
Erratum Programmabegroting 2015 
 
Na het afronden van de Programmabegroting is gebleken dat door de snelheid van het tot stand 
komen van het boekwerk er een aantal onzorgvuldigheden in zijn geslopen. 
 
Dekkingsvoorstel: 
De laatste zin van het dekkingsvoorstel op pagina 13 wordt: 
Indien wij de incidentele nadelen afzetten tegen deze structurele stelpost laat de begroting 2015-2018, 
met uitzondering van het jaar 2015 waarin een incidentele verkoopopbrengst deel van de begroting 
uitmaakt, een structureel sluitend beeld zien. 
 
Algemene reserve: 
Op pagina 14 is in tabelvorm de ontwikkeling van de Algemene Reserve opgenomen. Deze tabel is 
niet juist. Abusievelijk is vergeten om de budgetoverhevelingen uit de Jaarrekening 2013 toe te 
voegen aan de Algemene Reserve. Hierdoor wijzigt eveneens de tekst die is opgenomen onder de 
tabel.  
 
Gewijzigde tabel: 

Jaar Saldo aanvang 
dienstjaar 

Vermeerderingen 
(begroot) 

Verminderingen 
(begroot) 

Saldo einde 
dienstjaar 

2015 10.954.578 0 175.000 10.779.578 
2016 10.779.578 0 0 10.779.578 
2017 10.779.578 0 0 10.779.578 
2018 10.779.578 0 0 10.779.578 

 
Gewijzigde tekst: 
“Ondanks de druk op de financiële middelen, kunnen wij de Algemene reserve op een adequaat 
niveau houden voor het opvangen van de financiële risico’s voortvloeiend uit de risico-analyses en 
open-einderegelingen. Met een omvang van € 10,78 miljoen bevindt de reserve zich boven de 
minimumnorm van € 9,45 miljoen. Tevens wordt met een ratio van 2,06 voldaan aan het door de raad 
vastgestelde minimumniveau van het weerstandvermogen. Daarmee is de financiële positie van 
Stichtse Vecht zowel budgettair als voor wat betreft het eigen vermogen in evenwicht.” 
 
Verkeer 
Op pagina 25 onder verkeer wordt de tekst van bullit “Realiseren blauwe zones” aangepast naar: 
Wij voeren in de eerste helft van 2015 verschillende onderzoeken uit om te bepalen of en waar in de 
centrumgebieden parkeerregulering nodig is en stellen een uitwerkingsplan op.  
 
Tevens wordt de bullit onder Verkeer “Terugdringen verkeersslachtoffers gewijzigd in:  

• Verkeersveiligheid: Bij alle (her)inrichtingsplannen streven wij naar een verbetering van de 
verkeerveiligheid. Daarnaast zullen wij, met provisorische maatregelen en/of extra bebording, 
zo adequaat mogelijk inspelen op incidentele verkeersveiligheidsproblemen, zowel in 
subjectieve als objectieve zin. Ter aanvulling hierop voeren wij jaarlijks een 
verkeersveiligheidsmonitor uit, waaruit  kan worden afgeleid welke doelgroepen/ 
ongevaloorzaken in onze gemeente de grootste aandacht vragen. 
 

Leerlingenvervoer 
Op pagina 30 wordt de tekst onder het leerlingen vervoer: 
We verstrekken conform vastgesteld beleid, vervoersvoorzieningen op een wijze passend bij de visie 
op het Sociaal domein, zodat leerlingen naar het voor hen passende onderwijs kunnen reizen. 
 
Onderwijshuisvesting 
Op pagina 33 staat onder de lasten bij onderwijshuisvesting eerste bullit dat: 
“het Rijk de budgetten voor het onderhoud en schades (€ 349.000) vanaf 2015 voortaan rechtstreeks 
uitbetaald aan de schoolbesturen”. Het genoemde bedrag betreft uitsluitend onderhoud. De gewijzigde 
tekst wordt:“het Rijk de budgetten voor het onderhoud (€ 349.000) vanaf 2015 voortaan rechtstreeks 
uitbetaald aan de schoolbesturen”. 
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Sociaal domein 
In de inleiding over het sociaal domein passen wij de volgende zin als volgt aan: 
“In overleg met de gemeenteraden wordt onderzocht of de huidige kerngroep transities en 
transformaties Sociaal domein, met daarin raadsleden uit Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, nog 
gecontinueerd moet worden.” 
 
Opbrengst (raming) lokale heffingen 
Op pagina 74 is een tabel opgenomen van de opbrengst raming lokale heffingen. Abusievelijk is een 
verkeerde tabel ingevoegd. Onderstaand de juiste tabel. 
 
Heffing (bedragen in euro's) 2014 2015 

Gebonden (retributies)     
Afvalstoffenheffing             5.287.686        5.315.912  
Rioolheffing             6.112.539        6.354.465  
Kadegelden                  55.670             91.870  
Marktgelden                  59.420             59.420  
Lijkbezorgingsrechten                642.610           532.610  
Leges             2.821.814        2.907.580  
Ongebonden (belastingen)     
OZB           12.403.833      12.814.450  
RZB                  73.543             74.462  
Hondenbelasting                257.391           260.608  
Parkeerbelasting                189.920             54.920  
Precariobelasting                  71.285             72.185  
(Water)toeristenbelasting                155.932           162.620  
Forensenbelasting                105.105           106.419  
Totaal bedrag           28.236.748      28.807.521  
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