597       114.102.003  
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

Bedrijfsgebouwen Uitgaven Inkomsten Saldo
Inrichting gebouwenmanagement 34.441            -                        34.441            
Brede school ontwikk 2009 schepershoek 9.345               -                        9.345               
Schepershoek brede schoolontw 216.189          -                        216.189          
Voorbereid realisatie RHC 7.759               -                        7.759               
Invest. MFA B'spoor (bouw 50jr) 9.796.077       2.460.650       7.335.428       
Samenwoonschool Nigtevecht 2010 bouw 153.314          -                        153.314          
Gemeentewerf Kockengen -                        -                        -                        
aanpassen/uitbreiding entree Broecklandcollege 30.552            -                        30.552            
Bouwvoorbereiding uitbreiding Rientjes Mavo 103.908          -                        103.908          
Aanpassing gemeenschapsruimte OBS de Regenboog 19.262            -                        19.262            
Renovatie gebouw School met de Bijbel NTA 89.590            -                        89.590            
Fietsenstalling station Maarssen 250.000          225.000          25.000            
Uitbreiding Mgr. Rientjes Mavo 25.451            -                        25.451            
Totaal 10.735.889    2.685.650       8.050.239       
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Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Uitvoeren rioolinsp/reparaties 200.306          -                        200.306          
Afkoppelen van verhard oppervlak 13.506            203.627          190.122-          
Sanering buitengebied 2.900               -                        2.900               
Aanleg bergbezinkbassin (BBB) Binnenweg 42.339            -                        42.339            
Riolering stroomgebied Diependaalseweg 321.409          -                        321.409          
Renovatie/vervanging hoofdriool 14.317            -                        14.317            
Renovatie/vervanging hoofdriool (2009) 221.300          -                        221.300          
Riolering Bisschopswater/v Nijenrodestraat 29.221            -                        29.221            
Aanpassing riolering buitengebied (3e fase) 50.204            52.442            2.238-               
Totaal 895.500          256.069          639.431          
 

Vervoermiddelen Uitgaven Inkomsten Saldo
Vrachtwagen Renault kipper/kraan BV-XB-75 23.547            -                        23.547            
Totaal 23.547            -                        23.547            
 

Machines, apparaten en installaties Uitgaven Inkomsten Saldo
Vervanging/Renovatie gemalen en pompen (2010) 185.756          -                        185.756          
Totaal 185.756          -                        185.756          
 

Overige materiële vaste activa Uitgaven Inkomsten Saldo
Telefonie, vast, mobiel, bekabeling en Lan Wan 81.537            -                        81.537            
Ontwikkeling nieuwe website en intranet 79.895            -                        79.895            
vervanging wijkcontainers ondergr fase 1 20.571            -                        20.571            
Ontwikkelbudget ICT 233.246          -                        233.246          
Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkeling 53.598            -                        53.598            
Kernappl.ov appl en infra server 1 ict Maarssen 40.189            -                        40.189            
Eerste inrichting basisschool 't Bontenest 116.258          -                        116.258          
Ondergrondse containers 2012 68.331            -                        68.331            
Verbeteren informatiesystemen 72.063            -                        72.063            
Totaal 765.688          -                        765.688          
 

Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(maatschappelijk nut) 31-12-2011 31-12-2012
Gronden en terreinen 5.196.911       -                        -                        -                        5.196.911       
Grond- weg en waterbouwkundige werken 15.440.138    1.400.510       1.328.661       1.119.119       14.392.868    
Overig 28.042            -                        -                        3.124               24.918            
Totaal 20.665.091    1.400.510       1.328.661       1.122.243       19.614.697    
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Rehabilitatiewerkzaamheden beh. plan wegen 2009 37.544            -                        37.544            
Rehabilitatie wegen 2010 68.805            -                        68.805            
Opwaarderen Busbaan 126.882          1.328.661       1.201.779-       
Rehabilitatiewerkzaamheden wegen 2011 919.366          -                        919.366          
Randweg Loenen 247.912          -                        247.912          
Totaal 1.400.510       1.328.661       71.849            
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1.3 Financiële vaste activa 

Financiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Kapitaalverstrekking deelnemingen 145.108          -                        -                        -                        145.108          
Leningen aan woningbouwcorporaties 6.360.286       -                        -                        2.646.522       3.713.764       
Leningen aan deelnemingen 554.175          -                        -                        52.506            501.669          
Leningen aan ov. verbonden partijen 100.340          -                        -                        45.373            54.967            
Leningen overige langlopende leningen 5.501.020       -                        -                        296.291          5.204.730       
Overige uitzettingen > 1 jr 59.707            -                        -                        -                        59.707            
Bijdrage activa eigendom derden 14.085            27.195            -                        -                        41.279            
Totaal 12.734.722    27.195            -                        3.040.691       9.721.225        
 

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen 

Kapitaalverstrekking deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Deelneming maatsch. aandelenkap. WMN 37.250            -                        37.250            
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten 35.395            -                        35.395            
Effecten B.N.G. 1963 4�% 454                  -                        454                  
Effecten B.N.G. 1968 6�% 454                  -                        454                  
Aandelen WMN Vitens 13.798            -                        13.798            
Aandelen BV MAB 18.000            -                        18.000            
Aandelen BNG 24.511            -                        24.511            
Aandelen NV BNG 7.079               -                        7.079               
Aandelen NV Vitens 8.168               -                        8.168               
Totaal 145.108          -                        145.108           
 

Specificatie van Leningen 

Leningen aan woningbouwcorporaties Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

88 woningen grondkosten LSV 155 74.989            2.237               72.752            
LSV 243 28 woningen bouwkosten C.V. (Vervallen) 1.576               1.576               -                        
LPNH 48219 15 woningen (76874) (Vervallen) 740.370          740.370          -                        
LPNH 48379 22 woningen (132990002) (Vervallen) 1.465.427       1.465.427       -                        
LPNH 6 woningen (76373) (Vervallen) -                        -                        -                        
LPNH 48389 5 woningen (45) (Vervallen) 241.185          241.185          -                        
Geldlening WBV Kockengen (BNG - 93) 315.581          4.647               310.934          
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) 3.521.158       191.080          3.330.078       
Totaal 6.360.286       2.646.522       3.713.764        
 

Leningen aan deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Achtergestelde lening Vitens 328.686          32.500            296.186          
Lening Vitens 125.403          12.500            112.903          
Achtergestelde lening Vitens 74.976            7.506               67.470            
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem 25.110            -                        25.110            
Totaal 554.175          52.506            501.669           
 

Leningen aan overige verbonden partijen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Geldlening milieudienst Zuidoost Utrecht 92.488            45.373            47.115            
Lening Stichting Primair 2004 7.852               -                        7.852               
Totaal 100.340          45.373            54.967             
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Specificatie van Overige langlopende leningen 

Overige langlopende leningen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Renteloze lening Kerkvgd Tienh. tbv uitbr. begr.pl (Vervallen) 4.175               4.175               -                        
De meent lening t/m 2014 4.800               1.600               3.200               
Tennishal lening t/m 2013 (Vervallen) 1.000               1.000               -                        
voetbalvereniging Kockengen len. t/m 2017 12.000            2.000               10.000            
Fiets project 903                  903                  -                        
Geldlening Ambtenaren 4.548.443       250.495          4.297.948       
Geldlening Ambtenaar 11.099            584                  10.515            
Geldlening zwemvereniging Zwemlust 1992 24.564            3.349               21.216            
Geldlening DOB 1997 (Vervallen) 3.228               3.228               -                        
Lening Sticht Dorpshuis Nightevecht 2000 810.808          28.957            781.851          
Starterslening 2007 (7 koopw Cronenb) 80.000            -                        80.000            
Totaal 5.501.020       296.291          5.204.730        
 

Specificatie van Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Overige uitzettingen > 1 jaar Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Krediethypotheken cliënten Sociale zaken Loenen 59.707            -                        59.707            
Totaal 59.707            -                        59.707             
 

Specificatie van Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Bijdrage activa eigendom derden Boekwaarde Uitgaven Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Fundering toren 2011 Loenen 14.085            27.195            41.279            
Totaal 14.085            27.195            41.279             
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Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden 
 

Specificatie van Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Het Kwadrant 13.703            -                        -                        13.703            
Totaal 13.703            -                        -                        13.703             
Voor de status van Niet in exploitatie genomen bouwgronden  wordt verwezen naar de paragraaf  Grondbeleid. 

 

Specificatie van Onderhanden werk 

Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

De Werf Kockengen -                        6.552               -                        6.552               
Voorziening expl.resultaat De Werf -                        -                        3.531-               3.531-               
De Karavaan 59.398-            35.517            2.673-               26.554-            
Voorziening expl.resultaat De Karavaan 117.945-          -                        8.902-               126.847-          
Totaal 177.343-          42.069            15.106-            150.380-           
Voor de status van Onderhanden werk  wordt verwezen naar de paragraaf  Grondbeleid. 

 

 1.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar 

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen 3.976.260       8.087.293       
Overige vorderingen 10.362.414    4.209.831       
Totaal 14.338.673    12.297.124     
 

De  belangrijkste vorderingen (> € 100.000) zijn: 

Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen (> € 100.000) Bedrag

Belastingdienst, declaratie BTW Compensatiefonds 2011 6.130.819       
Ministerie SZW, aanvbullende uitkering 2011 WWB 693.921          
Nedvang, vergoeding inzameling oud papier/glas/kunstof 2011 230.383          
Provincie Utrecht, restant subsidie busbaan 180.000          
Combinatie Kws-Mercon V.O.F., leges vervangen bovenbouw 139.332          
RSG Broklede tav T Mathu, doorbelasting kosten cultuurhuis 2011 125.099          
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- En Heuvelland, gebruiksverg. 2011 gemeenschappelijke complexen 111.635          
Provincie Utrecht, subsidie MFA Bisonspoor 105.100          
Overige vorderingen < € 100.000 4.580.836       
Totaal 12.297.124     
 
1.6 Liquide middelen 

Liquide middelen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Kassaldo 7.694               13.934            
Totaal 7.694               13.934             
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1.7 Overlopende activa 

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Overlopende activa 3.479.171       2.437.321       
Totaal 3.479.171       2.437.321        
 

De belangrijkste overlopende activa (boven 100k) zijn: 

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000) Bedrag

Vordering frictiekosten 2010 uit AU 508.216          
Vordering frictiekosten 2011 vanuit AU 109.594          
Frictiekosten 2012 uit AU 751.456          
Frictiekosten Strat.Heroverw. Alg.dekkingsmiddel 2012 350.000          
Doorbel exploitatielastem 2012 4in1 gebouw 190.000          
Overige nog te ontvangen bedragen > € 100.000 528.054          
Totaal 2.437.321        
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen Saldo Saldo
31-12-2011 31-12-2012

Algemene reserve 11.069.898    12.677.717    
Bestemmingsreserves 10.329.270    10.865.808    
Overige bestemmingsreserves 42.873.749    41.839.949    
Nog te bestemmen resultaat 1.018.452       174.224-          
Totaal 65.291.369    65.209.250    
 

Specificatie saldo Algemene reserve 

Algemene reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2011 31-12-2012

Algemene reserve 11.069.898    2.259.175       651.356          12.677.717    
Totaal 11.069.898    2.259.175       651.356          12.677.717    
 

Specificatie saldi Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2011 31-12-2012

Algemene reserve afschrijving (B) 3.675.690       171.017          362.044          3.484.663       
Reserve riolering 1.731.643       5.006.864       -                        6.738.507       
Egalisatiereserve gemeentereiniging (L) 651.451          191.187          200.000          642.638          
Beheerplan riolering (M) 4.270.486       -                        4.270.486       -                        
Totaal Bestemmingsreserves 10.329.270    5.369.068       4.832.530       10.865.808    
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Specificatie saldi Overige bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2011 31-12-2012

Algemene Woningbouwdoeleinden 943.928          -                        603.928          340.000          
Centrumplan (B) 5.874.555       -                        -                        5.874.555       
Corridor (Hof van Breukelen) 81.231            -                        -                        81.231            
Bestemmingsplannen 220.801          133.619          85.206            269.214          
Minima (B) 202.009          -                        202.009          -                        
Gemeentelijk kunstbezit (B) 44.176            -                        44.176            -                        
Hazeslinger schoon en zuining 500.000          -                        -                        500.000          
Egalisatie BTW-Compensatiefonds (BCF) 288.826          -                        83.968            204.858          
Grondexploitatie 140.000          461.708          8.902               592.806          
Monumenten 123.471          -                        33.794            89.677            
Vernieuwinmgsreserve  (B) 34.849            -                        34.849            -                        
Handhaving Bouwregelgeving (B) 39.437            -                        39.437            -                        
Renovatie Hoofdveld Kockengen 256.000          -                        -                        256.000          
Integrale Veiligheid 61.926            176.679          -                        238.605          
Gemeentewerf Kockengen 150.000          -                        150.000          -                        
Brandweergarage Loenen 121.765          213.559          27.275            308.049          
Fietspad Oost-Kanaaldijk 245.223          8.972               83.304            170.891          
Verwijderen Graffiti (L) 33.936            -                        5.000               28.936            
Exploitatie scholen OBO 82.522            -                        -                        82.522            
Samenwoonschool Loenen 5.083.812       215.006          622.566          4.676.253       
Bredeschool Nigtevecht 2.598.956       -                        -                        2.598.956       
Bredeschool Vreeland 1.625.419       73.144            104.569          1.593.994       
Kapitaallasten Montessorischool 3.362               151                  3.513               -                        
Combi Kunstgrasveld de Heul 110.000          -                        -                        110.000          
Culturele Doeleinden (L) 59.830            -                        59.830            -                        
Uitvoering WMO 14.381            -                        -                        14.381            
Inburgering Oudkomers (L) 19.042            -                        19.042            -                        
Dorpshuis Loenen 1.019.021       44.199            109.074          954.147          
Dorpshuis Nigtevecht 466.038          -                        48.648            417.390          
O-Meting Dorpshuizen (L) 25.601            -                        25.601            -                        
Centrum Jeugd & Gezin 51.927            -                        -                        51.927            
Beheerplan Riolering (M) 8.841               -                        8.841               -                        
Bestemmingsplannnen 93.619            -                        93.619            -                        
Garsten Noord 10.981            -                        -                        10.981            
Algemene Reserve Grondexploitatie (L) 461.708          -                        461.708          -                        
Herstraten Kl. Muiden 80.337            -                        -                        80.337            
Parkeeroplossing Centrumplan Loenen 265.000          -                        -                        265.000          
Herinrichting Rijksstraatweg 1.100.000       -                        -                        1.100.000       
Planschade Cronenburgh 103.581          -                        -                        103.581          
Kosten Cronburgh Fase III 1.630.853       -                        247.912          1.382.940       
Nieuwbouw de Heul 113.060          976                  100.052          13.984            
Gemeentehuis Loenen 2.238.632       388.580          196.068          2.431.144       
Integrale veiligheid (M) 176.679          -                        176.679          -                        
Gemeentelijk Monumentenbeleid (M) 37.294            -                        -                        37.294            
Uitvoering Raadsprogramma 2002-2006 (M) 75.088            -                        75.088            -                        
Bouwleges (M) 126.763          -                        126.763          -                        
Juridische Kwaliteitszorg 10.000            -                        10.000            -                        
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 510.456          125.000          -                        635.456          
Welzijnsaccommodaties 357.856          45.727            -                        403.583          
Bisonsport 68.903            6.294               -                        75.197            
Onderwijshuisvesting 4.072.284       183.253          87.090            4.168.447       
Gemeenschapp onderwijscomplexen 291.639          -                        109.643          181.996          
Vervanging kantoormeubilair 285.000          -                        28.500            256.500          
Afw incidentele kosten Bisonspoor 248.738          223.269          403.871          68.135            
Fietsenstalling Maarssen 175.000          -                        25.000            150.000          
Fundering toren Loenen 400.000          -                        -                        400.000          
Verbrede Breukelerburg 750.000          -                        -                        750.000          
Tweede Vechtburg 2.019.000       -                        -                        2.019.000       
Groot onderhoud kapitaalgoederen 6.640.393       2.799.447       1.787.858       7.651.982       
Ondergrondse containers 2012 -                      200.000        -                       200.000          
Totaal Overige bestemmingsreserves 42.873.749  5.299.583     6.333.384      41.839.949      
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2.2 Voorzieningen 
 

Specificatie saldi Voorzieningen 

Omschrijving voorziening Saldo Dotaties Uitgaven Saldo
31-12-2011 31-12-2012

Pensioenfonds wethouders (B) 115.342          5.190               -                        120.533          
Voormalig personeel en wethouders (M) 182.126          93.196            178.171          97.150            
Pensioen wethouders (M) 2.129.892       95.845            -                        2.225.737       
Grondexploitatie Maarsserbrug -                        226.403          -                        226.403          
Stationsweg Noord -                        12.216            -                        12.216            
Voormalig personeel Bisonsport -                        502.255          -                        502.255          
Afwikkeling OpBuuren -                        126.110          -                        126.110          
Totaal Voorzieningen 2.427.360       1.061.215       178.171          3.310.403        
 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Vaste schulden > 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Onderhandse leningen 72.827.211    73.635.080    
Waarborgsommen 79.246            74.371            
Totaal 72.906.457    73.709.451     
 

Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar  

Onderhandse leningen Looptijd % Boekwaarde Aflossing Rente Boekwaarde 
jr 31-12-2011 2012 2012 31-12-2012

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,800 340.335          170.168          9.947               170.168          
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 5,290 2.018.193       139.920          102.111          1.878.273       
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 2,740 2.657.082       210.247          71.860            2.446.836       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,695 3.500.000       250.000          128.391          3.250.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 4,260 5.625.000       375.000          233.122          5.250.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,995 4.625.000       250.000          177.769          4.375.000       
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 3,390 9.500.000       500.000          316.701          9.000.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,770 226.890          45.378            12.405            181.512          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,990 238.235          47.647            13.522            190.588          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 4,275 600.000          600.000          18.922            -                        
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,400 1.200.000       300.000          39.936            900.000          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,220 2.250.000       250.000          64.950            2.000.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 1,500 2.500.000       2.500.000       35.861            -                        
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,900 1.740.000       580.000          54.201            1.160.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 25 5,460 522.755          43.563            27.165            479.192          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 6 2,700 10.000.000    -                        270.000          10.000.000    
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 40 4,350 11.500.000    287.500          495.808          11.212.500    
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 1,600 7.500.000       -                        120.000          7.500.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1,5 0,500 -                        -                        2.322               10.000.000    

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 5,200 740.371          740.371          105                  -                        
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 4,440 315.581          4.647               13.909            310.934          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 5,620 3.521.158       191.080          190.349          3.330.078       
ING bank 20 5,350 241.185          241.185          7.615               -                        
ING bank 20 5,350 1.465.428       1.465.428       46.269            -                        
Totaal 72.827.211    9.192.131       2.453.239       73.635.080     
 

Waarborgsommen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Waarborgsommen 79.246            74.371            
Totaal 79.246            74.371             
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Vlottende passiva 
 

2.4 Netto vlottende schulden < 1 jaar 

Netto vlottende schulden < 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Banksaldi 2.105.668       1.761.772       
Overige schulden 9.765.584       9.520.283       
Rekening courant 24.272-            51.501            
Totaal 11.846.980    11.333.557    
 

De vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Banksaldi Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

BNG Algemeen 28.51.49.512 3.384.186       1.760.191       
BNG Burgerzaken 28.51.49.520 18.558-            -                        
BNG Sociale zaken 28.51.49.539 -                        -                        
BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig 1.259.979-       -                        
Kruisposten 19                    1.581               
Totaal 2.105.668       1.761.772       
 

Overige schulden Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Crediteuren algemeen 9.527.071       8.569.042       
Crediteuren Sociale zaken 224.796          960.563          
Crediteuren overig 13.717            9.322-               
Totaal 9.765.584       9.520.283       
 
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van 

de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 

 

Rekening courant Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Rekening courant Regionaal Historisch Centrum 40.465-            -                        
Rekening courant SV De Vecht 16.193            51.501            
Totaal 24.272-            51.501            
 

 

2.5 Overlopende passiva 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Specifieke uitkeringen 2.168.190       1.227.744       
Overige overlopende passiva 4.775.666       3.492.430       
Totaal 6.943.855       4.720.174       
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Specificatie Overlopende passiva 

Specifieke uitkeringen Boekwaarde Rijksbijdrage Uitgaven Vrijval Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Participatiebudget 597.314          1.276.175       1.339.591       -                        533.898          
Achterstandenbeleid 707.417          127.270          834.687          -                        -                        
Verkeerskundig milieukaart 175.023          -                        78.255            -                        96.768            
Opbouw jeugdhulpverlening 25.000            -                        -                        25.000            -                        
Kunst en cultuur 53.897            -                        21.068            3.329               29.500            
BDU Centra Jeugd Gezin -                        31.694            -                        -                        31.694            
Laaggeletterdheid 14.055            -                        14.055            -                        
Leefbaarheid Kleine Kernen 21.500            -                        -                        21.500            -                        
SLOK-gelden (Stimulering Lokale Klimaatini 47.352            -                        47.352            -                        -                        
ISV 2010-2014 Bodemsanering 5.927-               -                        4.104               -                        10.032-            
ISV 3 Herenstr 37 / Merwedeweg 3 58.211            -                        157                  -                        58.054            
ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud weigeraars 9.942               -                        -                        -                        9.942               
Overl. passiva zelfbed. voetpont 89.640            -                        89.640            -                        -                        
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven 275.000          -                        -                        -                        275.000          
Voetverbinding pontje NtA-Loenersloot 99.766            -                        -                        -                        99.766            
Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch -                        30.000            8.820               -                        21.180            
Actiplan jeugdwerkloosheid -                        185.439          103.466          -                        81.973            
Totaal 2.168.190       1.650.579       2.527.141       63.884            1.227.744       
 

Overige overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2011 31-12-2012

Nog te betalen bedragen 4.775.666       3.492.430       
Totaal 4.775.666       3.492.430       
 

De voornaamste Overige overlopende passiva (> € 100.000) zijn: 

Bedrag

Transitorische rente 2012 836.775          
Afrekening 2012 Schoolbegeleidingsdienst 121.568          
Div. verplichtingen Sociale zaken 2012 250.541          
Reservering kosten geluidscherm A2 1.685.299       
Inrichting kanaalstrook 182.261          
Div. overige nog te betalen bedragen (< €100.000) 415.987          
Totaal 3.492.430       

Nog te betalen bedragen (> € 100.000)
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 

Borg- en garantstellingen 

Instellingen Borgstelling Toelichting
Risicobedrag
31-12-2011

Aflossing  Risicobedrag 
31-12-2012 

Woningcorporaties WSW WSW 194.136.223  9.827.870       184.308.353  
Woningcorporaties Stichtse Vecht SV 100% 4.740.246       483.831          4.256.414       
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 100% 11.416.859    734.949          10.681.910    
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 50% 73.109            7.566               65.543            
Totaal 210.366.437  11.054.216    199.312.220  

RISICOVERDELING 2012
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7. SiSa (Single information Single audit) 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van 

“Single information Single audit (SiSa)” geïntroduceerd. 

Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) 

geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar. 

Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit 

gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen 

op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening 

(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de 

jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze 

verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2012 voor 8 specifieke uitkeringen. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2012 verantwoording moet 

worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde 

verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen. 

 

Nr. Specifieke uitkering

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

G1C-2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

G5 Wet participatiebudget (WPB)

H10 2010 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011
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OCW D9 Onderwijsachterstanden
beleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 215.977 € 0 € 0 € 0 
Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 BR.0801 € 0 € 0 Uitstel voor uitvoering project Nee
Het totaal aantal geïndiceerde 
inwoners per gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of 
op de wachtlijst staat en 
beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, of artikel 
7 van de wet te aanvaarden op 
31 december (jaar T);

exclusief deel openbaar 
lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 
is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                              
                                              
                                              
                                      

exclusief deel openbaar 
lichaam

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02

40,25 1,69
SZW G1C-2 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit 
SiSa (jaar T-1) regeling 
G1B + deel gemeente uit 
(jaar T-1) regeling G1C-1)

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-1) 
selecteren en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde 
inwoners per gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of 
op de wachtlijst staat en 
beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, of artikel 
7 van de wet te aanvaarden op 
31 december (T-1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 
is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T-
1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                              
         

                                    
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in (T-1), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                              
                                    
                                            
                                            
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal 
gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in 
(jaar T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05

1 1904 (Stichtse Vecht) 225,75 10,25 151,46 8,22
Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)             

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02

€ 8.033.647 € 191.098 
Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW              

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04

€ 415.590 € 31 
Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ                

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 31.301 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 

I&M E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

SZW G1C-1 Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 
Gemeentedeel 2012

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten verantwoorden 
hier alleen het 
gemeentelijk deel indien er 
in (jaar T) enkele of alle 
inwoners werkzaam zijn 
bij een Openbaar lichaam 
o.g.v. de Wgr.

SZW G2 I Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
WWB                                
             
I.1 WWB: algemene 
bijstand

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.                         

I. 2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.

I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.
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Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08

€ 27.329 € 15.733 
Baten (jaar T) WWIK             
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 09

€ 0 
Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 39.082 € 57.150 € 3.836 € 54.997 € 31.512 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08

€ 0 € 0 
Besteding (jaar T) 
participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 
participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 
educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van 
toepassing voor gemeenten 
die in (jaar T-1) duurzame 
plaatsingen van inactieven 
naar werk hebben 
gerealiseerd en verantwoord 
aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05

€ 1.339.591 € 343.127 € 0 € 0 € 0 
Het aantal door de gemeente 
in (jaar T) ingekochte trajecten 
basisvaardigheden

Het aantal door volwassen 
inwoners van de gemeente in 
(jaar T) behaalde NT2-
certificaten, dat niet meetelt bij 
de output-verdeelmaatstaven 
uit de verdeelsleutel van Onze 
Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

78 0
VWS H10_2010 Besteding 2008 aan 

jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en 
het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en 
het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en 
het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en 
het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum 
voor jeugd en gezin in uw 
gemeente gerealiseerd in de 
periode 2008 tot en met 
2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1
Indicatornummer: H10_2010 / 

01
Indicatornummer: H10_2010 / 

02
Indicatornummer: H10_2010 / 

03
Indicatornummer: H10_2010 / 

04
Indicatornummer: H10_2010 / 

05
€ 737.806 € 1.048.744 € 1.110.386 € 1.499.577 Ja

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.

I. 5 Wet werk en 
inkomen kunstenaars 
(WWIK)
 
Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.

SZW G3 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.

SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet  
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr.

Brede doeluitkering 
Centra voor Jeugd en 
Gezin (BDU 
CJG)_Hernieuwde 
uitvraag 2008 tot en met 
2011

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten
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8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: Gemeente Stichtse Vecht 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht gecontroleerd. Deze 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de 

toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. 

 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het 

in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid 

houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te 

geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- 

en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, 

lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als 

bedoeld in Artikel 213, lid 2 van de gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (BADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 

geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de 

rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. 

 

151 
 



152 
 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 

1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 

BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in 

overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 

met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder de gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

Utrecht, 16 mei 2013 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. drs. J.M.A. Drost RA 
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