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1 Inleiding  
Dit hoofdstuk geeft een algemene toelichting op de inhoud, de context en de status van de 
Voorjaarsnota  2014. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van communicatie. De leeswijzer licht het 
karakter van de verschillende hoofdstukken toe. 

1.1 Algemeen 
Bij de perspresentatie van de vorige Voorjaarsnota in april 2013 is al aangegeven dat de gemeente 
Stichtse Vecht voor ingrijpende veranderingen staat. In het betreffende persbericht staat: “we hebben te 
maken met een nieuwe werkelijkheid waarmee we om zullen moeten gaan”. De contouren van deze 
nieuwe werkelijkheid, waarbij nieuwe vormen van burgerschap, ondernemerschap en professionaliteit 
hun intrede doen, krijgen langzaam gestalte. Hierbij ontwikkelt de samenleving zich geleidelijk van een 
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. 
 
Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Jeugdwet. Dat betekent dat vanaf 1 
januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De totstandkoming van deze wet is een mijlpaal. 
Het is de grootste stelselherziening die ooit heeft plaatsgevonden in de jeugdzorg. Maar belangrijker, dit 
nieuwe stelsel beoogt een eind te maken aan de bureaucratie en aan de versnipperde hulpverlening in 
de jeugdzorg. Het wetgevingstraject  van de overige 2 transities in het sociale domein, namelijk de 
nieuwe WMO en de Participatiewet, verkeert in een vergevorderd stadium (behandeling in Eerste 
Kamer moet nog plaatsvinden). 
 
Regionale samenwerking heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een prominent politiek-bestuurlijk 
thema. De huidige netwerksamenleving trekt zich niets aan van gemeentegrenzen en als lokale 
overheid moet je hierin meebewegen. De positie van Stichtse Vecht als schakel tussen de 
agglomeraties van Utrecht en Amsterdam wordt steeds belangrijker. 
 
Om adequaat op ontwikkelingen te anticiperen, heeft de gemeenteraad begin 2013 de  ‘toekomstvisie 
Focus op Morgen’ vastgesteld waarin de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht zijn weergegeven. Op hoofd-
lijnen staat  er waar gemeente Stichtse Vecht cruciale opgaven ziet en welke kansen ze wil benutten. 
Uitgangspunt is inzetten op behoud én ontwikkeling. 
 
Hoewel de economie tekenen van herstel vertoont, is de afgelopen periode duidelijk geworden dat de 
‘financiële discipline’ vraagt om anders om te gaan met onze ambities. De nieuwe werkelijkheid leidt tot 
fundamentele veranderingen en dwingt tot het maken van keuzes. Alles houden zoals het nu is, is 
onmogelijk. Binnen de trend van vermaatschappelijking van overheidstaken zullen steeds opnieuw zaken 
tegen het licht moeten worden gehouden. Samen met de inwoners willen we op lokaal niveau de 
gemeentelijke middelen zo goed mogelijk inzetten.  
 
 
1.2 Status Voorjaarsnota 2014 en relatie met Hoofdlijnenakkoord 
De Planning & Control cyclus 2014 begint met de Voorjaarsnota 2014, hierna genoemd VJN 2014. 
Deze Voorjaarsnota is een kaderstellend document van de raad, waarin de hoofdlijnen voor het beleid 
en de financiën voor de komende jaren zijn vastgelegd. De kaders geven richting aan het college voor 
het opstellen van de ontwerp begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018. 
 
Gelet op de recente gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe raad en college heeft 
de Voorjaarsnota 2014 een beleidsarm karakter. Onder de titel “Samen verder” is in april door de 
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nieuwe coalitie een Hoofdlijnenakkoord opgesteld voor de periode 2014 – 2018. Dit akkoord gaat 
grotendeels uit van voorzetting van het reeds bestaande beleid  met op een aantal terreinen een 
intensivering. Uit een globale toets blijkt dat er geen tegenstrijdigheden bestaan tussen de inhoud van 
de Voorjaarsnota 2014 en het Hoofdlijnenakkoord. Beide documenten zijn complementair. Momenteel 
wordt het  Hoofdlijnenakkoord in brede dialoog uitgewerkt in een Raadsprogramma 2014 – 2018. 
 
1.3 Communicatie 
Gelet op het karakter van de VJN 2014 is goede interne en externe informatie uitwisseling belangrijk. 
Via diverse media wordt hieraan bijzondere aandacht geschonken. 
 
 
1.4 Leeswijzer 
Naast de inleiding in hoofdstuk 1 schetst hoofdstuk 2 op hoofdlijnen de ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de strategie en het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. Dit hoofdstuk, waarbij de relatie met 
onze inwoners de rode draad vormt,  is opgebouwd vanuit de driedeling: 
 

• ruimte voor wonen, werken en recreëren,  
• samen investeren in leefbaarheid   
• ondersteuning waar nodig.  

 
Hoofdstuk 3 gaat in op de financiële ontwikkelingen en geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief 
voor 2015-2018. Gelet op het beleidsarme karakter van de VJN 2014 zijn in dit hoofdstuk alleen de 
autonome ontwikkelingen en de onvermijdbare beleidsontwikkelingen opgenomen. Ook de wijze waarop 
het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH) wordt voorgezet, maakt deel uit van 
hoofdstuk 3. 
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2 Strategische beleidsontwikkelingen 
 
Dit hoofdstuk schetst in grote lijnen de ontwikkelingen die van belang zijn voor de strategie en het beleid 
van de gemeente Stichtse Vecht. In belangrijke mate zijn deze ontwikkelingen het gevolg van de omslag 
in de relatie tussen de samenleving en de overheid. De verschuiving naar een participatiesamenleving 
vraagt een andere rol van de overheid. Deze rol verschilt per persoon en per onderwerp. Actieve 
inwoners vragen ruimte om te organiseren en innoveren, andere inwoners verkeren in de omstandigheid 
dat ze de overheid nodig hebben in het dagelijks leven. 
 
Aan ons de taak om: 

• ruimte te geven waar mogelijk; 
• in samenwerking meerwaarde te bieden; 
• ondersteuning te bieden als het nodig is.  

 
Bij alles geldt dat we situaties in hun context beoordelen en kiezen voor duurzame oplossingen. Het 
betekent dat je soms verder moet kijken om met een echte oplossing te komen, en dat een toekomst-
bestendige keuze op de lange termijn het meeste oplevert. Wij zijn dicht bij de burger en hebben onze 
ogen en oren in de wijken. Om over voldoende bestuurskracht te beschikken in de regio, bouwen we 
verder aan een krachtige positie zodat we uitgroeien tot een stevige gesprekspartner met een positie die 
recht doet aan de gemeenteomvang. 
 
 
2.1 Ruimte voor wonen, werken en recreëren 
Stichtse Vecht is in veel opzichten een gemeente om trots op te zijn. Midden in de Randstad gelegen is 
er voldoende ruimte om te wonen, werken en te recreëren.  
 
De kernkwaliteiten zijn in Focus op Morgen als volgt beschreven: 

• de kleinschaligheid en de menselijke maat: een plek waar mensen rust en geborgenheid ervaren; 
• de 'zachte as' langs de Vecht met de prachtige buitenplaatsen, natuurschoon, plassen en 

veenweidegebied. Het 'buiten van de Randstad'; 
• onze centrale positie in het land. De 'harde as' langs de A2 en het spoor zorgt voor 

bereikbaarheid en biedt ruimte aan economische vitaliteit.  
 

Samenwerken in een sterke regio 
De gemeente Stichtse Vecht is de schakel geworden tussen 
de agglomeraties van Utrecht en Amsterdam. De opgave is 
de blik naar beide kanten te houden, niet alleen naar de 
huidige regio Utrecht. Door de centrale positie in de 
Noordvleugel staat Stichtse Vecht steeds meer in de 
belangstelling en wordt in toenemende mate waarde gehecht 
aan ons standpunt. In deze regio hebben wij in Weesp en 
Wijdemeren twee samenwerkingspartners gevonden waar-
mee we een groot aantal thema’s samen aanpakken.  
 
Infrastructurele vraagstukken en de behoefte aan woningen 
en bedrijfsruimte zijn sterk regionaal bepaald. Het is daarom van belang regionale afstemming te vinden 
met de U10 en SWW gemeenten en met de provincies Noord Holland en Utrecht. Op economisch gebied 
krijgt samenwerking vorm in de Economic Board Utrecht. Het kabinet maakt een einde aan de 
zogenaamde Wgr-plusregio’s, verplichte samenwerkingsverbanden die direct vanuit het Rijk worden 
gesubsidieerd. Een  belangrijke taak – verkeer en vervoer – wordt belegd bij de provincie Utrecht. Dit 
versterkt de positie van het middenbestuur.  
 
Een aantrekkelijke vestigingsplaats 
Ten opzichte van de grote steden biedt Stichtse Vecht  aantrekkelijke  woonmilieus waar de menselijke 
maat nog leidend is. Deze kwaliteit zal de komende jaren leiden tot een toenemende vraag naar 
woningen. Naar verwachting zal de Nederlandse bevolking doorgroeien tot 17,4 miljoen inwoners in 
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2025, met een concentratie in de Randstedelijke gemeenten. Sinds het 3e kwartaal van 2013 wordt ook 
weer een stijgend aantal hypotheekaanvragen en woningverkopen gemeld. Het is belangrijk nu niet 
impulsief te ontwikkelen maar te kiezen voor een toekomstbestendig en duurzaam aanbod. Bij de 
planvorming geven we, binnen gestelde randvoorwaarden, ruimte aan ontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties. Deze principes sluiten aan bij de landelijke verschuiving van toelatingsplanologie 
naar uitnodigingsplanologie, die zijn weerslag zal krijgen in de nieuwe Omgevingswet.  
 
De woningvraag is ook aan verandering onderhevig, als gevolg van demografische ontwikkelingen en 
wetswijzigingen. Het rijk heeft binnen de transitie van de Awbz naar de Wmo ingestoken op een 
scheiding van de functies wonen en zorg. Dit heeft tot gevolg dat een veel groter aantal ouderen dan 
voorheen langer thuis (extramuraal) blijft wonen. Zo zal naar verwachting van de huidige capaciteit in 
verzorgings- en verpleegtehuizen een groot aantal plaatsen verdwijnen. Wel zal de totale vraag naar 
geschikte woningen voor senioren geleidelijk toenemen. Huishoudens die qua inkomen net boven de 
grens voor sociale huurwoningen zitten, vinden de komende jaren nog lastig een woning. Door de 
strengere eisen van hypotheekverstrekkers zal deze groep, waartoe ook veel starters behoren, op zoek 
blijven naar betaalbare en energiezuinige huurwoningen boven de liberalisatiegrens. 
 
De vraag naar bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte  is sterk in beweging. Door verandering van het 
consumentengedrag moeten ondernemers zich blijven vernieuwen. Voorbeelden zijn de toenemende 
mobiliteit en de stijging van de online verkopen. Maar ook de ondernemer zelf is in beweging. Door 
nieuwe technologieën en verandering van de arbeidsmarkt (het nieuwe werken) is soms minder 
bedrijfsruimte nodig. Stilstand betekent dat een deel van het bedrijfsvastgoed in Stichtse Vecht in de 
toekomst niet meer voldoet en overbodig raakt. De oplossing ligt niet altijd in nieuwbouw. Diverse 
duurzame voorbeeldprojecten in Nederland tonen aan dat verouderd vastgoed nog van waarde is, 
wanneer het energiezuiniger worden gemaakt en ruimte wordt geboden voor functieverandering. 
 
Behoud door ontwikkeling 
De groei in de Randstad zorgt voor meer druk op de infrastructuur en het 
Groene Hart. Duurzame investeringen zijn nodig om de regio goed 
bereikbaar en veilig te houden. Met de groene ruimte moet zuinig worden 
omgegaan. De combinatie van waardevolle en beleefbare natuur en 
cultuurhistorische landschappen maakt Stichtse Vecht immers het 'buiten 
van de Randstad'. Behoud zit niet alleen in regels maar juist ook in het 
bieden van ruimte voor initiatieven die vitaliteit en behoud van historisch 
erfgoed en natuur mogelijk maken. Waar natuursubsidies en 
overheidsmiddelen teruglopen komt ruimte voor publiekprivate 
samenwerking, zodat ontwikkelingen de economische drager worden 
voor het behoud.  
 
Water is belangrijk voor Stichtse Vecht. De rivier de Vecht vormt een 
verbindende factor in onze gemeente. Er zijn echter ook uitdagingen. Als 
gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling in het 
veenweidegebied, zal steeds meer aandacht nodig zijn voor 
watermanagement. Een actueel voorbeeldproject is Kockengen 
Waterproof. De gekozen oplossingen bepalen mede de toekomst van de agrarische sector, een van de 
belangrijkste economische dragers van het Groene Hart. Ook het waterketenbeheer is een actueel 
onderwerp. De waterketen beslaat het proces van drinkwater via rioolwater naar oppervlaktewater en 
weer, al dan niet via grondwater naar drinkwater. De waterketen staat landelijk voor een enorme opgave 
die een samenwerking vereist tussen waterschappen en gemeenten. 
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2.2 Samen investeren in leefbaarheid 
Uit Focus op morgen: 
'Voorzieningen spelen een belangrijke rol in het behoud van vitaliteit in de kernen en wijken van Stichtse 
Vecht. Sommige voorzieningen zijn noodzakelijk binnen elke kern. Voor andere is het gemeenteniveau 
de maat. De schaal van de kern speelt hier een rol bij.' 
 
Er is al veel geschreven over actief burgerschap en de verschuiving van 
verzorgingstaat naar participatiesamenleving. Belangrijk is dat deze 
ontwikkeling ook in Stichtse Vecht een andere manier van samenwerking 
vraagt. Inwoners zijn zelf tot zeer veel in staat. Ze vormen sportverenigingen, 
scheppen voorzieningen, organiseren culturele activiteiten, vegen het stoepje 
schoon en houden een oogje in het zeil als de buren op vakantie zijn. Steeds 
beter zijn inwoners in staat zelfstandig te opereren, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van sociale media en crowdfunding. Op eigen kracht worden 
effecten bereikt in de vorm van veiligheid, eigenwaarde en gezondheid. Wij 
zijn betrokken bij inwoners en ondernemers, kijken mee, denken mee en 
verbinden partijen met elkaar. Wij treden niet terug (passief) maar nemen 
nadrukkelijk een faciliterende en stimulerende rol op ons. 
 
De gemeente participeert  
Steeds meer initiatieven ontstaan in de samenleving. Inwoners zijn beter in staat deze initiatieven vak-
kundig te organiseren en financieringsbronnen te vinden. Met name in de cultuursector zet deze ont-
wikkeling zich sterk door maar ook initiatieven op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en zorg 
ontstaan dankzij inwoners en ondernemers. Gemeenten zijn  van oudsher regisseur en toezichthouder, 
maar nu ook steeds vaker één van de deelnemende partners, er is sprake van overheidsparticipatie. 
Participatief werken biedt mogelijkheden om nog meer in gelijkwaardigheid samen met inwoners op te 
trekken. Het actieplan participatiebeleid voorziet in spelregels, methodieken en instrumenten om dit beter 
mogelijk te maken.  

 
Wij participeren ook door gunstige randvoorwaarden te scheppen. Het 
duurzaam onderhouden van de openbare ruimte heeft een positief effect 
op het veiligheidsgevoel van inwoners. Door te investeren in sport dragen 
we bij aan een gezonde bevolking. Voor de toekomst is het belangrijk dat 
de we deze rol in stand houden. Ook is het aan ons om grenzen te stellen 
en deze te handhaven. 
 
Zelfredzame kernen 
Zeker in kleine kernen zijn de voorzieningen van groot belang voor de 
leefbaarheid. Omdat de vergrijzing in kleine kernen sneller verloopt, is het 
een extra uitdaging om voorzieningen in stand te houden. Dit zal 
grotendeels afhankelijk zijn van de zelfredzaamheid van het dorp c.q. 
kleine kern. Mooie voorbeelden hiervan zijn: de buurtwinkel in Nieuwer 
Ter Aa, het zwembad in Kockengen en het dorpshuis in Nigtevecht. Onze 
uitdaging is om deze zelfredzaamheid optimaal te faciliteren. Dit kan door 
de kernen meer zelf keuzes te laten maken, bijvoorbeeld over prioritering 
en financiën.  

 
Weten wat er speelt 
Om goed in te kunnen spelen op gebeurtenissen en wensen in de samenleving, is het steeds belangrijker 
te weten wat er speelt in de wijken en kernen van Stichtse Vecht. Gebiedsgericht werken biedt 
mogelijkheden om sociaal, fysiek en veilig nog verder te verbinden. Om de sociale kwaliteit en 
leefbaarheid, samen met actieve inwoners, verder te verbeteren. Om actieve en kwetsbare inwoners met 
elkaar te verbinden, uit te nodigen en te stimuleren om niet alleen zaken aan te kaarten maar ook 
daadwerkelijk op te pakken. De herinrichting van het sociale domein vereist een toegankelijke en 
afgestemde vorm van organiseren. Ook in de dienstverlening door de gemeente zelf, met een versterkte 
en integrale inzet op gebiedsgericht werken. 
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'Weten wat er speelt' betekent ook samenwerking met belangrijke partners als de politie en 
woningbouwverenigingen op het gebied van veiligheid.  De opmars van snelle en harde criminaliteit, 
zogeheten High Impact Crimes (HIC), is een trend om rekening mee te houden de komende jaren. 
Straatroof, overvallen, ram- en plofkraken, alsmede autobranden, moeten snel en adequaat worden 
bestreden. Via de bestaande integrale en contextgerichte veiligheidsaanpak is het dus zaak om ook op 
dit terrein maatwerk te leveren en de uitvoering optimaal te houden. Zeker omdat schaarste aan 
capaciteit en bezuinigingen risico’s kunnen vormen indien hier niet tijdig op wordt ingespeeld.  
 
 
2.3 Ondersteuning waar het nodig is 
Uit Focus op morgen: 
'De gemeente richt zich nadrukkelijk op inwoners die een vangnet nodig hebben en biedt hen dit vangnet 
aan. Belangrijk daarbij is gebruik te maken van de kracht van de samenleving.' 
 
In die gevallen waar het hard nodig is, moeten inwoners kunnen rekenen op de gemeente. De leidraad 
hierbij is ‘eigen kracht’ en ‘samenredzaamheid’, waarbij ondersteuning en zorg meer aan de voorkant (in 
plaats van aan de dure achterkant van de keten), ‘dicht bij huis’ in wijken en kernen en dus effectiever en 
efficiënter georganiseerd worden. Nu al 15% van onze inwoners verleent mantelzorg en met onze steun 
kunnen dit er steeds meer worden. De ontwikkeling is tekenend voor de nieuwe verhouding tussen 
inwoners en de overheid.  
 
Transities in het sociaal domein 
Eén van de speerpunten in de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) is de 
samenwerking op het gebied van de drie transities. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe Jeugdwet, 
Participatiewet en de verschuiving van taken van de AWBZ naar de WMO van kracht. Dit heeft grote 
gevolgen. In Stichtse Vecht zullen bijvoorbeeld circa 520 inwoners met extramurale begeleiding onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. We zien de drie transities niet als geïsoleerde taken 
maar als een transformatie van het hele sociale domein. 
We werken toe naar een integrale benadering vanuit het 
uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. 
 
De transities vereisen een ingrijpende herinrichting van 
het sociale domein en de drie gemeenten hebben 
besloten hierin intensief samen op te trekken. De visie 
en uitgangspunten zijn door de gezamenlijke 
gemeenteraden SWW vastgesteld. Gewerkt wordt aan 
een integrale bouwtekening voor het sociaal domein en 
een aantal uitvoeringsscenario’s. Het uiteindelijk 
gekozen uitvoeringsscenario is straks de basis voor de 
inrichting in 2015. 
 
Op dit moment zijn de wetgevingstrajecten van twee transities nog niet afgerond. De Participatiewet en 
de nieuwe Wmo zijn vastgesteld door de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste Kamer moet nog 
plaatsvinden. De wet op de jeugdzorg is 18 februari 2014 vastgesteld.  
 
Grote financiële gevolgen 
De financiële impact voor gemeenten is groot. Zo zullen de budgetten voor het sociale domein een 
aanzienlijk deel beslaan van de gemeentebegroting. Omdat we te maken krijgen met open einde 
financiering (en dus geen claim kunnen neerleggen bij de rijksoverheid in geval van overschrijdingen), is 
het van belang meer uit te gaan van preventie. Dit betekent eerder op zorgelijke situaties inspelen en 
mensen aanmoedigen om zelf of samen met anderen een oplossing te vinden. 
 
Door het rijk worden flinke efficiencykortingen opgelegd. Een nieuwe benadering  is beslist nodig omdat 
het rijksbudget taakstellend is. Het compensatiebeginsel in de Wmo maakt echter dat de gemeente 
verantwoordelijk blijft voor adequate ondersteuning (in welke vorm dan ook) van inwoners. Een actieve 
samenleving is dus van cruciaal belang omdat gelet op de kortingen waarmee decentralisaties gepaard 
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gaan, alleen voldoende inzet kan worden bereikt met betrokken burgers. In de meicirculaire (verwacht 28 
mei) zal meer bekend worden over de verdeling.  
 
Daar staat tegenover dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat van 2015 tot 2017 achtereenvolgens  
€ 50 miljoen, € 100 en € 250 miljoen beschikbaar komt voor  inzet van wijkverpleegkundigen in sociale 
wijkteams. Over een verdeling onder de gemeenten is evenwel nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor 
een incidenteel bedrag van circa € 200 miljoen voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de Wmo 
in 2015. 
 
Bij de behandeling van de Wmo in de Tweede Kamer is door de meerderheid van de politieke partijen 
een Zorgakkoord ondertekend. Dit akkoord houdt in dat er in 2015 195 miljoen euro extra wordt 
uitgetrokken voor de Wmo en 60 miljoen euro extra voor de jeugdzorg (waarvan een deel aan het 
macrobudget dat gemeenten voor jeugdzorg zullen ontvangen, zal worden toegevoegd). Ook voor de 
jaren daarna is er landelijk extra Wmo-geld beschikbaar namelijk: 165 miljoen voor 2016; 50 miljoen voor 
2017; 40 miljoen voor 2018 en vanaf 2019 30 miljoen structureel. De eerste 3 jaar worden deze middelen 
gestort in het sociaal deelfonds, waarvoor als voorwaarde zal gelden dat de betreffende middelen aan de  
gedecentraliseerde taken worden besteed. Daarna zullen de middelen onderdeel van de Algemene 
uitkering uit het gemeentefonds gaan uitmaken. Ook in het geval van het Zorgakkoord geldt dat de 
verdeling daarvan en het effect voor de gemeente Stichtse Vecht op dit moment nog niet inzichtelijk zijn. 
Dit zal door het Rijk bij de meicirculaire gemeentefonds 2014 bekendgemaakt worden.   
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3 Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 
 
Om de strategische beleidsontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk geschetst zijn te kunnen 
vormgeven dienen we te beschikken over een gezonde financiële basis, zowel voor het eerstvolgende 
begrotingsjaar als meerjarig. Daartoe actualiseren we bij deze Voorjaarsnota het financieel 
meerjarenperspectief 2015-2018 uit de begroting 2014 en stellen dit bij voor wijzigingen die zich sinds het 
opstellen van de begroting 2014 hebben voorgedaan. De Voorjaarsnota is daarbij de eerste stap in de 
voorbereiding van de (meerjaren) Programmabegroting 2015.  
 
De gevolgen van de in de Voorjaarsnota 2014 op hoofdlijnen opgenomen ontwikkelingen krijgen, na 
vaststelling van de nota door de raad, een definitieve vertaling in de Programmabegroting 2015.  
  
 
3.1 Vertrekpunt 
Als vertrekpunt voor de actualisatie van het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 gaan we uit van 
het meerjarenbeeld uit de Programmabegroting 2014, aangevuld met de nieuwe meerjarenschijf 2018. Bij 
de begroting 2014 presenteerden wij, met een gering nadeel in 2015, een sluitend meerjarenperspectief. 
Dit was mogelijk zonder extra bezuinigingen, waarbij er tevens incidenteel financiële ruimte werd 
gecreëerd:  
 

 2015 2016 2017 2018 
Saldo Programmabegroting 2014 primitief  
 

11.815 327.390 48.015 765.128 

Bijstelling saldo na raadsbehandeling begroting 2014 
(amendementen)   

-/- 45.000 -/- 45.000 -/- 45.000 -/- 45.000 

Saldo Programmabegroting 2014 na 
raadsbehandeling  

-/- 33.185 282.390 3.015 720.128 

 (bedragen in euro’s, (-/- is nadeel)) 
 
3.2 Actualisatie financieel beleid 
 
3.2.1 Algemene uitkering gemeentefonds 
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2014 bestond er grote onzekerheid over de uit het 
gemeentefonds te ontvangen Algemene uitkering voor de jaren 2014 en later. Dit werd vooral veroorzaakt 
door het in de meicirculaire 2013 ontbreken van de aangekondigde aanvullende rijksbezuinigingen van 
€ 6 miljard. Gelet hierop zijn de in de meicirculaire 2013 optredende voor- en nadelen in de begroting 
geneutraliseerd door ze te verrekenen met de stelpost achteruitgang Algemene uitkering. De 
septembercirculaire 2013, waarin de vertaling van de Miljoenennota 2014 naar gemeenten was 
opgenomen, bevatte vervolgens de effecten van de aanvullende rijksbezuinigingen die voor Stichtse 
Vecht voor 2015 een nadeel € 1,1 miljoen inhielden. Bij de Voorjaarsnota 2014 brengen wij zowel de 
effecten uit de september- als de decembercirculaire 2013 in het financieel meerjarenperspectief in. 
 
Op 4 maart publiceerde het Centraal Planbureau in haar voorlopige cijfers een voorzichtig beeld van 
economisch herstel. Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 0,75%. Voor volgend 
jaar wordt de groei hoger geraamd. In combinatie met de hervormingen die het kabinet door voert zorgt 
dit voor een daling van het begrotingstekort in 2015 tot 2,1%. In reactie op deze cijfers heeft minister 
Dijsselbloem van Financiën laten weten dat er geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Wel blijft het 
Kabinet inzetten op verdere verlaging van het begrotingstekort. Wat dit voor de Algemene uitkering 2015 
en verder betekent is op dit moment niet aan te geven. De uitkering zal vanaf 2015 beïnvloed worden 
door de decentralisaties in het sociaal domein maar ook door de effecten van de herijking van het 
Gemeentefonds. Op 20 maart zijn voorlopige cijfers per gemeente bekend gemaakt, de definitieve 
uitkomst daarvan wordt in de meicirculaire 2014 opgenomen. 
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3.2.2 Overige ontwikkelingen en bijstellingen 
Naast de ontwikkelingen in de Algemene uitkering  hebben wij ook bezien welke van de in hoofdstuk 2 
genoemde beleidsmatige ontwikkelingen in het financieel meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota 
2014 dienden te worden meegenomen. Met het oog op de verkiezingen zijn de ontwikkelingen kritisch 
beoordeeld. Daarbij is in eerste instantie bekeken of de ontwikkelingen een onvermijdelijk en structureel 
karakter hebben. Het gaat dan met name om ontwikkelingen die:  
- een wettelijke c.q. exogene oorzaak kennen (de zogeheten autonome ontwikkelingen); 
- of ontwikkelingen waar een raadsbesluit over genomen is.  
 
Ook dient sprake te zijn van bestaand beleid. Vanwege de verkiezingen en daarmee het beleidsarme 
karakter van de Voorjaarsnota 2014 is er geen nieuw beleid in de actualisatie van het meerjaren-
perspectief betrokken. 
 
In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen waarvoor wij het financieel meerjaren perspectief bijstellen 
weergegeven 
 
Tabel actualisatie financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 
     
Saldo begroting 2014 -/- 33.185 282.390 3.015 720.128 
     
1. Autonome ontwikkelingen     
a. Mutaties Algemene uitkering   

gemeentefonds -1.858.870 -2.206.670 -2.340.970 -2.340.970 
b. Bijstellingen bijstand 344.285 344.285 344.285 344.285 
c. Hogere lasten fraudebestrijding en bijstand 

zelfstandigen (BBZ) 
- 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 

d. Hogere gemt. bijdrage Pauw Bedrijven  ivm  
afbouw Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  

- 85.000 - 85.000 - 85.000 - 85.000 

e. Indexering budget leerlingenvervoer  - 55.615 - 55.615 - 55.615 - 55.615 
f. Cybersecurity - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 
     
 -1.805.200 -2.153.000 -2.287.300 -2.287.300 
Verrekening mutaties Algemene uitkering (AU) 
met stelpost achteruitgang AU 1.858.870 2.206.670 2.340.970 2.340.970 
Subtotaal autonome ontwikkelingen 53.670 53.670 53.670 53.670 
     
2. Beleidsontwikkelingen (onvermijdelijk en 

onuitstelbaar)     
a.   GVVP/nieuw verkeersbeleid - 140.000 - 140.000 - 140.000 - 140.000 
b.   Afschaffen betaald parkeren -150.000 -150.000    -151.000 -151.000 
Subtotaal beleidsontwikkelingen -290.000 -290.000 -291.000 -291.000 
     
Totaal bijstellingen (1+2) -236.330 -236.330 -237.330 -237.330 
     
Geactualiseerd begrotingssaldo 2015-2018 -269.515 46.060 -234.315 482.798 

 (bedragen in euro’s, (-/- is nadeel)) 
 
 
3.3 Toelichting autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen 
De autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen resulteren in een bijstelling van ca. € 237.000 nadelig en 
een voor 2015 geactualiseerd tekort van € 270.000. Onderstaand lichten wij de in de tabel genoemde 
ontwikkelingen nader toe. 
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3.3.1 Autonome ontwikkelingen 
 
a. mutaties Algemene uitkering gemeentefonds 
De raming van het gemeentefonds in de Programmabegroting 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 
2013. Bij deze Voorjaarsnota 2014 vindt bijstelling van de raming plaats voor mutaties uit de september- 
en decembercirculaire 2013 en voor de aangekondigde uitnames uit het gemeentefonds op het  gebied 
van onderwijshuisvesting: 
 
Onderdeel 2015 2016 2017 2018 
Septembercirculaire 2013 -1.107.200 -1.490.000 -1.694.300 -1.694.300 
Decembercirculaire 2013 350.000 385.000 455.000 455.000 
Uitname onderwijshuisvesting motie Buma -860.670 -860.670 -860.670 -860.670 
Uitname i.v.m. overdracht onderwijsgebouwen 
aan schoolbesturen -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 

     
 

-1.858.870 -2.206.670 -2.340.970 -2.340.970 
(bedragen in euro’s, (-/- is nadeel) 

 
Het totaal aan mutaties leidt tot een verlaging van de Algemene uitkering van € 1,9 miljoen in 2015 
oplopend naar € 2,3 miljoen vanaf 2017. Voor de mutaties uit de septembercirculaire 2013 is in Raads-
informatiebrief nr. 51 aangegeven, dat ze ten laste van de stelpost achteruitgang Algemene uitkering 
worden gebracht. Deze mutaties vloeiden voort uit het aanvullende pakket aan rijksbezuinigingen van € 6 
miljard. Ook voor de overige mutaties wordt voorgesteld ze te verrekenen met deze stelpost. Dit, omdat 
ze voortvloeien uit regeer- en begrotingsakkoord van het Rijk en er voor het te bezuinigen bedrag geen 
(volledige) samenhang met de uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken te leggen is. 
 
Uitname onderwijshuisvesting: 
- De korting van € 860.700 vloeit voort uit de motie Van Haersma Buma. Deze motie ging er op basis 

van een landelijk onderzoek van uit dat gemeenten de via de Algemene uitkering ontvangen middelen 
voor onderwijshuisvesting daar niet aan uitgeven. Voor Stichtse Vecht geldt dit echter niet. Wij zetten 
de component onderwijshuisvesting uit de Algemene uitkering van ca. € 5,3 mln volledig voor dit doel 
in, voor het merendeel (70%) voor kapitaallasten van investeringen in onderwijshuisvesting uit het 
verleden. De uitname uit het gemeentefonds is door Stichtse Vecht niet te beïnvloeden; 

Uitname in verband met overdracht bekostiging buitenonderhoud schoolgebouwen: 
- Daarnaast is een wetsontwerp in behandeling, dat in het primair onderwijs de overheveling van de 

bekostiging voor het buitenonderhoud schoolgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen regelt. 
De bekostiging gaat dan rechtstreeks naar de schoolbesturen. De ingangsdatum van de wetswijziging  
is voorzien voor 1 januari 2015 en leidt -na aanname van het wetsontwerp- tot een uitname uit het 
gemeentefonds van landelijk € 158,5 miljoen. De kortingen per gemeente worden naar verwachting in 
de meicirculaire 2014 opgenomen. Indicatief wordt voor Stichtse Vecht uitgegaan van een structureel 
nadeel van € 241.000 (lagere Algemene uitkering € 590.000, met daartegenover lagere uitgaven van 
€ 349.000). Ook in het nieuwe wetsontwerp blijven gemeenten verantwoordelijk voor de voorziening 
“Herstel constructiefouten”, zoals de kosten van asbestverwijdering. Voor dergelijke kosten zal bij 
volledige aframing alternatieve dekking gevonden moeten worden.  

Door de verrekening van de nadelige ontwikkeling van de Algemene uitkering 2015 en verder met de 
stelpost Algemene uitkering komt deze op een omvang van ca. € 0,2 mln in 2015 oplopend naar € 2,6 
mln vanaf 2017. 

In aanvulling op bovenstaande mutaties van rijkswege, hebben wij de Algemene uitkering uit de begroting 
2014 herrekend voor wijzigingen in volumegegevens, zoals aantal inwoners of aantal  bijstands-
gerechtigden, naar de stand per maart 2014. Daaruit komt een positiever beeld dan in de begroting 2014 
op basis van de meicirculaire 2013, is opgenomen:     
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 2015 2016 2017 2018 
Uitkomst herberekening Algemene 
uitkering voor volumewijzigingen 

427.700 353.300 320.900 -234.000 

(bedragen in euro’s, (-/- is nadeel)) 
 
Vanwege het ontbreken van informatie over de accres-ontwikkeling (groei of krimp van het 
gemeentefonds) en de toekomstige uitkeringsfactor hebben wij deze herberekening vooralsnog niet in het 
financieel perspectief betrokken. De in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen alsmede de in hoofdstuk 
2 aangegeven uitwerking van de drie decentralisaties in het sociale domein op de Algemene uitkering, 
brengen nieuwe onzekerheden met zich mee. Dit bemoeilijkt het voor gemeenten om vooruitlopend op de 
jaarlijkse meicirculaire een accurate inschatting van aanpassingen in het meerjarenbeeld van de 
Algemene uitkering te bepalen. Dit uit zich ook in het ontbreken van structurele doorrekeningen in 
circulaires van het Rijk en het grillige verloop van de uitkering in de afgelopen jaren.  
 
De meicirculaire 2014 zal op diverse fronten meer duidelijkheid bieden in deze belangrijkste 
inkomstenbron voor gemeenten. De meicirculaire 2014 verschijnt na de publicatie van de Voorjaarsnota. 
Wij baseren ons daarom bij het bepalen van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op de 
decembercirculaire 2013. De financiële gevolgen van de meicirculaire zullen in de Programmabegroting 
2015 worden meegenomen.  
 
b.  bijstand 
Het aantal bijstandsgerechtigden is de laatste jaren gestegen als gevolg van de economische crisis. 
Volgens de huidige inzichten zal dit aantal nog verder stijgen. Daarnaast moet rekening gehouden 
worden met een aantal autonome ontwikkelingen: 
- De invoering van een nieuwe, strengere bijstandswet per 1-1-2015, 
- Volgens prognoses van het CPB zal de economie aantrekken, maar een daling van de werkloosheid 

zal nog niet plaatsvinden.  
- Invoering van de Participatiewet waardoor mensen die gebruik maken van de Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 
langzaam overkomen naar de gemeente. 

De invoering van strengere wetgeving beoogt het terugdringen van aantallen uitkeringsgerechtigden, 
maar conjunctuur en instroom vanuit andere doelgroepen (Wajong) zullen dit effect remmen of teniet 
doen. Wij gaan per saldo uit van een lichte toename van de uitkeringlasten. 
De Rijksbijdrage stijgt mee met de uitkeringslasten. Omdat de landelijke budgetverdeling na 2015 uiterst 
onzeker is, gaan we ervan uit dat lasten en baten in gelijke mate toenemen. In 2013 is deze Rijksbijdrage 
zelfs aanzienlijk harder toegenomen dan de uitkeringslasten. Dit voordeel bedroeg € 344.285. Dit 
voordeel wordt doorgetrokken in het meerjarenperspectief.  
 
c.  fraudebestrijding / BBZ (Bijstand voor zelfstandigen) 
Als gevolg van de economische crisis is er zowel sprake van een stijging van het aantal 
bijstandsgerechtigden als van een structurele toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de 
BBZ. De gemeente wordt hierdoor geconfronteerd met hogere lasten. De budgetten voor 
fraudebestrijding en uitvoering van de Bijstand voor zelfstandigen (door Bureau Zelfstandigen) dienen in 
lijn te worden gebracht met de hogere gemeentelijke lasten. 
 
d.  hogere gemeentelijke bijdrage Pauw-bedrijven i.v.m. afbouw wet sociale werkvoorziening  

(Wsw) 
Uitstel van de Participatiewet leidt ertoe dat kortingen op het Wsw-budget minder hard gaan dan eerder 
begroot en bovendien later ingaan. Dit budget wordt rechtstreeks doorbetaald aan Pauw-bedrijven. Vanaf 
2015 wordt de Rijkssubsidie voor de Wsw afgebouwd, waardoor de Rijksvergoeding per werknemer in 
zes jaar met 15,6% afneemt. Omdat de loonkosten gelijk blijven en mogelijk zelfs stijgen, wordt de 
gemeente met een tekort geconfronteerd. Het is niet te verwachten dat dit geheel binnen Pauw-bedrijven 
kan worden opgevangen. De extra uitgave die hierdoor voor Stichtse Vecht ontstaat bedraagt € 85.000. 
Voor 2014 is dit bedrag al geraamd in de begroting, de bijstelling voor de jaren 2015 en verder vindt bij 
deze Voorjaarsnota 2014 plaats. 
 
 

12 
 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 

e.  indexering budget leerlingenvervoer  
Bij het leerlingenvervoer is sprake van structureel hogere lasten van € 55.615, veroorzaakt door:  
- een contractueel vastgelegde indexering van 9,6% in 2013; 
- een grotere instroom van leerlingen in de eerste helft van het schooljaar 2013/2014 tegenover een 

lage uitstroom (per saldo 16 leerlingen meer); 
- de noodzaak voor meer individuele ritten vanwege een toenemend aantal en een grotere variatie in 

stages, medische noodzaak, afwijkende schooltijden en het vervoer van drie leerlingen in het 
voortgezet onderwijs met een variabel rooster; 

- de sluiting van de Vijverhofschool in Breukelen, met als gevolg noodzakelijk vervoer van ca. 18 
leerlingen naar Maarssenbroek. 

 
f.   cybersecurity 
Cybersecurity is het streven naar het voorkomen van schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT 
en, indien er toch schade is ontstaan, het herstellen hiervan. In de komende jaren worden in opdracht van 
de Rijksoverheid diverse audits bij de gemeente Stichtse Vecht afgenomen. Deze audits dient de 
gemeente zelf te bekostigen. Geschat wordt dat met deze audits en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden extra lasten van € 50.000 per jaar gepaard gaan. 
 
3.3.2 Onvermijdelijke beleidsontwikkelingen 
 
a. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
Op 1 oktober 2013 heeft de raad het beleidsdeel van het GVVP (deel A) vastgesteld. Hier komen te 
vertalen beleidsdoelen uit voort, zoals het verbeteren van de schoolroutes, het opheffen van 
verkeersgevaarlijke situaties, het verder uitbreiden van 30- en 60 km/zones, het treffen van 
snelheidsbeperkende maatregelen en het waar mogelijk uitbreiden van parkeergelegenheden. 
In de begroting 2014 was nog geen rekening gehouden met dit vastgestelde beleid. Het BRU stelt 
jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 208.000 (excl. BTW) voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 
(zgn. lokaal maatwerk). Dit betreft een 70%-bijdrage, de resterende 30% dient de gemeente zelf te 
bekostigen. Om het vastgestelde beleid uit te kunnen voeren en gebruik te kunnen maken van de 
bijdrage van de BRU is structureel een bedrag van ca. € 90.000 benodigd. 
 
Daarnaast vergt het vastgestelde verkeersbeleid nieuwe verkeersborden, verwijzingen en attributen 
(palen ed.) alsmede verschillende onderzoeken (verkeerstellingen, parkeeronderzoeken, parkeer-
drukmetingen). De daarmee samenhangende lasten bedragen naar verwachting € 50.000 structureel. Per 
saldo is met het vastgestelde verkeersbeleid structureel een bedrag gemoeid van € 140.000.  
 
b. Afschaffen betaald parkeren 
In de raadsvergadering van 25 februari 2014 is de Nota parkeren vastgesteld (deelnota B van het GVVP). 
In deze nota is bepaald, dat het betaald parkeren in de kern van Breukelen per 1 februari 2014 wordt 
afgeschaft en wordt vervangen door parkeerregulering middels een blauwe zone. Vanaf 1 januari 2015 
worden de blauwe zones geleidelijk uitgebreid. Dit, wanneer de noodzaak daartoe is aangetoond en er 
overleg heeft plaatsgevonden met bewoners en ondernemers van het betrokken gebied. Deze 
beleidswijziging leidt tot lagere inkomsten en hogere uitgaven van per saldo € 150.000 nadelig. Daarbij is 
uitgegaan van het in de nota aangegeven scenario 5 met beperkte handhaving en invoering van de 
blauwe zones binnen alle centrumschillen alsmede een geleidelijke invoering in de jaren 2015 tot en met 
2017 (conform het kostenoverzicht uit paragraaf 12.4.12 Nota parkeren).  
 
Naast bovenstaande ontwikkelingen waarover een raadsbesluit is genomen, heeft het college in januari 
2014 besloten tot een doorontwikkeling en versterking van de organisatie. Voor de daarmee 
samenhangende lasten zijn in de bestaande begroting dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van de 
stelpost prijscompensatie, de stelpost collegeprogramma 2011-2014 en reeds bij de herindeling 
vastgestelde middelen voor flankerend beleid. De financieel-administratieve verwerking daarvan zal 
plaatsvinden via de Programmabegroting 2015. Tevens zal bij de begroting 2015 worden voorgesteld het 
niet geoormerkte deel van de in 2014 te ontvangen laatste tranche aan frictievergoeding Herindeling voor 
dit doel aan te wenden. 
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3.4 Programma Uitvoering Strategische Heroverweging   
In december 2011 heeft de gemeenteraad in een participatief proces - waarbij inwoners, ondernemers, 
experts en maatschappelijk organisaties zijn betrokken – het rapport Strategische Heroverweging 
vastgesteld, inhoudende een pakket maatregelen dat moet bijdragen aan een structurele ombuiging van 
€ 11,1 miljoen in 2015. In september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanvullend pakket 
maatregelen, waardoor de totale ombuigingsoperatie in 2017 € 14,7 miljoen bedraagt. 
 
Ter uitvoering van deze ombuigingsoperatie is in 2012 het Programma Uitvoering Strategische 
Heroverweging (PUSH) gestart. In het derde jaar van dit programma zijn voor € 11,4 miljoen maatregelen 
geïmplementeerd danwel in gang gezet. In financiële zin zijn de maatregelen structureel in de reguliere 
begroting opgenomen. Sturing en bewaking op budgetten vinden plaats binnen de reguliere P&C-cyclus. 
 
Gelet op het belang van een duurzaam financieel perspectief en met het oog op een (financieel) 
bestendige lijn, zetten wij het programma Push in afgeslankte vorm voort, waarbij de resterende opgave 
per 2017 € 2,5 miljoen euro bedraagt. Overwegingen daarbij zijn dat de aanpak succesvol is gebleken en 
dat de resterende opgave een hogere inspanning vergt. Het belang van een integrale aanpak en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om een heldere sturing met een programmatische aanpak. 
Voor wat betreft de dekking van de overige € 1,2 miljoen wordt aanbevolen deze te betrekken bij de 
nieuwe beleidsvoornemens voortvloeiend uit het nog uit te werken Raadsprogramma en het financiële 
beeld  van de (beleidsarme) Voorjaarsnota 2014. 
 
 
3.5 Totaalbeeld bijstellingen financieel meerjarenperspectief 
De geïnventariseerde onvermijdelijke bijstellingen, aangevuld met de bespreekpunten uit PUSH geven 
gezamenlijk het onderstaande financieel meerjarenperspectief 2015-2018: 
 
Totaalbeeld onvermijdelijke bijstellingen 2015 2016 2017 2018 
  

 
  

 
  

Geactualiseerd begrotingssaldo 2015-2018 o.b.v. 
beleidsontwikkelingen -269.515 46.060 -234.315 482.798 
  

 
  

 
  

Brede afweging PUSH pm pm pm -1.251.480 
  

 
  

 
  

Bijgesteld financieel meerjarenperspectief -269.515 46.060 -234.315 -768.682 
(bedragen in euro’s, (-/- is nadeel)) 

     3.6 Dekkingsrichting begrotingssaldo  
De bijstelling van het financieel meerjarenperspectief laat vanaf 2015 een structureel tekort zien.  
Dit tekort dekken wij door:  

• Het opheffen van een discrepantie tussen de begrote lasten voor combinatiefuncties (€ 186.400). 
Het financiële uitgangspunt van de gemeente Stichtse Vecht is dat voor gedecentraliseerde taken 
in de begroting niet meer uitgaven worden geraamd dan de middelen die daarvoor door het Rijk 
beschikbaar worden gesteld. Het Rijk heeft in december 2013 per brief bekendgemaakt welke 
middelen de gemeente voor 2014 zal ontvangen. Bij de meicirculaire 2014 volgt nadere 
informatie over dit onderdeel. Voor zover daarin de te ontvangen middelen over 2015 en verder 
zijn opgenomen, worden deze gereserveerd voor de combinatiefuncties en bij de 
Programmabegroting 2015 in de meerjarenbegroting 2016-2018 opgenomen. 
 

• Het inzetten van de rentevoordelen op geldleningen: binnen de financieringsstructuur zien we 
een voordeel op de rentekosten  doordat op de geld- en kapitaalmarkt tegen gunstiger 
rentecondities kan worden geleend. Wij stellen daarom de in de begroting geraamde rentelasten 
neerwaarts bij en hanteren vanaf 2015 zowel voor de op de geld- als op de kapitaalmarkt aan te 
trekken leningen het interne rentepercentage van 3,5%. 
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• De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wil vanaf 2015 overgaan op een andere financierings-
systematiek. De nieuwe systematiek houdt in, dat de bijdrage per gemeente aan de VRU wordt 
gebaseerd op de (relatieve verhoudingen volgens de) in het gemeentefonds opgenomen criteria 
voor  brandweertaken en rampenbestrijding (de “ijkpuntscores”). Volgens de nieuwe systematiek 
valt de bijdrage op basistaken voor de gemeente Stichtse Vecht in 2015 € 345.000 lager uit dan 
de huidige bijdrage. Het structurele beeld dat voortvloeit uit de nieuwe financieringssystematiek is 
op dit moment, gelet op een herijking van het subcluster Brandweer en rampenbestrijding uit het 
gemeentefonds, (nog) niet te geven. De vermoedelijke invoering van de resultaten daarvan vindt 
naar verwachting per 2016 plaats. Om deze reden wordt de verlaging als incidenteel aangemerkt. 

. 
• Vanaf 2018 is een tweede tranche van € 500.000 aan schaal- en efficiencyvoordelen vanuit de in 

2016/2017 uit te voeren evaluatie van de Programmabegroting opgenomen. Bij de begroting 
2014 is aangegeven dat vanaf 2017, na het wegvallen van de aanloopkosten op de 
decentralisaties in de eerste jaren, een besparing van € 500.000 vanwege schaal- en 
efficiencyvoordelen door bundeling van taken en het vergroten van de schaalomvang van in te 
kopen taken mogelijk wordt geacht. Bij deze Voorjaarsnota wordt de eerste stap met een 
aanvullende tranche vanaf 2018 van gelijke omvang verhoogd.    Uit analyses van het ministerie 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties naar de effecten van de transities op gemeenten 
blijkt dat na de eerste jaren (ca. 3 jaar) waarin gemeenten met aanloopverliezen te maken zullen 
krijgen, er sprake zal zijn van besparingen. Daarnaast laat de economie tekenen van herstel zien, 
hetgeen eveneens over een aantal jaar, een positieve uitwerking op de gemeentelijke financiën 
te zien zal geven. Gelet hierop achten wij het verhogen van de verwachte voordelen uit de 
evaluatie van de Programmabegroting realiseerbaar. 
 
 

Dekkingsmaatregelen 2015 2016 2017 2018 
  

 
  

 
  

Bijgesteld financieel meerjarenperspectief -269.515 46.060 -234.315 -768.682 
  

 
  

 
  

Combinatiefuncties: bijstellen naar rijksbijdrage  186.400 186.400 186.400 186.400 
  

 
      

Rentevoordelen  -47.064 22.904 90.996 90.996 
  

 
      

Nieuwe financieringssystematiek VRU 345.000  p.m. p.m.  p.m. 
  

 
  

 
  

Evaluatie Programmabegroting 2e tranche 
 

  
 

500.000 
  

 
  

 
  

Totaal dekkingsmaatregelen 484.336 209.304 277.396 777.396 
          
Saldo financieel meerjarenperspectief 214.821 255.364 43.081 8.714 

(bedragen in euro’s, (-/- is nadeel)) 
 
Met het bovenstaande presenteren wij een (beleidsarme) Voorjaarsnota 2014 met een structureel 
evenwichtig begrotingsbeeld. Deze 0-situatie vormt de basis voor de Programmabegroting 2015.  
 
Naast deze Voorjaarsnota zullen in de Programmabegroting 2015 de nieuwe ontwikkelingen worden  
betrokken. Dit zijn onder ander andere: 

- mutaties meicirculaire 2014 
- gevolgen decentralisaties Sociaal Domein 
- Kockengen Waterproof, zie persbericht nummer 19 van 20 maart jongstleden; 
- (nog) niet geprogrammeerde rehabilitaties kunstwerken en wegen; 
- de mogelijke effecten uit het Hoofdlijnenakkoord c.q. uit te werken Raadsprogramma 
- nieuwe actuele ontwikkelingen. 
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Zodra deze ontwikkelingen (volledig) in beeld zijn, zullen zij worden meegenomen in het op te stellen 
financieel beeld voor de Programmabegroting 2015. Dat kan in het boekwerk zelf of, indien dit meer 
fundamentele keuzes vraagt, in een eerder stadium door middel van een afzonderlijk raadsvoorstel. 
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