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Voorwoord 

 
Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2015, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 

2018, ter vaststelling aan. 

 

De gemeente Stichtse Vecht is met het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van B&W 

in een nieuwe fase van haar ontwikkeling gekomen op weg naar een stevige en toekomstgerichte gemeente. 

 

Stichtse Vecht is meer dan de enkele optelsom van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. 

De afgelopen jaren is er voor gezorgd dat het eigen karakter van de dorpen en kernen behouden is gebleven. Dat 

is voor het leef-, woon- en werkklimaat van onze inwoners van groot belang. 

 

De uitdagingen voor onze gemeente en haar inwoners gaan verder dan de gemeentegrens. De geografische 

ligging van Stichtse Vecht tussen Utrecht en Amsterdam biedt een unieke mogelijkheid om in de regio een rol van 

betekenis te vervullen. Nu is het moment gekomen om onze rol in de regio en in gemeentegrensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden te verstevigen. Daardoor kunnen wij ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente 

zijn om in te wonen, te werken en te recreëren. 

 

Deze Programmabegroting voor 2015 is de eerste begroting van het nieuwe college van B&W, dat op 22 april 

2014 aantrad. De begroting is een directe uitwerking van de ambities en uitdagingen zoals die beschreven staan 

in het Hoofdlijnenakkoord en het Raadsprogramma 2014-2018. 

 

De begroting voor het jaar 2015 is een sluitende begroting. 

 

Wij hebben ervoor gekozen om vooralsnog geen extra bezuinigingstaken voor te stellen.  

Daarbij dienen we ons goed te realiseren dat de financiële ruimte uiterst beperkt is. Gelet op de economische 

crisis van de afgelopen jaren is er nog steeds geen reden voor een juichstemming. Er is voorzichtig economisch 

herstel, maar het is nog niet overal voelbaar en het is niet duidelijk hoe het zich verder ontwikkelt. We hebben de 

begroting op orde, maar het blijft voorlopig “schaatsen op flinterdun ijs”. We zullen dus alle zeilen moeten 

bijzetten om onze ambities te realiseren binnen de financiële middelen die we hebben. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2015 is gekozen voor een vorm en inhoud die transparanter, duidelijker en 

compacter is. Ongetwijfeld zijn er verdere verbeteringen mogelijk. De begroting 2015 is dan ook een eerste stap 

op weg naar een zo helder, volledig en transparant mogelijk document, waardoor de gemeenteraad optimaal haar 

taken en bevoegdheden kan uitoefenen. Deze nieuwe opzet zal ook voor de andere financiële documenten als 

Voorjaarsnota, Bestuursrapportage en Jaarstukken worden ingevoerd. 
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Inleiding 

 

De Programmabegroting 2015, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2018, is de eerste van deze 

collegeperiode. Deze begroting biedt ons een uitgelezen kans om de ambities van Stichtse Vecht op de 

onderstaande uitgangspunten en ontwikkelingen tot uitdrukking te brengen. Dit zijn: 

 het hoofdlijnenakkoord “Samen verder” gevolgd door interactieve sessies;  

 stelwijziging Sociaal domein; 

 de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering (Kockengen Waterproof); 

 actualisatie van het programma Strategisch heroverweging (PUSH); 

 de doorontwikkeling van de planning en control cyclus, met als doel: transparante, duidelijke en 

compacte digitale P&C producten. 

 

Naast deze ontwikkelingen hebben wij, conform de gebruikelijke beleidslijn, de effecten van de Voorjaarsnota 

2014, nader uitgewerkt. Desondanks presenteren wij voor het jaar 2015 een sluitende begroting.  

 

Hoofdlijnenakkoord “Samen verder” 

In het hoofdlijnenakkoord hebben wij aangegeven op welke punten wij het bestaande beleid voortzetten en waar 

wij intensiveringen willen doorvoeren. De in het hoofdlijnenakkoord genoemde intensiveringen op de 

beleidsterreinen economie, toerisme en recreatie, alsmede sport zijn in de programmabegroting 2015 vertaald. 

Voor economie, toerisme en recreatie gaan wij over tot een integrale programmatische aanpak. Hiertoe stellen wij 

(nog) in 2014 een Economische visie op welke de basis vormt voor een samenhangend uitvoeringsprogramma 

die onze ambities op deze beleidsterreinen vormt geeft. De financiële gevolgen van het opstellen van de visie, 

alsmede de structurele inbedding van ontwikkelcapaciteit vanaf 2015 is in deze begroting verwerkt. 

Voor sporten en bewegen stellen wij nog dit jaar een Sportnota op hoofdlijnen op. Onderdeel van deze nota is 

een geharmoniseerd accommodatiebeleid. De (financiële) uitwerking hiervan, afhankelijk van de samenwerking 

en invulling met de verenigingen, vindt plaats in de eerste helft van 2015. Wij lopen in deze begroting hierop niet 

vooruit. In 2015 leggen wij uw raad eveneens een besluit voor over het eventueel instellen van een Sportbedrijf. 

 

Voor wat betreft het bestaand beleid zien wij ons genoodzaakt om op enkele punten binnen de geformuleerde 

beleidsvelden oud voor nieuw beleid te vervangen. Het financiële kader/perspectief in combinatie met het 

verdelen van bestuurlijke en ambtelijke aandacht vraagt om heldere keuzes. In deze begroting zijn wij op deze te 

maken keuzes niet vooruitgelopen, maar wij lopen hiervoor ook niet weg. Wij kiezen ervoor om na het traject, 

waarin wij samen met uw raad de intensiveringen hebben benoemd, met u het debat te voeren over de 

programmering en/of eventuele bijstellingen.   

 

Stelselwijziging Sociaal domein.     

De beleidsmatige aanpak van de stelselwijziging is kernachtig verwoord in het hiervoor ingestelde programma 5 

Sociaal domein. De door het Rijk bij de meicirculaire 2014 toegekende middelen voor het Sociaal domein vormen 

het plafond voor de uitgaven. Anderzijds geldt dat de toegekende middelen gedurende de implementatieperiode 

beschikbaar blijven voor het Sociaal domein. De financiële vertaling van dit uitgangspunt ligt in deze 

Programmabegroting vast, aangevuld met de bestaande voor dit domein beschikbare gemeentelijke middelen. 
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Kockengen Waterproof 

Als gevolg van de klimaatverandering en bodemdaling in het veenweidegebied, zal steeds meer aandacht nodig 

zijn voor watermanagement. Een actueel voorbeeldproject is Kockengen Waterproof. Wij zullen bij dit project op 

de ingeslagen weg en met dezelfde urgentie verder gaan. In de Voorjaarnota 2014 is aangegeven dat de 

gevolgen van Kockengen Waterproof in de Programmabegroting 2015 – 2018 worden meegenomen. Daartoe 

hebben wij de benodigde investeringen van € 19,149 miljoen verspreid over 12 jaar geprogrammeerd. De lasten 

die hieruit voortvloeien zijn overeenkomstig het raadsvoorstel van april 2014 verwerkt.  

   

Actualisatie PUSH 

De in 2011 door de raad vastgestelde Strategische heroverweging is eind 2013 / begin 2014 tussentijds 

geactualiseerd. Hieruit blijkt dat van het programma groot € 14,7 miljoen circa € 11,0 miljoen is gerealiseerd. Wij 

stellen voor om ca € 1,25 miljoen aan maatregelen uit het programma te schrappen. Van dit bedrag heeft € 0,85 

miljoen betrekking op kostendekkende exploitaties. De besparingen hierop zijn gerealiseerd en leiden tot lagere 

tarieven voor inwoners en bedrijven, maar leveren geen bijdrage aan de besparingsopgave voor de gemeente. 

Voor ca € 0,4 miljoen betreft het maatregelen die niet realiseerbaar blijken. De gevolgen van het schrappen 

kunnen worden opgevangen door het niet verder opbouwen van de stelpost ‘achteruitgang Algemene uitkering’. 

Dit vinden wij verantwoord omdat: 

 de stelpost onderdeel uitmaakt van de hoogte van het programma; 

 het economisch perspectief verbeterd, waardoor (omvangrijke) Rijksbezuinigingen zullen uitblijven; 

 het Rijk bij de onlangs doorgevoerde herverdeling gemeentefonds een maximaal plafond heeft ingesteld 

van € 15 per inwoner voor nadeel gemeenten. De hoogte van de stelpost ‘achteruitgang Algemene 

uitkering’ is toereikend om dit effect op te vangen. 

Voor wat betreft de Wmo constateren wij dat de maatregelen die voortvloeien uit de strategische heroverweging 

een structureel hogere besparing opleveren. Wij vinden het verantwoord om de in 2012 toegevoegde middelen 

voor de Wmo groot € 0,7 miljoen volledig binnen het programma te besparen. Voor de resterende € 2,5 miljoen 

verrichten wij komende periode extra inspanningen om deze volgens plan te realiseren. 

 

Doorontwikkeling P&C cyclus 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de kwaliteit van de P&C cyclus.  Dit heeft tot een verbetering van de 

sturende processen geleid. Er is samenhang tussen Voorjaarsnota, Programmabegroting, Bestuursrapportages 

en Jaarstukken. We constateren echter dat bijvoorbeeld zonder bijsturen de Programmabegroting jaarlijks in 

omvang toeneemt, zonder dat de informatieve waarde ervan verbeterd. Daarnaast merken we op dat de huidige 

vorm en opzet van de Programmabegroting het politieke debat tussen ons college en uw raad niet verder 

bevorderd. 

Om deze reden willen wij de P&C producten versneld doorontwikkelen. Het gaat dan onder meer om: 

 het SMART formuleren van effecten en doelen; 

 het vergroten van de transparantie van de P&C documenten; 

 het terugdringen van de omvang van de P&C documenten. 

Daarnaast willen wij op termijn de P&C producten volledig digitaliseren. 

 

Wij pakken deze punten systematisch en in samenhang op om een versnelling in de doorontwikkeling te 

realiseren. Hierdoor zijn wij in staat om uiterlijk over twee jaar transparante, duidelijke en compacte digitale P&C 

producten aan te bieden. 
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Financieel beeld 

 

Uiteenzetting financiële positie 

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht.  

Om het begrotingssaldo in een bredere context te plaatsen schetsen wij kort de ontwikkelingen die daarop van 

invloed zijn. Vervolgens geven wij het financieel beeld voor de jaren 2015 - 2018 inclusief bijbehorend 

dekkingsplan om tot een sluitende begroting 2015 te komen. Het meerjarenperspectief uit de Voorjaarsnota 2014 

geldt daarbij als vertrekpunt. In tabel 4 is dit meerjarenperspectief aangegeven. 

 

Vanaf 2008 wordt de gemeente als gevolg van de economische recessie geconfronteerd met teruglopende 

inkomsten en (rijks)bezuinigingen. Om hier het hoofd aan te kunnen bieden is samen met raad, inwoners en 

instellingen met behulp van de Strategische heroverweging gezocht naar een nieuw evenwicht. Met het 

hoofdlijnenakkoord “Samen verder” heeft het college op financieel gebied de koers voor de komende jaren 

vastgelegd om dit evenwicht te borgen. Dit doen wij door het voeren van een solide financieel beleid en het 

vasthouden aan de financiële uitgangspunten. Zo scheppen wij een gezonde financiële basis om de (verruiming 

van) taken waarvoor wij als gemeente staan op een adequaat niveau uit te kunnen voeren en op een aantal 

onderdelen in te zetten op intensivering van ons beleid. 

 

Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

De Programmabegroting 2015-2018 is de uitwerking van de uitgangspunten en randvoorwaarden uit de 

Voorjaarsnota 2014. Tevens maakt het actualiseren van het financieel meerjarenperspectief onderdeel uit van het 

begrotingsproces.   

Bij de Voorjaarsnota presenteerden wij een meerjarig positief begrotingssaldo. In dit saldo waren vanwege de 

verkiezingen en de ontwikkeling van een nieuw raadsprogramma alleen de onvermijdelijke en onuitstelbare 

ontwikkelingen voor 2015 en verder verwerkt zoals de mutaties in de Algemene uitkering uit de september- en 

decembercirculaire 2013.  Naast deze bijstellingen nemen wij in de begroting 2015-2018 de volgende 

ontwikkelingen mee om tot een geactualiseerd meerjarenperspectief te komen: 

 

Autonome ontwikkelingen 

Algemene uitkering 

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de begroting 2015 baseren wij ons op de meicirculaire 

gemeentefonds 2014. De uitkomsten daarvan hebben wij via de raadsinformatiebrief nr. 33 (RIB) van 27 juni 

2014 met u gedeeld. 

De Algemene uitkering kent voor 2015 een nettovoordeel van € 395.994. Dit betreft het voordeel na aftrek van 

decentralisatie-uitkeringen die daarmee samenhangende taken. Het nettovoordeel is conform de geldende lijn 

verrekend met de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. 

 

Loon- en prijscompensatie 

Met het oog op een prudent begrotingsbeleid nemen wij jaarlijks in de begroting een stelpost op voor het 

opvangen van loon- en prijsstijgingen. Deze stelpost is gebaseerd op de te ontvangen loon- en prijscompensatie 

uit het gemeentefonds. Voor 2015 en verdere jaren bedraagt de looncompensatie 2,25% en de prijscompensatie 

1,25%. Dit betekent omgerekend voor Stichtse Vecht een compensatie van € 912.000.  
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Over de ontwikkeling van de lonen is op 15 juli 2014 een principeakkoord bereikt. De afspraken uit de nieuwe 

Cao-gemeenten geven voor Stichtse Vecht een stijging van de loonkosten te zien van ca. € 400.000. Deze 

stijging vangen wij op met de stelpost loon- en prijscompensatie.  

Het restant van de stelpost (€ 512.000) zetten wij in voor het opvangen van prijsstijgingen bij grote contracten 

(bijv. op het gebied van ICT) en eerdere besluiten waarbij indexeringsafspraken zijn overeengekomen die 

nagekomen moeten worden (bijv. hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen). 

 

Ontwikkelingen bijstand 

In het aantal te verstrekken bijstandsuitkeringen zien wij nog steeds een stijgende trend. Dit betekent ook, dat de 

lasten een stijging te zien geven. De afgelopen jaren is deze stijging gecompenseerd door een hogere 

rijksbijdrage (BUIG). Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SzW) heeft voor 2014 aangegeven 

het macrobudget neerwaarts bij te stellen. Deze aanpassing heeft naar verwachting ook gevolgen voor 2015 en 

later waardoor de kans reëel is dat de rijksbijdrage voor 2015 lager uitvalt dan de huidige bijdrage. Daarnaast 

past het ministerie vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de rijksbijdrage over gemeenten 

toe, dat in 4 jaar wordt opgebouwd. De implicaties hiervan op het budget zijn onduidelijk. Wij ramen de 

ontwikkelingen op de bijstand daarom vooralsnog pro memorie. 

 

Beleidsontwikkelingen 

Raadsprogramma “Samen verder” 

In de begroting hebben wij ruimte gemaakt voor nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid uit het 

raadsprogramma. Op de onderdelen waar dit qua bedrag en planning voldoende concreet is hebben wij de 

financiële effecten daarvan in de voorliggende begroting betrokken. Het gaat om de volgende onderdelen, die een 

bijstelling van het perspectief met € 512.539 geven: 

 

Financiële effecten raadsprogramma 

Raadsprogramma (bedragen in euro's) 2015 2016 2017 2018

Herstel reductie aantal w ethouders 110.000  110.000  110.000  27.500    

Kw aliteitsimpuls verbinding met inw oners en partners 40.000    40.000    40.000    40.000    

Werkbudget gebiedsgericht w erken 30.000    30.000    30.000    30.000    

Businesscase Toezichthouders en bestuurlijke boetes 50.000    50.000    50.000    50.000    

Natuur: Aanvullende acties Landschapsontw ikkelingsplan 45.000    45.000    45.000    45.000    

Toezichthouder fysiek domein 62.539    62.539    62.539    62.539    

Strategische ontw ikkelcapaciteit sport/toerisme/recreatie/economie 175.000  175.000  175.000  175.000  

Totaal 512.539  512.539  512.539  430.039   

 

Het budget voor 2015 staat vast. Vanaf 2016 kan mogelijk de prioritering van het raadsprogramma nog wijzigen. 

 

Bestuursrapportage 2014 

In de eerste Bestuursrapportage 2014 is een aantal ontwikkelingen met structurele doorwerking aangegeven. Deze 

items hebben wij betrokken bij de begroting 2015. Het betreft de volgende posten: 
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Structurele effecten Bestuursrapportages 

1e Bestuursrapportage 2014 (bedragen in euro's) 2015 2016 2017 2018

Op peil brengen voorziening pensioenen   120.998   120.998   120.998   120.998 

Hogere energielasten Kikkerfort     50.000     50.000     50.000     50.000 

Hogere baten a.g.v. toename aantal bezoekers Kikkerfort    -50.000    -50.000    -50.000    -50.000 

Bijdrage OdrU*)  p.m               -               -               - 

Lagere dividenduitkering BNG     30.000     30.000     30.000     30.000 

Kostenverdeelstaat 2014    -81.376   137.159   137.159   137.159 

Versterking organisatie   232.106   189.800   189.800   189.800 

Voorzieningen aan de Vecht      -1.317      -1.412      -1.506      -1.601 

Correctie Centrumplan Breukelen               -               -           -53           -53 

 Totaal 300.411 476.545 476.398 476.303  

*) Voor 2015 wordt een incidentele bijdrage voor reorganisatiekosten verwacht. Incidentele lasten maken geen onderdeel uit 
van actualisatie van het structurele meerjarenperspectief. 
 

Voor een nadere toelichting op deze items verwijzen wij u op deze plaats kortheidshalve naar de eerste 

Bestuursrapportage 2014. 

 

Begrotingscorrecties  

Jaarlijks wordt bezien welke begrotingsposten (technische) correctie behoeven. Daarbij gaat het standaard om de 

structurele effecten van de Bestuursrapportage(s), de verdeling van de organisatiekosten, kapitaal- en 

rentelasten. Daarnaast stellen we enkele specifieke posten bij. 

 

Strategische heroverweging 

Bij de Voorjaarsnota 2014 zijn op basis van een evaluatie de maatregelen uit de Strategische heroverweging die 

niet realiseerbaar bleken, vanaf het jaar 2018 van alternatieve dekking voorzien. In de Inleiding is voorgesteld 

deze maatregelen ook voor de jaren 2015-2017 uit het programma Uitvoering Strategische heroverweging 

(PUSH) te halen. Dit betekent voor deze jaren een bijstelling van het meerjarenperspectief met ca. € 1,25 miljoen. 

 

Niet realiseerbare maatregelen Strategisch heroverweging 

Omschrijving (bedragen in euro's) 2015

 - Samenw erking BRU, Milieudienst (OdrU)         60.000 

 - Regionale inrichting TIC/KCC         50.000 

 - Invulling snelloket         28.480 

 - Bestuurlijke handhaving "de vervuiler betaalt"         24.000 

 - Begraven       360.000 

 - Afvalverw ijdering       450.000 

 - Marktgelden         64.000 

 - Leges evenementen         95.000 

 - Deregulering         10.000 

 - Formatie (o.a. dubbelingen)         65.000 

 - Eff iciency op inkoop       250.000 

Hiertegenover staat een hogere realisatie:

 - Wmo     -200.000 

Totaal    1.256.480 
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Bestaand beleid 

Kapitaal- en rentelasten 

De effecten voor kapitaallasten en rente vloeien voort uit de actualisatie van het investeringsplan. Dit betreft 

zowel nieuwe investeringen als om wijzigingen in de fasering van vastgestelde investeringen. Voor het 

investeringsplan 2015 vloeien de aanpassingen met name voort uit de investeringen voor Kockengen Waterproof 

en voor de voorbereidingskosten voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting. Daarnaast is de vervanging van een 

aantal bedrijfsauto’s in 2015 in het plan opgenomen. De uitgaven voor nieuwe investeringen (met name 

Kockengen Waterproof) vragen om het aantrekken van nieuwe geldleningen, hetgeen in het financieel 

meerjarenperspectief tot een verhoging van de rentelasten leidt. Overigens merken wij op dat de omvang van de 

binnen de begroting te dekken kapitaallasten voor het jaar 2015 lager is dan de daarvoor vastgestelde norm. 

 

Overige (technische) begrotingscorrecties: 

 de structureel hoger gebleken energielasten Kikkerfort (€ 60.000); 

 de bijdrage aan de Economic Board Utrecht (EBU), (€ 63.333 vanaf 2016). In voorgaande jaren heeft 

Stichtse Vecht nog geen bijdrage hoeven te betalen. Dit wordt pas vanaf 2016 gevraagd; 

 de hogere bijdrage aan de BRU (€ 77.344). De begrote bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners 

van de voormalige gemeente Maarssen. In afwachting van besluitvorming over het opheffen van de 

WGR+ regeling, stellen wij de bijdrage voor 2 jaar bij naar aantal inwoners van Stichtse Vecht. Vanaf 

2017 vervalt de begrote bijdrage;  

 Het vervallen van een begrote opbrengst voor dwangsommen (€ 50.000). Vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de baten niet als 

begrotingspost worden opgenomen. 

 

De bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende financieel meerjarenperspectief: 

 

Opbouw Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

(Bedragen in euro's) 2015 2016 2017 2018

Saldo Begroting 2014-2017       -33.185       282.390           3.015       720.128 

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014 (saldo)       248.006       -27.026         40.066     -711.414 

Saldo Voorjaarsnota 2014       214.821       255.364         43.081           8.714 

Bijstelling meerjarenperspectief:

Autonome ontwikkelingen

-     Algemene uitkering (meicirculaire 2014)       395.994       705.900       667.600       642.900 

-     Stelpost Achteruitgang algemene uitkering     -395.994     -705.900     -667.600     -642.900 

-     Actualisatie bijstand  pm  pm  pm  pm 

-     Prijsindexering     -127.773     -127.773     -114.773     -114.773 

-     Effecten genomen besluiten       -35.000       -60.000       -85.000       -85.000 

Beleidsontwikkelingen

-     Raadsprogramma “Samen verder”     -512.539     -512.539     -512.539     -430.039 

-     Structurele effecten 1e Bestuursrapportage     -300.411     -476.545     -476.398     -476.303 

Begrotingscorrecties

-     Strategische heroverw eging  -1.256.480  -1.226.480  -1.251.480                  - 

-     Bestaand beleid     -187.344     -250.677           4.478           4.478 

-     Technische correcties

(kapitaallasten, kostenverdeling, rente)

Totaal ontwikkelingen  -2.264.620  -3.042.605  -2.948.018  -1.344.327 

Geactualiseerd saldo Begroting 2015-2018  -2.049.799  -2.787.241  -2.904.937  -1.335.613 

      154.927     -388.591     -512.306     -242.690 

 (bedragen in euro’s, - = nadeel) 
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Dekkingsvoorstel 

Met het opnemen van de bovengenoemde ontwikkelingen, ontstaat voor de jaren 2015 t/m 2018 een 

begrotingstekort. Om te komen tot een sluitende begroting 2015 hebben wij oplossingsrichtingen gezocht die in 

het verlengde van de bijstellingen liggen. Voor de effecten van het raadsprogramma zetten wij de stelpost uit het 

collegeprogramma 2011-2014 in, die gevormd was voor de nieuwe collegeperiode. Wij trekken deze lijn door en 

creëren ook voor de volgende periode financiële ruimte. De niet-realiseerbare maatregelen uit de Strategische 

heroverweging vangen wij op door het inzetten van de jaarschijf 2016 van de stelpost Achteruitgang Algemene 

uitkering. In de inleiding hebben wij aangegeven dat we het niet verder opbouwen van deze stelpost verantwoord 

vinden gelet op de landelijke ontwikkelingen die wij zien.  

Daarnaast laten wij de stelpost prijscompensatie vrijvallen. In het bijgestelde begrotingsbeeld 2015 -2018 stellen 

wij op diverse posten de lasten vanwege prijsindexering bij. Tevens hebben wij conform de geldende beleidslijn 

de inkomsten OZB en andere daarvoor in aanmerking komende heffingen gecorrigeerd voor de 

inflatieontwikkeling. Voor 2015 betekent dit, dat de inkomsten OZB ten opzichte van de geraamde inkomsten 

2014 met 1,25% (€ 155.000) worden verhoogd. De stelpost prijscompensatie kan daarmee vervallen, te meer 

omdat de ervaring leert dat deze post bij de jaarrekening veelal in het resultaat valt.  

Tot slot ramen wij voor de pilot Loenense vastgoedaccommodaties een verkoopopbrengst voor het jaar 2015 

vanwege verwachte verkoop van een aantal accommodaties. Het wegvallen van de huuropbrengsten in de jaren 

na verkoop nemen wij vooralsnog als nadeel mee in het meerjarig dekkingsvoorstel. 

 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Stelpost collegeprogramma 2011-2014    1.000.000     -500.000 

Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering, jaarschijf 2016  -    1.169.981    1.169.981    1.169.981 

Stelpost prijscompensatie       512.287       514.857       515.095       514.553 

Correctie meicirculaire 2014 (decentralisatie taken 

vergunningverlening)
      124.000       124.000       124.000       142.000 

Pilot Loenense vastgoedaccommodaties       444.645     -105.355     -105.355     -105.355 

Indexering gemeentelijke heffingen en leges       164.027       164.027       164.027       164.027 

Totaal dekkingsrichtingen    2.244.959    1.867.510    1.867.748    1.385.206 

 

Begrotingssaldo 2015-2018 2015 2016 2017 2018

Geactualiseerd meerjarenperspectief Begroting 2015  -2.049.799  -2.787.241  -2.904.937  -1.335.613 

Dekkingsmaatregelen    2.244.959    1.867.510    1.867.748    1.385.206 

Begrotingssaldo 2015-2018       195.160     -919.731  -1.037.189         49.593 

 (bedragen in euro’s, - = nadeel) 

 

Met de bovenstaande maatregelen presenteren wij een sluitende Programmabegroting 2015.  

Een financieel belangrijk uitgangspunt (waar ook vanuit het provinciaal toezicht naar wordt gekeken) is een reëel 

sluitende begroting. Dit houdt in, dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Voor de jaren 2015 

en 2018 is sprake van een positief begrotingssaldo. De jaren 2016 en 2017 laten een incidenteel nadelig saldo 

zien. Tegenover deze nadelen staat de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering van ca. € 2 miljoen in 2016 en 

€ 2,7 miljoen structureel vanaf 2017. Indien wij de incidentele nadelen af zetten tegen deze structurele stelpost 

laat de begroting 2015, met uitzondering van het jaar 2015 waarin een incidentele verkoopopbrengst deel van de 

begroting uitmaakt, een structureel sluitend beeld zien. 

 

Ontwikkeling Algemene reserve 

Naast het structureel begrotingssaldo is voor de financiële positie van Stichtse Vecht ook de ontwikkeling van de 

Algemene reserve van belang. 
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De Algemene reserve laat gedurende de meerjarenperiode de volgende (begrote) ontwikkeling zien: 

Jaar Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo

aanvang dienstjaar (begroot) (begroot) einde dienstjaar

2015 9.895.425                   -                                  175.000                      9.720.425                   

2016 9.720.425                   -                                  -                                  9.720.425                   

2017 9.720.425                   -                                  -                                  9.720.425                   

2018 9.720.425                   -                                  -                                  9.720.425                    

(bedragen in euro’s) 

 

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-eindregelingen. Met een 

omvang van € 9,72 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 weerstandsvermogen. 

Daarmee is de financiële positie van Stichtse Vecht zowel budgettair als voor wat betreft het eigen vermogen in 

evenwicht. 
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Programma’s  



16 

 

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 

 

Omschrijving programma 

 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Bestuur (raad en college) 

 Bestuurlijke samenwerking 

 Dienstverlening 

 Participatief-/ gebiedsgericht werken 

 

Stichtse Vecht is een jonge, zelfbewuste gemeente, bestaande uit 12 kernen met elk een eigen karakter. Grote 

uitdagingen vragen om heldere keuzes, innovatie en oplossingen met lef en oog voor de menselijke maat. 

Inwoners kunnen op ons rekenen. Daarom versterken wij initiatieven uit de samenleving en ontwikkelen 

werkwijzen om de samenleving (nog) beter van dienst te zijn.  

Naast het gebiedsgerichte werken zien we ook kansen in regionale samenwerking. Zoals uitgewerkt in ‘Focus op 

morgen’ bouwen we verder aan een krachtige positie van onze gemeente binnen de Noordvleugel om uit te 

groeien tot een stevige gesprekpartner met een positie die recht doet aan de gemeenteomvang. We werken 

samen in wisselende coalities en kiezen voor een actieve, initiërende rol in de regio. 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 
 

Bestuur 

In 2015 voeren de gemeenten de waterschapsverkiezingen uit. Dit is een nieuwe taak. De 

waterschapsverkiezingen worden tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden. 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Per 1 januari 2015 wordt hoogstwaarschijnlijk het Bestuur Regio Utrecht afgeschaft. De taken van het BRU gaan 

over naar de provincie. 

 

Dienstverlening 

In 2015 actualiseren we  het dienstverleningsconcept, waarbij we aansluiting zoeken bij ‘Dienstverlening 2020’. 

Uiterlijk in 2017 moeten inwoners en bedrijven zaken die ze met de overheid regelen, digitaal kunnen afhandelen. 

 

Participatief- gebiedsgericht werken 

De ontwikkelingen in de samenleving vereisen een cultuuromslag bij inwoners, organisaties, professionele 

dienstverleners en lokale overheid. 

 

Wat willen we bereiken? 
 

In 2015 geven wij de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren verder vorm. De doelstelling 

van de samenwerking is een kosteneffectieve, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners. 

Voor de samenwerking zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

 Maximale invloed van de raad, zodat de democratische legitimatie is gegarandeerd; 

 Behoud van voldoende controle op de inhoud en het proces; 
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 De relatie met en de eventuele consequenties voor andere samenwerkingsverbanden (o.a. U10, Regio 

Gooi en Vechtstreek) blijft onder de aandacht. Waar mogelijk gaan wij nieuwe samenwerkingsverbanden 

aan; 

 Aandacht voor de bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen; 

 Borging van afspraken. 

Wij zorgen dat inwoners en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Om dit te 

bereiken is onze dienstverlening klant- en servicegericht. Hierbij staat  bereikbaarheid voorop. De gemeentelijke 

communicatie draagt eraan bij dat het bestuur in verbinding met de samenleving haar taken uitvoert en dat 

verbindingen gelegd worden tussen verschillende segmenten van de samenleving onderling. We kiezen voor het 

interactief tot stand komen van beleid. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Bestuur 

Wij hechten aan een transparante en interactieve bestuursstijl. We geven onze communicatie met inwoners, 

organisaties en bedrijven gestalte conform de vastgestelde uitgangspunten uit het communicatiebeleidskader.  

In 2015 werken wij visies over online communicatie en gebiedsgerichte communicatie (verder) uit. Ook zetten wij 

het scholingsprogramma van de raadsleden voort. De griffie presenteert een notitie “strategische griffie” aan de 

werkgeverscommissie ter ondersteuning van de raad in haar kaderstellende rol. 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Als Stichtse Vecht zetten we de samenwerking in de U10 voort en leveren we, via de stadsregio, een bijdrage 

aan de uitvoering van de economische agenda van de Noordvleugel en de Economic Board Utrecht. 

Het samenwerkingsproces met Weesp en Wijdemeren wordt steeds concreter. In 2015 start de 

uitvoeringsorganisatie Sociaal domein en de belastingsamenwerking.  

 

Dienstverlening 

In 2015 breiden wij de dienstverlening van het klantcontactcentrum uit met taken op gebied van het Sociaal 

domein en eenvoudige taken op andere beleidsterreinen. We stimuleren inwoners en ondernemers om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van het digitale kanaal. Voor inwoners sluiten wij aan op ‘Mijn Overheid’ en voor 

bedrijven op E-herkenning. In de eerstelijns dienstverlening werken wij, waar mogelijk, samen met de gemeenten 

Weesp en Wijdemeren. Wij investeren in het sturen op kwaliteit van dienstverlening. 

 

Participatief- gebiedsgericht werken 

In 2015 geven wij, op basis van de uitkomsten van de evaluatie, uitvoering aan (gebiedsgerichte) communicatie, 

samenwerkingsafspraken, leefbaarheidsbudgetten en de inzet van medewerkers. In 2015 hebben alle kernen een 

actueel dorpsontwikkelingsplan. Via een programma pakken wij de voortgang van de leefbaarheidthema’s in de 

diverse kernen aan en bewaken deze. Wij gaan gebieds- en beleidsurgenties (nog) beter met elkaar verbinden. 

Bij de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken geven wij bewonersgroepen meer ruimte voor zelfsturing. 

Daarbij wegen wij per project zorgvuldig af welke rol de bewoners krijgen; informeren, communicatie, meedenken, 

meevormen of mee beslissen. Dit geldt ook voor de verhouding tussen participatie van bewoners en de 

bevoegdheden van de gemeenteraad.   

Wij introduceren nieuwe participatievormen zoals straathoekgesprekken en een ideeënveiling. Wij nemen een 

coördinerende rol op ons rondom conflicterende belangen in wijken en buurten en majeure projecten, trajecten en 

initiatieven die in de kernen spelen. Vanaf 2015 geven wij, op basis van integrale beheerplannen, inzicht in de 



18 

 

wijkagenda’s van de geplande werkzaamheden in de kernen. Wij ontwikkelen beleidslijnen op basis van de 

ervaringen in de proeftuin Nieuwer Ter Aa voor de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid in kleine kernen. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/P Bron 2015 2016 2017 2018

Website

% Digitaal aangevraagde producten P Meting 60% 65% 70% 75%

% Online gemaakte afspraken P Meting 60% 65% 70% 70%

Vindbaarheid van informatie op w ebsite* E KCM 7,2 7,3 7,5 7,6

Telefonie

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer ** P CCM 90% 92% 94% 96%

% Klanten, dat direct telefonisch geholpen w ordt door 1e lijn KCC P KCS 70% 70% 70% 70%

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening* E KCM 7,2 7,3 7,5 7,6

Balie

% Klanten dat vooraf een afspraak heeft gemaakt P Meting 92% 94% 95% 96%

Klanttevredenheid fysieke dienstverlening* E KCM 7,7 7,8 7,9 8

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. KCM=Klantcontactmonitor; CCM=Callcentre-applicatie TIC; 

KCS=Klantcontactsysteem. 

 

* Klanttevredenheidonderzoeken worden per kanaal continu uitgevoerd d.m.v. de Klantcontactmonitor. Omdat eerder gestart is 

met het  meten van de fysieke dienstverlening zijn deze scores hoger ingeschaald dan die van telefonie en website. 

**De doelstellingen van het bereikbaarheidspercentage zijn bijgesteld t.o.v. de programmabegroting 2014. In de praktijk blijkt 

dat het uitvoeren van de  nieuw overgenomen  taken en kanalen meer tijd kost. Het bereikbaarheidspercentage van 98% is 

daardoor niet haalbaar. Ook landelijk is het streefpercentage naar beneden bijgesteld. 
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Wat gaat het kosten? 

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bestuur

Lasten 6.357         6.464         6.251         6.168         6.089         5.941         

Baten 55-              -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 6.302         6.464         6.251          6.168         6.089         5.941         

Bestuurlijke samenwerking

Lasten 228            240            297             355            100            100            

Baten 4-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 224            240            297             355            100            100            

Participatief- /gebiedsgericht werken

Lasten 298            976            812             803            797            792            

Baten 5-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 292            976            812             803            797            792            

Dienstverlening

Lasten 2.256         2.417         2.024          1.984         1.968         1.954         

Baten 1.082-         1.325-         1.360-         1.385-         1.410-         1.410-         

Saldo 1.174         1.092         664             599            558            544            

7.992         8.772         8.024         7.925         7.544         7.376         

345             276             276             276             276             -                 

-276           -132           -                 -                 -                 -                 

68               144             276             276             276             -                 

Resultaat na bestemming 8.061          8.917          8.300          8.201          7.820          7.376          

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

 
Bestuur 

Lasten 

De daling van de lasten wordt veroorzaakt door: 

 het vervallen van de wachtgelduitkeringen (€ 129.000), omdat deze worden onttrokken uit de daarvoor 

opgebouwde voorziening;  

 de Strategische heroverweging, namelijk het verminderen van het aantal wethouders met 0,6 fte 

(€ 60.000); 

 het verlagen van het in de vorige raadsperiode beschikbaar gestelde budget voor participatie van 

inwoners (€ 52.500); 

 het verhogen van de pensioenlasten en de daaraan gerelateerde berekeningskosten van de voormalig 

bestuurders met (€ 55.000). 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Lasten 

De bijdrage van Stichtse Vecht aan het BRU wordt verhoogd, omdat de bijdrage vanaf 2013 wordt gebaseerd op 

het inwonertal van Stichtse Vecht (was voorheen uitsluitend de voormalige gemeente Maarssen). 
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2. Veiligheid en handhaving 

 

Omschrijving programma 
 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Brandweer en crisisbeheersing 

 Integrale veiligheid 

 

Een van onze hoofdtaken is het creëren van een veilige leefomgeving. Dit doen we samen met inwoners en 

belangrijke partners, zoals de politie en woningcorporaties, maar ook met dorps- en wijkcommissies. Een veilig 

gevoel in eigen huis en buurt en in de gemeente als geheel bevorderen we vooral door in te zetten op preventie. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

In 2015 werken wij aan een verdere daling van de criminaliteit en een toename van het gevoel van veiligheid 

onder de inwoners van Stichtse Vecht. Wij treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. 

 

Brandweer en crisisbeheersing 

In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) professionaliseren wij in 2015 de gemeentelijke 

crisisbeheersingsorganisatie. De komende jaren brengen wij de brandweerkazernes op adequaat 

onderhoudsniveau. 

 

Integrale Veiligheid 

Wij werken in 2015 verder aan het realiseren van de doelstellingen van het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

(IVP): 

  

Woninginbraken: het aantal geregistreerde aangiften van woninginbraken bij de politie moet in 2015 40% lager 

zijn dan in 2010. 

 

Jeugdoverlast: het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie moet in 2015 met 20% lager zijn dan in 2010 

en het percentage inwoners dat aangeeft overlast van jeugd te ondervinden moet in 2015 gereduceerd zijn tot 

10%. 

 

Woonoverlast: de ervaren overlast moet in 2015 20% lager zijn dan in 2010. Daarnaast moet het aantal 

politiemeldingen van burenruzie in 2015 20% lager zijn dan in 2010. 

 

Georganiseerde criminaliteit: in 2015 professionaliseren wij de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit 

waarin we zowel preventief als repressief optreden. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Brandweer en crisisbeheersing  

Samen met de VRU organiseren wij opleidingen, trainingen en oefeningen. In 2015 ontwikkelen we het majeure 

project Veiligheidszorg op Maat verder en inventariseren we het noodzakelijke onderhoud aan de 

brandweerkazernes. 

 

Integrale Veiligheid 

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 

In 2015 stellen we, voor een nieuwe looptijd van vier jaar, een nieuw Integraal Veiligheidsplan op.  

 

De inzet voor een veilige leefomgeving krijgt gestalte door preventieprojecten, uitbreiding van cameratoezicht en 

inzet van nieuwe opsporingstechnieken. Wij geven in 2015 prioriteit aan woninginbraken en besteden extra 

aandacht aan de veiligheid van ouderen. Ter bestrijding van de jeugdoverlast bieden we overlastgevende of 

criminele jongeren persoonsgerichte trajecten aan met zorg, hulp en begeleiding om het gedrag te wijzigen. Om 

woonoverlast te beperken richten wij ons op tijdige bemiddeling en interventies om zo escalatie te voorkomen.  

 

Vanwege de transformatie van het Sociaal domein geven wij in 2015 extra aandacht aan personen die buiten 

bestaande maatschappelijke regelingen of de reguliere geestelijke gezondheidszorg vallen of dreigen te vallen. 

Voor deze doelgroep wordt een flexibel vangnet gecreëerd met persoonsgerichte trajecten en casemanagement.  

 

Met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) pakken wij tot en met 2015 vier casussen op waarbij 

een vermoeden bestaat van een georganiseerde vorm van criminaliteit, zoals witwaspraktijken of drugshandel.  

 

We betrekken wijkcommissies en inwoners bij wijkgebonden politiezorg en de inzet op prioriteiten in de wijk.  

 

Regionale samenwerking 

In 2015 werken we nauw samen met omringende gemeenten en onze veiligheidspartners om de veiligheid in de 

regio te verbeteren. Andere regionale partners waarmee we op basis van contracten en convenanten 

verplichtingen zijn aangegaan, zijn het Regionaal Centrum Nazorg ex-gedetineerden (RCN), het Veiligheidshuis 

Regio Utrecht, het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 

(RIEC) en Burgernet. 

  

Handhaving openbare ruimte en leefbaarheid  

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn belast met de uitvoering van de handhavingstaken in de 

openbare ruimte met behulp van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Hierbij gaat het voornamelijk om 

de veiligheids- en leefbaarheidsaspecten zoals onder andere hondenpoep, afval en parkeeroverlast, waarbij 

wetgeving stringent wordt toegepast en iedere overtreder op dezelfde wijze wordt benaderd en behandeld. Om de 

kosten te reduceren maken we gebruik van Social return. Daarvoor onderzoeken wij, gelet op de ‘motie omtrent 

de uitbreiding van de BOA’s en de positie van de brugwachters’, de mogelijkheden om op andere wijze de 

toezichtcapaciteit in de openbare ruimte uit te breiden. 

 

Handhaving ruimtelijke ordening 

Er wordt aandacht gegeven aan de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Indien noodzakelijk maken wij gebruik van de bestuurlijke boete. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 
Bron Nulmeting Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling

2010 2012 2013 2014 2015

Effectindicator

Aantal Woninginbraken RVS 474 560 383 331 284 (-40%)

% ervaring vaak jeugdoverlast IVM 15% 10%

Aantal meldingen jeugdoverlast RVS 410 382 395 348 328 (-10%)

Aantal meldingen burenruzie RVS 183 183 150 155 146 (-20%)

% beleving (w el eens) sociale overlast IVM 25% 20%

Prestatie-indicator

Integrale aanpak georganiseerde 

criminaliteit
SV 0 1 2 (+1) 3 (+1) 4 (+1)

 

 Niet bekend. Meting in najaar 2014 

 
Wat gaat het kosten? 

 

2. Veiligheid en handhaving

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brandweer en crisisbeheersing

Lasten 4.982         5.429         4.935         5.186         5.122         5.102         

Baten 118-            118-            118-            118-            118-            118-            

Saldo 4.863         5.311         4.817          5.068         5.004         4.984         

Integrale veiligheid

Lasten 2.337         6.508         1.458          1.457         1.484         1.489         

Baten 73-              41-              -71             71-              71-              71-              

Saldo 2.264         6.467         1.387          1.386         1.412         1.418         

7.127         11.778       6.204         6.454         6.416         6.401         

23               22               21               20               19               18               

-49             -243           -47             -46             -45             -44             

-26             -221           -26             -26             -26             -26             

Resultaat na bestemming 7.101          11.557        6.178          6.428          6.390          6.375          

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

 

Brandweer en crisisbeheersing  

Lasten 

Op 4 juli 2014 heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met het voornemen om de gemeentelijke 

bijdrageregeling van de VRU te wijzigen. Stichtse Vecht is door de herverdeling van de kosten een 

voordeelgemeente. 

 

Integrale veiligheid 

Lasten 

In 2014 hebben we voor twee projecten suppletievergoeding aangevraagd bij het Rijk. Het gaat om het onderzoek 

naar en de verwijdering van de vliegtuigbom in buurtschap Kerklaan te Loenen en het baggeren van de Vecht 

door Waternet. De raad heeft een budgetreservering voor 2014 vastgesteld voor dit doel. Vervolgens is een 

suppletie aangevraagd bij het Rijk van 70% van de te maken kosten. De overige 30% van het bedrag wordt 

gefinancierd door Waternet. In 2015 zijn deze budgetten niet meer opgenomen in de begroting. 

 

Het incidentele budget voor het actieprogramma OOV stopt na afsluiting  van de voorgaande coalitieperiode. 

Daarmee is in de begroting 2015 een budget van circa € 200.000 voor veiligheid komen te vervallen. Uit dit 
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budget werden de verschillende veiligheidsprojecten vanuit het collegeprogramma en het integraal veiligheidsplan 

(IVP 2012-2015) betaald. Voor 2015 wordt incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld voor voortzetting van dit 

beleid. Gelet op de vorige collegeperiode waarin een forse impuls is gegeven aan een integrale aanpak met onze 

partners en inwoners, hebben wij er vertrouwen in dat met een gereduceerd budget dezelfde effecten bereikt 

kunnen worden. Vanaf 2016 wordt onderzocht of dekking van uitvoering via middelen vanuit het IVP plaats kan 

vinden. 
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3. Fysiek domein 

 

Omschrijving programma 

 

Dit  programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Integraal Beheer Openbare Ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 

 Verkeer 

 Water en riolering 

 Afvalverwijdering en -verwerking 

 Natuur en landschap 

 Duurzaamheid en milieu 

 

Goed onderhoud van onze leefomgeving is essentieel. Bij knelpunten kiezen wij voor duurzame investeringen om 

de omgeving aantrekkelijk, goed bereikbaar en veilig te houden. Aandacht voor de belangen van inwoners, 

fietsers, wandelaars en sporters is daarbij essentieel. Water biedt mogelijkheden voor recreatie. 

Klimaatverandering en bodemdaling zorgen voor uitdagingen om wateroverlast tegen te gaan. 

 

Gelet op de veranderingen in het klimaat is water een belangrijk thema en biedt enerzijds mogelijkheden voor 

recreatie en anderzijds uitdagingen op het terrein van wateroverlast in combinatie met bodemdaling.  

 

Wat willen we bereiken? 
 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 

Een goed en duurzaam onderhouden en ingerichte openbare ruimte.  

 

Verkeer 

Een duurzame, bereikbare, leefbare en verkeersveilige leefomgeving. 

 

Water en riolering 

Beperking van de wateroverlast en de gevolgen hiervan voor de inwoners. 

 

Afvalverwijdering en -verwerking 

Afname van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar.  

 

Natuur en landschap 

Balans tussen vergroening van het landschap en ontwikkeling van recreatiemogelijkheden. 

 

Duurzaamheid en milieu 

De landelijke doelstelling bereiken: 20% CO2 emissiereductie in 2020 ten opzichte van 1990, door verduurzaming 

van de energievoorziening. Duurzame innovatiekracht versterken en duurzame (levensvatbare) projecten en 

ondernemingen verder brengen en bevorderen.  
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Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 

 Wij beheren de openbare ruimte op basis van het in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

vastgestelde ambitieniveau. Wij houden toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. 

 Groot onderhoud en vervangingen voeren wij uit op basis van inhoudelijke en financiële afstemming 

tussen de diverse disciplines. 

 

Verkeer 

 Behoud bereikbaarheid: wij zorgen ervoor dat economisch belangrijke bestemmingen voor auto-, 

vracht- en fietsverkeer goed bereikbaar zijn. 

 Bevorderen (verkeers)leefbaarheid: wij stellen het belang van leefbaarheid centraal bij de 

(her)inrichting van wegen, waarbij wij zorgen voor een goede balans tussen leefbaarheid, doorstroming 

en bereikbaarheid. 

 Terugdringen verkeersslachtoffers: wij voeren een verkeersveiligheidsmonitor uit, op basis waarvan 

wij acute onveilige situaties zo snel als mogelijk aanpakken met provisorische maatregelen en/of extra 

bebording. 

 Verminderen verkeersdruk: wij weren “wijkvreemd” verkeer zoveel als mogelijk. Voor de belangrijkste 

wegen in de gemeente maken wij de groei (of afname) van het verkeer inzichtelijk. Wij stellen in 

samenwerking met de sector een plan van aanpak op dat moeten leiden tot vermindering van het 

landbouw-, bus- en vrachtverkeer op de Vechtwegen en wegen in het buitengebied. 

 Optimaliseren openbaar vervoer (OV): wij verzorgen, binnen de kaders van de OV-Visie, een zo 

optimaal mogelijke OV-bereikbaarheid. 

 Stimuleren duurzame verplaatsing: wij verbeteren voor het woon- werk en schoolverkeer de 

faciliteiten voor de fiets, zowel het hoofdfietsnetwerk als de stallingsmogelijkheden. Wij communiceren 

hier gericht over. 

 Verbeteren schoolfietsnetwerk: wij pakken de grootste knelpunten binnen het schoolfietsnetwerk aan 

en bevorderen zo dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school kunnen gaan. 

 Realiseren blauwe zones: wij voeren in de eerste helft van 2015 verschillende onderzoeken uit om te 

bepalen waar in de centrumgebieden parkeerregulering nodig is en stellen een uitwerkingsplan op. In de 

tweede helft van 2015 realiseren wij de eerste nieuwe blauwe zones. 

 Uitvoeren (haalbaarheids)onderzoeken: wij voeren onderzoek uit naar haalbaarheid van de rotondes 

Verbindingsweg-Vogelweg / Floraweg, Verbindingsweg, Safariweg / Ruimteweg en rotonde 

Sweserengseweg, Maarsseveensevaart / Dr. Plesmanlaan. 

 

 Water en riolering 

 Wij brengen de locaties in beeld waar wateroverlast is, starten met het maken van plannen ter 

voorkoming daarvan en stellen een communicatieprogramma op voor inwoners. 

 

Kockengen waterproof 

 Voor de korte termijn is het duurzaam ophogen van de openbare ruimte van het dorp Kockengen het 

belangrijkste actiepunt uit de Agenda 2063. In 2015 voeren wij het tweede deelproject, de Van 

Lockhorstweg en omgeving, uit en bereiden wij het derde deelproject, Groenlust 1, voor. 

 De provincie is in 2014 gestart met verkenningen voor het polderproces, primair gericht op de polder 

Portengen. De mogelijkheden worden verkend om het peilverschil tussen de polder en het dorp 
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Kockengen beheersbaar te houden. Bij ongewijzigd beleid blijft de polder zakken, terwijl het niveau van 

water, straten en huizen wordt gefixeerd. Wij onderzoeken de optie of het opstellen van een 

kernrandzonevisie een goede bijdrage levert aan dit proces. In 2015 wordt dit proces doorlopen en 

mogelijk afgerond.  

 

Afvalverwijdering en -verwerking 

 Wij stellen een Afvalvisie op die wij uitwerken in een Afvalbeleidsplan. Hierbij staat de gescheiden 

inzameling van grondstoffen centraal. 

 Wij werken de vervolgstudie afvalscheidingstations uit. Hierbij houden wij rekening met de regeling dat 

bij recycling van grof huishoudelijk afval, afvalstromen vanaf de afgifte gescheiden blijven. 

 Wij besteden extra aandacht aan afvalcommunicatie om hergebruik en gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen te stimuleren.  

 

Natuur en landschap 

 Wij geven in een nota onze visie over de vergroening van de gemeente. 

 Voor het onderhouden van het landschap, werken wij waar mogelijk samen met vrijwilligers. 

 

Duurzaamheid en milieu 

 Samen met ondernemers, bedrijven en inwoners brengen wij een duurzaamheidshuis tot stand, ter 

bevordering van duurzame (levensvatbare) projecten en ondernemingen.  

 Om de reductie in CO2 te bereiken, stimuleren wij initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, 

mits deze initiatieven geen overlast opleveren voor de omgeving.  

 Wij onderzoeken het oprichten van een lokaal en/of regionaal energiebedrijf, bij voorkeur in Publiek 

Private Samenwerking (PPS)-vorm. 

 Wij hanteren voor geluidsbelasting een bovengrens van 53 dB(A), die wij inbrengen bij nieuwe 

ontwikkelingen rond de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) of de A2. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 
Nulmeting

2011 2012 2013 2014 2015

Hoeveelheid restafval per inw oner p/j P AVU 226 kg 224 kg 223 kg 219,3 kg 217,6 kg

(w erkelijk) (w erkelijk) (-1%) (-1%)

(prognose) (prognose)

Omschrijving E/P Bron

 
Prestatie-indicator: Hoeveelheid restafval -1% per jaar 
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Wat gaat het kosten? 
 

3. Fysiek domein

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Integraal beheer openbare ruimte

Lasten 16.654       14.203       13.586        13.775       13.772       13.748       

Baten 716-            218-            -235           260-            285-            285-            

Saldo 15.938       13.985       13.351        13.514       13.487       13.463       

Water en riolering

Lasten 4.615         5.363         5.475          5.683         5.714         5.735         

Baten 5.761-         6.150-         -6.392        6.885-         6.885-         6.885-         

Saldo 1.146-         787-            -917           1.202-         1.171-         1.151-         

Verkeer

Lasten 2.150         1.628         1.816          1.823         1.833         1.819         

Baten 206-            118-            -120           122-            122-            122-            

Saldo 1.944         1.510         1.696          1.701         1.711         1.697         

Natuur en landschap

Lasten 83              45              90               90              90              90              

Baten 11              1-                -1               1-                1-                1-                

Saldo 93              44              89               89              89              89              

Duurzaamheid en milieu

Lasten 2.353         2.568         2.218          2.078         2.020         2.032         

Baten 9-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 2.344         2.568         2.218          2.078         2.020         2.032         

Lijkbezorging

Lasten 882            658            615             612            607            605            

Baten 532-            643-            -533           533-            533-            533-            

Saldo 349            16              83               79              74              72              

Afvalverwerking en -verwijdering

Lasten 5.070         4.483         4.370          4.400         4.294         4.288         

Baten 6.187-         5.553-         -5.581        5.587-         5.587-         5.587-         

Saldo 1.116-         1.070-         -1.210        1.188-         1.293-         1.299-         

18.407       16.266       15.309       15.072       14.917       14.903       

1.518          12               10               335             212             210             

-1.326        -2.184        -97             -74             -73             -70             

191             -2.173        -86             260             139             140             

Resultaat na bestemming 18.598        14.093        15.223        15.332        15.056        15.043        

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

 

Openbaar Beheer Openbare Ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 

Lasten 

De daling van de lasten wordt veroorzaakt door: 

 een verlaging van het budget vanwege het overdragen van beheerstaken naar inwoners (€ 100.000) als 

gevolg van de veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid  (zie pagina 15 Voorjaarsnota 2013). 

 een verlaging van het budget voor openbare verlichting, energiekosten (€ 50.000) vanwege de 

Strategische heroverweging. 

 een verlaging van het budget voor onderhoud van wegen en groen (€ 150.000) vanwege de 

Strategische heroverweging. 

 een door de raad toegekende verhoging van het budget Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) met 

€ 200.000.  
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Water en riolering 

Baten 

De baten rioolheffing stijgen met € 242.000 door het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012–2016, 

alsmede de investeringen voor Kockengen Waterproof.  

 

Duurzaamheid en milieu 

Lasten 

De lasten dalen ten opzicht van 2014, omdat in 2014 incidenteel € 40.000 voor onderhoudsbijdrage Milieu 

Educatief Centrum (MEC) en € 320.000 voor de reorganisatie Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) aan de post 

Milieubeheer en beleid was toegevoegd. Door het incidentele karakter vervallen deze kosten in 2015.  

De kosten die samenhangen met de reorganisatie OdrU (€ 160.000 voor 2015 en € 60.000 voor 2016) zullen als 

incidentele ontwikkelingen via de Bestuursrapportages aan de raad worden voorgelegd. 

 

Lijkbezorging 

Baten 

Uit de Strategische heroverweging verwachte extra leges voor begraven (€ 110.000) worden niet gerealiseerd. 

 

Afvalverwijdering en  -verwerking 

Lasten 

Op afvalverwijdering en -verwerking zetten wij de ingezette lijn van dalende gemeentelijke lasten ook in 2015 

door. Deze daling wordt deels te niet gedaan door de aan het Rijk te betalen afvalbelasting van € 13 per ton 

(totaal € 185.000). Deze uit het Regeerakkoord volgende belasting treedt per 1 januari 2015 in werking. 

 
Mutaties reserves 

Onttrekking aan reserves 

De onttrekking  in 2015 van € 97.000 bestaat uit de volgende onttrekkingen ter bekostiging van: 

 de kapitaallasten voor het Fietspad Oost-Kanaaldijk (€ 32.000); 

 de kapitaallastenvoor ondergrondse containers( € 23.000); 

 het verwijderen van graffiti (€ 5.000); 

 de exploitatie fietsenstalling NS Maarssen (€ 17.500); 

 de genoemde ontwikkelingen op het onderdeel water en riolering (€ 18.000).  
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4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 

 

Omschrijving programma 

 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Onderwijs 

 Onderwijshuisvesting 

 Kinderopvang en peuterwerk 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

 

Wet op het primair onderwijs (2015) 

Per 1 januari 2015 treedt een wijziging op in de Wet op het primair onderwijs, waarbij  de schoolbesturen  

verantwoordelijk worden voor het onderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs. Concreet betekent dit 

voor Stichtse Vecht, dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van schoolgebouwen voor primair 

onderwijs.  

 

Wet educatie en beroepsonderwijs (2014)  

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet educatie en beroepsonderwijs gewijzigd,  die beoogt de kwaliteit van 

het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en de leerwegen doelmatiger vorm te geven. Wij werken nauw 

samen met de Utrechtse MBO’s, om ervoor te zorgen dat het verkorten en intensiveren van de 

beroepsopleidingen, het invoeren van entreeopleidingen en het stellen van vooropleidingseisen voor bepaalde 

niveaus, gerealiseerd wordt.  

De wet is een uitwerking van de maatregelen uit het actieplan “Focus op Vakmanschap 2011-2015”. 

 

Wet passend onderwijs (1 augustus 2014) 

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om 

elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Zij vormen samen regionale samenwerkingsverbanden, waarin 

afspraken worden gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 

 

Stichtse Vecht is voor het passend onderwijs betrokken bij twee regio’s en drie samenwerkingsverbanden. 

Voor primair onderwijs zijn wij betrokken bij de regio Utrecht west (SWV Passenderwijs en SWV Berseba). Voor 

het voortgezet onderwijs zijn wij betrokken bij de Regio Utrecht en Stichtse Vecht (SWV Sterk VO). Voor de regio 

Utrecht-West hebben wij vanwege de transitie passend onderwijs de samenwerking opgezocht en een structuur 

neergezet voor een gezamenlijk overleg, met de drie genoemde samenwerkingsverbanden en de vijf betrokken 

gemeenten, in een Regionale Educatieve Agenda Utrecht-West. Voor SWV Sterk VO voeren we een 

kernpartnersoverleg.   

 

Wat willen we bereiken? 

 

Wij bevorderen de ontwikkeling van jeugdigen tot zelfstandige en betrokken inwoners en ondersteunen  

initiatieven op dit terrein. Wij vinden goede educatie daarbij van essentieel belang. Daarom stimuleren wij goede 

voorzieningen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Onderwijs 

Onderwijsachterstandenbeleid 

Om (risico’s op) (onderwijs)achterstanden bij alle doelgroepkinderen (80) vroegtijdig te signaleren, te voorkomen 

en te bestrijden, indiceren we deze kinderen en leiden we ze toe naar een door ons gesubsidieerde 

peuteropvanglocatie waar Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) volgens wettelijke kwaliteitseisen 

wordt aangeboden. Wij subsidiëren de VVE-plekken conform het Subsidieprogramma Stichtse Vecht 2013-2015. 

We maken afspraken met onder meer de kinderopvang en het basisonderwijs over de doorgaande leerlijn en 

resultaatafspraken om permanent te werken aan verbetering. 

 

Leerlingenvervoer 

We verstrekken conform vastgesteld beleid, vervoersvoorzieningen op een wijze passend bij de visie op het 

Sociaal domein. Hierdoor nemen we financiële belemmeringen weg, zodat leerlingen naar het voor hen passende 

onderwijs kunnen reizen. 

 

Brede School/Integrale Kind Centra (IKC) 

In het belang van (talent)ontwikkeling en sociale participatie van kinderen bevorderen wij de samenwerking 

tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en cultuur. Zo leveren wij een bijdrage aan de realisatie van doelen 

op het gebied van bewegingsstimulering, cultuurparticipatie, welzijn en gezondheidszorg. Hierbij zetten wij 

combinatiefunctionarissen in. Wij bevorderen de totstandkoming van IKC voor 0 tot 12-jarigen en stimuleren de 

samenwerking door periodiek overleg met de lokale partners in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en inzet van 

het LEA-budget voor innoverende projecten. 

 

Passend onderwijs en schoolmaatschappelijk werk 

Om te zorgen dat scholen een passend aanbod aan onderwijs(zorg) kunnen doen aan elke leerling die bij de 

school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven, het liefst zo thuisnabij mogelijk, concretiseren we de 

werkagenda passend onderwijs en maken we een deelplan passend onderwijs bij het jeugdbeleidsplan. Hierbij 

heeft de verbinding van jeugdzorg met onderwijs prioriteit. In overleg met de betrokken partners gaan wij de 

functie van het schoolmaatschappelijk werk binnen het Sociaal domein vormgeven, zodat wij mogelijke 

belemmeringen tijdens de schoolloopbaan van kinderen zoveel mogelijk wegnemen. 

 

Schoolbestuurlijk toezicht openbaar onderwijs 

We zorgen voor het in stand blijven van voldoende aanbod van openbaar onderwijs in Stichtse Vecht. 

Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, verstevigen wij intern het toezicht op de (openbaar 

school)besturen. Dit toezicht valt onder een coördinator en een coördinerend portefeuillehouder intern toezicht. 

 

Leerplicht 

De kerntaak van leerplicht/ Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is het terugdringen van schoolverzuim 

en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Dit doen we door: 

 Toezicht op naleving van de Leerplichtwet (controlerende functie); 

 Administratie en analyse (registrerende functie); 

 Advisering/voorlichting/ingrijpen bij verzuim en voortijdig schoolverlaten) (preventieve functie); 

 Hulpverlening/verwijzing, probleemanalyse/oplossingsstrategie en bemiddeling (curatieve functie); 
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 Het opmaken van een proces-verbaal bij (aanhoudend) verwijtbaar gedrag van ouders/verzorgers en/ of 

leerling (justitiële functie). 

 

2015 is het laatste jaar van de pilot periode van het Regionaal Bureau Leerplicht. Na een evaluatie nemen we 

een beslissing over de voortzetting van het Regionaal Bureau Leerplicht. 

 

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

Jongeren moeten een passende plek krijgen op de arbeidsmarkt. Hiertoe organiseren wij, lokaal, een 

overlegstructuur tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Binnen de U10-gemeenten sluiten wij aan bij 

initiatieven van de arbeidsmarktregio.  

 

Onderwijshuisvesting 

De scholen in Stichtse Vecht beschikken over passende huisvesting van voldoende omvang. We werken samen 

met de schoolbesturen aan een integrale visie op onderwijshuisvesting, uitgewerkt per kern. In de uitwerking komt 

de huisvestingsbehoefte op korte en langere termijn tot uitdrukking en staan aanbevelingen om vraag en aanbod 

met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

Kinderopvang en peuterwerk 

Kinderopvang 

Wij vinden kwalitatief goede kinderopvang belangrijk, met het oog op de veiligheid en de gezondheid van de 

kinderen die gebruikmaken van de opvang. Hiertoe houden wij het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP) bij en zijn wij opdrachtgever van de GGD regio Utrecht voor de uitvoering van de 

inspecties op de wettelijke kwaliteitseisen. Als sprake is van tekortkomingen, treden wij handhavend op. 

Daarnaast reageren wij op signalen uit de samenleving over illegale of niet goed functionerende opvang. Jaarlijks 

leggen wij verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs over de wijze waarop wij onze rol in het kader 

van de Wet kinderopvang (Wko) hebben ingevuld. 

 

Peuterwerk 

Om hun voorschoolse ontwikkeling te ondersteunen, bieden wij alle peuters in Stichtse Vecht de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een voorschoolse voorziening. Wij subsidiëren peuters die gebruikmaken van de 

peuteropvang en van wie de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2015 2016 2017 2018

Aantal tijdig afgehandelde aanvragen  

KDV,BSO, GOB, PSZ en VGO* in %
P

Jaarverslag 

Kinderopvang
100% 100% 100% 100% 100%

Aantal geïnspecteerde locaties (KDV, BSO, 

GOB,PSZ) in %
P

Jaarverslag 

Kinderopvang
99% 100% 100% 100% 100%

Aantal geïnspecteerde nieuw e VGO locaties 

in %
P

Jaarverslag 

Kinderopvang
100% 100% 100% 100% 100%

Aantal geïnspecteerde bestaande VGO 

locaties in %
P

Jaarverslag 

Kinderopvang

5% 

(w ettelijk 

verplicht)

5% 5% 5% 5%

Aantal ingezette handhavingstrajecten op 

tekortkomingen in %
P

Jaarverslag 

Kinderopvang
100% 100% 100% 100% 100%

Aantal bereikte doelgoepkinderen met 

Voorschoolse Educatie conform w ettelijke 

kw aliteitseisen

E 100% 100% 100% 100% 100%

Aantal voortijdige schoolverlaters E PM PM PM PM PM

* Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en 

Voorziening Gastouders (VGO)* 
 

Wat gaat het kosten? 

4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Onderwijs

Lasten 2.211         2.744         2.598          2.547         2.498         2.488         

Baten 474-            474-            474-            474-            474-            474-            

Saldo 1.737         2.270         2.124          2.073         2.023         2.013         

Onderwijshuisvesting

Lasten 3.903         4.514         3.883          4.052         3.979         3.901         

Baten 162-            260-            -260           260-            260-            260-            

Saldo 3.741         4.254         3.623          3.793         3.720         3.641         

Kinderopvang en peuterwerk

Lasten 796            656            604             602            600            599            

Baten 16-              4-                -4               4-                4-                4-                

Saldo 780            652            600             598            596            595            

6.258         7.176         6.347         6.463         6.339         6.250         

639             292             287             372             514             511             

-383           -364           -431           -571           -563           -555           

256             -72             -145           -199           -49             -44             

Resultaat na bestemming 6.514          7.104          6.202          6.264          6.290          6.206          

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

 
Onderwijs 

Lasten 

De daling van de lasten ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door:  

 het terugbrengen van de begrotingspost Onderwijsbegeleiding van € 40.000 naar nul, vanwege de 

Strategische heroverweging; 

 het fasegewijs afbouwen van de gemeentelijke bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid, met 

€ 35.000 in 2015. In 2016 en 2017 volgt een verdere afbouw met respectievelijk € 35.000 en € 36.000. 

Vanaf 2018 is het budget voor onderwijsachterstandenbeleid gelijk aan het niveau van de rijksbijdrage.  
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Onderwijshuisvesting 

Lasten 

De daling van de lasten ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt omdat:  

 het Rijk de budgetten voor het onderhoud en schades (€ 349.000) vanaf 2015 voortaan rechtstreeks 

uitbetaald aan de schoolbesturen. 

 een eenmalige budgettoevoeging in het begrotingsjaar 2014 van € 65.000 ten behoeve van het 

onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Daalse Hoek in 2015 vervalt. 

 met ingang van 1 augustus 2014 het onderwijs op SBO school De Vijverhof in Breukelen is beëindigd. 

Het gebouw aan Domineeslaantje 2 is per die datum in eigendom overgedragen aan de gemeente.           

In afwachting van herontwikkeling van het gebied wordt het gebouw toegevoegd aan de gemeentelijke 

vastgoedvoorraad. Dit betekent een kostenverschuiving van ca € 39.000 van onderwijs naar vastgoed/ 

gebouwenbeheer. 

 de begroting voor RSG Broklede kan worden verlaagd met € 20.000. De huur van noodlokalen is 

vervallen nu de school intrek heeft genomen in het 4 in 1 gebouw. Deze ruimte is beschikbaar gekomen 

omdat de bibliotheek minder m2 afneemt. 

 

Kinderopvang en peuterwerk 

Lasten 

Door de strategische heroverweging loopt het budget peuterspeelzaalwerk met € 40.000 terug in vergelijking met 

2014. 

 

Mutaties reserves 

Onttrekking aan  reserves 

Met ingang van 2015 is de nieuwe inrichting van de onderwijsbegroting in de meerjarenramingen doorgevoerd. 

De actuele budgetverdeling leidt tot een verhoging van de post onttrekkingen onderwijshuisvesting met bijna 

€ 72.000 op jaarbasis.  
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5. Sociaal domein 

 

Omschrijving programma 

 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Wijkfuncties 

 Jeugd en WMO algemene voorzieningen 

 Jeugd verstrekkingen 

 WMO verstrekkingen 

 Volwasseneneducatie 

 Participatie(wet) 

 Armoede- en schuldenbeleid 

 

In de periode 2014-2018 is veel aandacht nodig voor de transities en transformaties in het Sociaal domein. 

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben zich de afgelopen jaren gezamenlijk voorbereid op de nieuwe 

taken  (transities) op het gebied van  jeugdzorg, werk & inkomen, ondersteuning en begeleiding en passend 

onderwijs. Bij de voorbereiding zijn ook maatschappelijke organisaties, Wmo- en cliëntenraden en vrijwilligers 

betrokken. De drie gemeenten hebben de ambitie om een sterk sociaal domein in te richten.  

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 wordt 

gecontinueerd.  Het Sociale domein is bestuurlijk verankerd met de aanstelling van een coördinerend wethouder 

en een bestuurlijk team (met de wethouder WMO/volksgezondheid en de wethouder sociale zaken/participatiewet 

en jeugdzorg). 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

 
Met ingang van 2015 krijgen alle gemeenten er nieuwe taken bij in het Sociale domein. De rijksoverheid en de 

provincie dragen taken over op het gebied van de jeugdzorg, de participatie (werk en inkomen) en de begeleiding 

van mensen die het op eigen kracht (tijdelijk) niet geheel redden. Daarmee worden wij als gemeente 

verantwoordelijk voor genoemde taken. Wij zijn vanaf 2015 verplicht om de zorgcontinuïteit te garanderen. De 

overdracht van de taken gaat gepaard met efficiencykortingen. De ontwikkelingen vragen een nieuwe manier van 

werken: hulp en ondersteuning is dichtbij huis. We werken volgens het principe van één huishouden, één plan, 

één regisseur. Zo voorkomen we bureaucratie en houden we de zorg – ook met minder geld – betaalbaar. Daarbij 

doen we meer een beroep op het sociale netwerk van onze inwoners en hun eigen kracht. Een actieve 

samenleving en betrokken en zelfredzame burgers.  

 

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid bevordert het college de totstandkoming en de continuïteit van en de 

samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en 

de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Hiertoe stellen we o.a. een nota lokaal 

gezondheidsbeleid op die aansluit op de landelijke speerpunten, dragen we bij aan opzet, uitvoering en 

afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering en 

geven we prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. 
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Wat willen we bereiken? 

 
Inwoners van Stichtse Vecht kunnen mee (blijven) doen in de samenleving en zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen. Ons streefbeeld is een vitale samenleving. In een vitale samenleving voorzien inwoners zoveel mogelijk 

op eigen kracht in hun bestaan. Ze zijn zelfredzaam en zetten hun sociale netwerk in voor zichzelf en voor een 

ander.  Met de meeste inwoners gaat het goed. Ontstaat er toch een probleem dan regelen onze inwoners in 

eerste instantie hulp in hun eigen omgeving: buren, familie en vrienden. Voor inwoners die het op eigen kracht 

(tijdelijk) niet redden zorgt de gemeente altijd voor een ‘vangnet’. Mantelzorgers en vrijwilligers spelen dan een 

belangrijke rol. Als (preventieve of curatieve) actie nodig is, stimuleren  en versterken vrijwilligers, mantelzorgers 

en professionals de eigen regie van de cliënt en de inzet van zijn netwerk. Oplossingen die mensen zelf zoeken, 

passen immers vaak het beste. Als dat niet lukt en/of als verschillende problemen zich opstapelen is er meer 

ondersteuning noodzakelijk (vaak ook langduriger) met steviger coördinatie. Voor die inwoners bieden wij altijd 

een vangnet. Ook in deze situatie blijft het uitgangspunt dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor de 

oplossingen voor hun problemen (een springplank).  

 

Met het algemeen jeugdbeleid bieden wij de jeugd in Stichtse Vecht voldoende kansen en mogelijkheden om tot 

zelfontplooiing te komen en veilig en gelukkig op te groeien tot actieve en verantwoordelijke burgers. 

 

Voor mensen  in de arbeidsleeftijd staat economische zelfredzaamheid voorop. Iedereen die kan werken, moet 

naar vermogen in zijn eigen onderhoud voor zien. De Participatiewet voorziet in één regeling voor iedereen die in 

staat is om te werken, ook de mensen met een arbeidsbeperking. Met de Participatiewet worden drie 

uitkeringsregelingen gebundeld tot één regeling: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Hiermee krijgen we als gemeente de verantwoordelijkheid voor een 

brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid pakken we samen 

met werkgevers op. In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn daar afspraken over gemaakt. 

 

Wanneer inwoners klachten hebben over de dienstverlening van zorgaanbieders en gemeente dan bieden wij, 

naast de procedures voor bezwaar, beroep en klachtenafhandeling, (bij wederzijdse instemming) de mogelijkheid 

tot mediation. Wij houden ons hierbij aan de landelijke privacy-richtlijnen. Niemand valt tussen  wal en schip. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

 

We hebben bij de transities op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg & begeleiding een aantal 

gemeenschappelijke (overlappende) taken: 

 We ondersteunen ontmoetingen tussen inwoners onder meer door de inzet van subsidie. 

We bevorderen de toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten, ruimten en informatie voor mensen 

met een beperking. 

 Wij versterken de eigen kracht en stimuleren initiatieven van bewoners (samenkracht) die gericht zijn op 

onderlinge hulp. We zetten extra in op de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van informele 

zorg en/of dienstverlening, waardoor de eigen kracht en het netwerk versterkt worden.     

 Wij versterken de 0
e
 lijn: (infrastructuur voor) stimuleren van vrijwillige inzet en ondersteuning van 

mantelzorgers. Bijzondere aandacht hebben we voor het risico van overbelasting bij mantelzorgers. 

 Wij zorgen voor een goede verbinding tussen professionele en vrijwillige ondersteuning. 
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 We zetten in op een gebiedsgerichte (kern- of wijkgerichte) aanpak, In samenwerking met de 

ketenpartners geven we de sociale wijkteams verder vorm op basis van de bevolkingsopbouw en 

problematiek in wijk of buurt.  

 Wij zetten in op ondersteuning en zorg ‘dicht bij huis’, in wijken en kernen. 

 We zetten in op een integrale toegang tot het sociaal domein door inzet van sociale wijkteams. 

 Maatwerk met behoud van vitale functies in een kern staat voorop en, voor zover buurt- en dorpshuizen 

daarvoor van belang zijn, faciliteren wij deze.  

 Wij hanteren één integrale aanpak, waarbij we uitgaan van één huishouden, één plan, één regisseur. Dit 

doen we samen met onze ketenpartners. 

 Door in te zetten op vroegsignalering en preventie voorkomen wij zo veel mogelijk, dat inwoners 

terechtkomen in dure geïndiceerde voorzieningen. 

 We zetten in op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Advies- en Steunpunt 

Huiselijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling gaan samen en zijn vanaf 1 januari 

2015 operationeel onder de naam Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

(AMHK). 

 Vanwege omvang van de transities en de maatschappelijke en financiële risico’s hiervan, investeren we 

in de bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van sturingsinstrumenten. 

 We zorgen voor goede communicatie en informatie over het sociaal domein en de verschillende 

aandachtsgebieden daarin. 

 We nemen het aanstellen van een mediator op in de procedures voor bezwaar, beroep en 

klachtenafhandeling. 

 

We hebben daarbij per transitie ook nog een aantal specifieke taken: 

 

Jeugd(zorg) 

Algemeen jeugdbeleid 

Wij stimuleren jongeren vooral om zelf activiteiten en projecten te organiseren. Wij ondersteunen hen hierbij 

financieel door het beschikbaar stellen van het flexibel jeugdbudget en bieden, indien nodig en gewenst, 

begeleiding. De richtlijn is positief jeugdbeleid, waarbij verbinding centraal staat. 

 

Wij betrekken jongeren actief bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving en stimuleren hen hierover mee te 

denken en mee te praten. Dit gebeurt op eigentijdse wijze en sluit aan bij de dynamiek en leefwereld van 

jongeren. 

 

Jeugdzorg 

We organiseren een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang, waarbij we snel hulp bieden in geval  van 

signalen, vragen over en verzoeken om hulp en waardoor -eventuele doorverwijzing kan plaatsvinden. 

 

Daar waar mogelijk zetten we ambulante jeugdhulp  indicatiearm en vroegtijdig in (resultaatbepaling, toewijzing, 

beschikking, financiering). 

 

Wij geven uitvoering aan gemaakte afspraken over de werkwijze tussen de gemeentelijke toegang, het AMHK, de 

Raad voor de Kinderbescherming en het inzetten van SAVE teams (Samen werken aan Veiligheid) bij drang en 

dwang. 
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Waar mogelijk betrekken wij onze inwoners, huisartsen, scholen, zorgaanbieders, GGD ’en e.d. bij het verder 

vormgeven, aanscherpen van ons beleid en uitvoering. 

 

Wij zetten de zorg die cliënten ontvangen  op basis van afspraken in 2014  voort. Hiervoor hebben we aanbieders 

gecontracteerd via het transitiearrangement. 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

Maatwerkvoorzieningen zijn individuele voorzieningen waar een indicatie voor gesteld moet worden. Bij de 

maatwerkvoorzieningen bieden we ruimte voor innovatieve oplossingen. Uitgangspunt is dat het gebruik van 

algemene voorzieningen voorop staat  bij een maatwerkoplossing. Overlap in maatwerkvoorzieningen gaan we 

tegen.  

 

Het gaat om de volgende maatwerkvoorzieningen: 

 begeleiding 

 hulp bij het huishouden 

 rolstoelen 

 vervoersvoorzieningen 

 woonvoorzieningen 

 beschermd wonen en opvang (via centrumgemeente) 

 

Deze maatwerkvoorzieningen kunnen zowel in natura als in Persoonsgebonden Budget (PGB) worden 

toegekend. 

 

We voeren medio 2015 resultaatgerichte financiering van hulp bij het huishouden in en onderzoeken of een 

algemene voorziening voor schoonmaakwerk nodig is. 

 

We zetten in op het voorkomen van huisuitzetting en toeleiding van inwoners naar maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en beschermd wonen. Met de centrumgemeenten (Utrecht) maken we afspraken over de 

toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 

Participatie(wet) 

Werk 

We begeleiden mensen (op weg) naar werk, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Het speelveld is ingrijpend 

veranderd. Er komt nieuwe instroom van de nieuwe doelgroep arbeidsbelemmerden (voorheen Wajong en Wet 

sociale werkvoorziening). Er komen nieuwe instrumenten, zoals loonkostensubsidie, begeleiding (“jobcoaching”) 

en een verzekeringspolis voor de werkgever tegen uitval (No Risk polis). Er komen nieuw in te richten regionale 

samenwerkingsverbanden met gemeenten, sociale partners, het UWV en anderen. We krijgen te maken met 

kortingen op de rijksbijdragen wegens te verwachten efficiencywinst.  

 

In 2015: 

 richten we het regionaal Werkbedrijf in samen met andere gemeenten, ketenpartners, werkgevers en 

werknemers in de regio; 

 ontwikkelen we het Werkgeversservicepunt verder en harmoniseren dit punt met andere WSP’s in de 

arbeidsmarktregio; 
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 stimuleren we lokale werkgevers plekken ter beschikking te stellen door middel van bedrijfsbezoeken en 

social return on investment bij aanbestedingen (SROI); 

 geven we de arbeidsontwikkeling duidelijk vorm en richten ons op het realiseren van kansrijke matching. 

Wanneer hierbij inzet van specialisten noodzakelijk is, maken we duidelijke, resultaatgerichte afspraken 

met deze partijen; 

 herzien we de samenwerking met en de positie van de Sociale Werk bedrijven (SW bedrijven), rekening 

houdend met de nieuwe wettelijke en financiële kaders. Dit stemmen we af met de Gemeenschappelijke 

Regelingen, waarbinnen de sociale werkvoorziening is ingebed. 

 

Scholing en training taalvaardigheid 

We leiden jongeren met een zwakke uitgangspositie (ontbreken startkwalificatie) zoveel mogelijk terug naar 

onderwijs, of als dat niet kan naar reguliere arbeid. Tevens nemen we taalachterstand weg. We zetten 

jongerenvouchers in en maken gebruik van initiatieven als het Leerwerkloket (LWL) en Jongeren Onderwijs. 

Jongeren met multiproblematiek krijgen speciale aandacht via LWL. We ontwikkelen specifiek beleid voor 

doorstroming naar de arbeidsmarkt van jongeren afkomstig van de nieuwe Entree-opleiding, Praktijkonderwijs en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs, ofwel de ‘kwetsbare groepen’. We zetten taaltrajecten voor anderstaligen in,  zo 

mogelijk in combinatie met arbeidsontwikkeling. Ter bestrijding van laaggeletterdheid stimuleren en faciliteren wij 

projecten. 

 

Minimabeleid 

Na 1 januari 2015 is geen categoriaal beleid meer mogelijk. Dit gaat over in armoede- en schuldenbeleid. 

We intensiveren de armoedebestrijding. We hebben hierbij aandacht voor nieuwe groepen die door armoede 

bedreigd worden en zetten in op het voorkomen van schuldproblematiek. Hierbij hebben we in het kader van 

structurele preventie specifieke aandacht voor jongeren.  We bieden extra inkomensondersteuning voor inwoners 

met een laag inkomen. Verder blijven we aangesloten bij de U-pas, met daarin verschillende regelingen voor 

minima. We verruimen de Collectieve Zorgverzekering voor minima. Binnen de kaders van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening en op basis van het vastgestelde beleidsplan voeren we schuldhulpverlening integraal uit. In 

2015 onder eigen regie en verantwoordelijkheid. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 
Nog in ontwikkeling 
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Wat gaat het kosten? 

5. Sociaal domein

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wijkfuncties

Lasten 4.145         4.177         4.044          4.035         4.027         4.022         

Baten 39-              7-                -                 -                 -                 -                 

Saldo 4.106         4.170         4.044          4.035         4.027         4.022         

Jeugd verstrekkingen

Lasten 1.613         1.992         12.571        12.388       12.023       12.083       

Baten 99-              -                 -10.831      10.654-       10.294-       10.358-       

Saldo 1.515         1.992         1.741          1.734         1.729         1.725         

WMO verstrekkingen

Lasten 6.693         7.889         13.065        13.359       13.144       13.108       

Baten 1.320-         1.211-         -11.577      11.897-       11.702-       11.683-       

Saldo 5.373         6.678         1.487          1.462         1.442         1.425         

Volwasseneducatie

Lasten 109            148            110             110            110            110            

Baten 107-            144-            -107           107-            107-            107-            

Saldo 2                4                4                 4                4                4                

Participatiewet

Lasten 17.698       17.781       17.896        17.774       17.567       17.374       

Baten 15.578-       14.605-       15.182-       15.125-       14.793-       14.727-       

Saldo 2.120         3.176         2.714          2.649         2.774         2.647         

Armoede- en schuldenbeleid

Lasten 1.919         2.185         2.368          2.358         2.350         2.344         

Baten 23-              30-              -30             30-              30-              30-              

Saldo 1.895         2.155         2.338          2.328         2.320         2.314         

15.011       18.174       12.327       12.211       12.296       12.136       

685             -                 -                 -                 -                 -                 

-400           -471           -                 -                 -                 -                 

285            471-            -                 -                 -                 -                 

Resultaat na bestemming 15.296        17.703        12.327        12.211        12.296        12.136        

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

 

Wijkfuncties 

Lasten 

Ten opzichte van 2014 geven we bijna € 146.000 minder uit. Het Rijk stelde in 2014 voor het laatst het budget 

voor Zichtbare Schakels (€ 126.000) beschikbaar. Vanaf 2015 wordt dit gefinancierd door de zorgverzekeraars, 

maar wel gecontinueerd. Daarnaast zijn eerder opgenomen incidentele budgetten uit het collegeprogramma 

komen te vervallen. 

 

Jeugd verstrekkingen 

Lasten 

We begroten in 2015 in totaal bijna € 10.575.000 meer aan lasten dan in 2014. Dit is het gevolg van het in 

werking treden van de transities op het terrein van de jeugdzorg, waarmee een budget van bijna € 10.831.000 

aan de begroting is toegevoegd. Daardoor is het invoeringsbudget - nu de transities met ingang van 2015 een feit 

zijn - niet langer opgenomen. Hierdoor ontstaat een verschil van bijna € 256.000 met het voorgaande 

begrotingsjaar. 
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Baten 

We begroten in 2015 in totaal bijna € 10.831.000 meer aan baten dan in 2014. Dit is het gevolg van het in werking 

treden van de transities op het terrein van de jeugdzorg waarmee een budget van bijna € 10.831.000 aan de 

begroting is toegevoegd, gedekt door een rijksbijdrage in dezelfde omvang. 

 

WMO verstrekkingen 

Lasten 

We hebben, ten opzichte van 2014, in totaal € 5.058.000 meer beschikbaar. Met ingang van 2015 is de transitie 

op het terrein van de WMO verstrekkingen een feit. Hiervoor is een budget van bijna € 6.691.000 aan de 

begroting toegevoegd. Daarnaast is een budgetbijstelling naar beneden doorgevoerd in de uitvoeringsbudgetten 

voor huishoudelijke hulp 1 en 2. Deze worden met ingang van 2015 met € 1.388.000 verlaagd in lijn met de 

eerder al door het Rijk opgelegde bezuinigingstaakstellingen op de WMO. Tot slot verdwijnen nog twee 

incidentele budgetten uit de begroting 2015: in de eerste plaats een begrotingspost van € 18.500 uit het 

aflopende collegeprogramma 2010-2014 en als laatste nog het invoeringsbudget transities WMO ad € 227.000. 

 

Baten 

De begroting van de baten op het terrein van de WMO verstrekkingen laat, ten opzichte van 2014, een verschil 

zien van ruim € 10.366.000 positief. Hieraan liggen twee nieuwe opgevoerde inkomstenposten ten grondslag: 

In de eerste plaats is de rijksbijdrage voor de nieuwe taak WMO verstrekkingen aan de begroting toegevoegd. 

Het gaat om een bedrag van bijna € 6.691.000. Daarnaast is, ter bevordering van de transparantie, de in het 

gemeentefonds opgenomen integratie-uitkering WMO uit het programma ‘dekkingsmiddelen’ gelicht en 

toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. De integratie-uitkering bedraagt ruim € 3.666.000.  

 

Volwasseneneducatie 

Lasten 

Voor volwasseneneducatie bedraagt de korting ruim € 37.000, dit is in overeenstemming met de door het rijk 

vastgestelde bijdrage.  

 

Baten 

De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie is met ruim € 37.000 gekort, het uitvoeringsbudget is daarop 

aangepast.  

 

Participatie(wet) 

Lasten 

We begroten ruim € 85.000 minder dan in 2014. In verband met het toegenomen aantal fraudeonderzoeken wordt 

vanaf 2015 € 50.000 extra opgenomen voor Sociale Recherche. Ook voor de uitbestede werkzaamheden aan het 

bureau Zelfstandigen is € 50.000 extra opgenomen. De bijstandsuitgaven laten ten opzichte van de initiële 

begroting 2014 een stijging zien van € 275.000. Hierbij zijn de prognoses over de ontwikkeling bijstand van het 

Rijk maatgevend en wij volgen deze.  

Met de realisatie van de transities is het invoeringsbudget transities Wet werken naar vermogen (Wwnv) ten 

bedrage van € 40.000, dat in 2014 nog in de begroting was opgenomen, met ingang van 2015 komen te 

vervallen. Met het inwerking treden van de nieuwe Participatiewet voert het Rijk een forse budgetkorting door. 

Samen met de ombuiging in het kader van de strategische heroverweging laten de WSW uitgaven een daling 

zien van € 272.000. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar lopen de uitvoeringsbudgetten op de zuivere re-

integratieactiviteiten met ongeveer € 146.000 terug. Dit heeft te maken met de verlaging van de rijksbijdrages op 
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dit terrein. Met de nieuwe instroom van cliënten die niet in staat zijn 100% van het minimumloon te verdienen, 

betekent dit dat minder geld beschikbaar is voor een doelgroep die steeds minder eenvoudig is te bemiddelen.  

 

Baten 

In totaal stijgen de inkomsten met bijna € 577.000. Het budget  voor de bijstandsverlening (BUIG) stijgt in 

vergelijking met 2014 met € 884.000. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met de laatste 

budgetaanpassingen over 2014. Deze aanpassing heeft naar verwachting ook gevolgen voor 2015 (en later) 

waardoor de kans reëel is dat de rijksbijdrage voor 2015 lager uitvalt dan hierboven gemeld. Daarnaast moet 

opgemerkt worden dat vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel door het ministerie wordt toegepast dat in vier jaar 

wordt opgebouwd. De implicaties hiervan op het budget zijn nog niet duidelijk. Voor de uivoering van 

participatieactiviteiten (WSW en overige re-integratieactiviteiten) komt in vergelijking met het vorige begrotingsjaar 

€ 306.000 minder binnen.  Dit wordt veroorzaakt doordat de rijkssubsidie voor de WSW vanaf 2015 wordt 

afgebouwd. Nieuwe instroom vanaf 2015 vindt niet meer plaats en ook de rijksvergoeding per werknemer wordt in 

zes jaar tijd afgebouwd met 15%. Daarnaast komt voor de overige re-integratieactiviteiten minder budget 

beschikbaar. 

 

Armoede- en schuldenbeleid 

Lasten 

Het uitvoeringsbudget stijgt met € 150.000. Door het rijk is in de meicirculaire 2014 structureel  € 75.000 extra 

beschikbaar gesteld ter intensivering van het armoedebeleid en bovendien is in diezelfde circulaire voor de 

activiteit schuldhulpverlening  structureel € 75.000 meer beschikbaar gekomen. 

 

Mutaties reserves 

Onttrekking aan reserves 

In 2015 e.v. zijn er geen mutaties in reserves en voorzieningen te melden in het sociale domein, dit in 

tegenstelling tot 2014. In het vorige begrotingsjaar stonden alle voorbereidingsbudgetten in het kader van de 

transities tot een totaal van ruim € 414.000 als overheveling onder de baten opgenomen, alsmede het budget 

handhaving inburgeraars ad € 57.000. 
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6. Wonen, werken en vrije tijd 

 

Omschrijving programma 

 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Cultuur 

 Cultureel erfgoed 

 Sporten en bewegen 

 Speelplaatsen en –terreinen 

 Economie/toerisme en recreatie 

 Bouwen en wonen 

 Maatschappelijk vastgoed 

 

Cultuur, sport en recreatie  

Cultuur, sport en recreatie dragen bij aan een vitaal en duurzaam Stichtse Vecht. De eigen kracht van de kernen 

en de verantwoordelijkheid van de inwoners zijn het uitgangspunt. Wij faciliteren en stimuleren een optimaal 

gebruik van voorzieningen en middelen. 

 

Ondernemen  

Stichtse Vecht biedt door de centrale ligging tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht kansen voor economische 

ontwikkeling. De bundeling van de krachten van de twaalf kernen maakt het mogelijk om de komende jaren nieuw 

beleid in te zetten om de gemeente op economisch vlak te versterken. Wij ondersteunen zowel de bestaande als 

de nieuwe economie, want voldoende werkgelegenheid en een vitale lokale economie zijn voor ons van groot 

belang. 

Op het gebied van bedrijfs-, kantoor- en winkellocaties verandert momenteel veel; zo is de vraag niet altijd 

vanzelfsprekend en is op sommige plekken zelfs sprake van leegstand. Wij voeren daarom een proactief 

economisch beleid, waarbij we samenwerken met bedrijven en ondernemers en met de regio, waaronder de 

gemeenten Weesp en Wijdemeren. 

 

Bouwen en wonen  

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. Wij vinden het 

belangrijk dat er voldoende goede woningen in onze gemeente beschikbaar zijn, maar dat tegelijkertijd het open 

en groene buitengebied beschermd wordt en we zorgvuldig omgaan met ons cultuur erfgoed.  

Wij hebben aandacht voor bijzondere woonvormen in onze gemeente. Het belang van woonbootbewoners moet 

voldoende gewaarborgd worden. Wij zijn terughoudend ten aanzien van nieuwbouw van recreatiewoningen en 

zoeken naar mogelijkheden om bij langdurig permanent bewoonde recreatieverblijven tot een legalisatie te 

komen, tenzij deze in kwetsbare gebieden gelegen zijn. 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

N.v.t. 
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Wat willen we bereiken? 

 

Stichtse Vecht is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar deze functies elkaar 

aanvullen. 

 

We richten ons hierbij op: 

 Het behoud en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving; 

 Een sterke lokale economie; 

 Het vergroten van de eigen kracht van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen 

(selfsupport principe/veranderende rol van de overheid); 

 Het behouden, versterken en tonen van het unieke (groene) karakter van onze gemeente; 

 Een toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Cultuur 

Het beleid op het gebied van cultuur is gericht op een sterke zelfstandige culturele sector. Om de regierol van de 

gemeente te benadrukken, plaatsen we een aantal uitvoerende taken op afstand. Hierbij heroverwegen we ook 

het subsidiebeleid.  Met het Prins Bernhard Cultuurfonds gaan we een samenwerking aan om het Cultuurfonds 

Stichtse Vecht te implementeren. Wij versterken actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie voor kinderen en 

jongeren. Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met cultuur via de basisschool. Wij maken hierover 

afspraken met stichting Kunst Centraal. 

 

In 2015 houden we drie volwaardige bibliotheken en twee bibliotheekservicepunten in stand. Daarnaast realiseren 

we een bibliotheek op school in samenspraak met onderwijsinstellingen. 

 

Cultureel erfgoed 

Wij behouden het unieke karakter en de aanwezige culturele erfgoedwaarden en waar mogelijk versterken en 

ontwikkelen wij dit. We stellen een cultuurhistorische waardenkaart op en concretiseren ons monumentenbeleid. 

Dit doen we door de kadernota erfgoedbeleid verder uit te werken. We onderzoeken daarbij het verkrijgen van 

een Europees erfgoedlabel en hebben aandacht voor actieve bescherming van buitenplaatsbiotopen. 

 

Sporten en bewegen 

We hebben in 2014 een hoofdlijnennota opgesteld waarin we ons ambitieniveau hebben vastgesteld met 

betrekking tot een onder andere geharmoniseerd accommodatiebeleid (kaders), dagelijks onderhoud, jaarlijks 

groot onderhoud en vervanging-/nieuwe investeringen. De (financiële) uitwerking hiervan, afhankelijk van de 

samenwerking en invulling met de verenigingen, vindt plaats in de eerste helft van 2015. 

 

Iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en/of bewegen, in de eigen omgeving en binnen zijn of haar 

eigen capaciteiten. Specifiek richten we ons op een match tussen vraag en aanbod, waarbij we extra aandacht 

besteden aan inactieve inwoners (van alle leeftijden maar met een focus op de inactieve jeugd). Daarvoor zoeken 

we samenwerking met lokale organisaties. De combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches spelen hierin 

een belangrijke rol, evenals het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). 
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Sportvoorzieningen (per kern) zijn toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Wij onderzoeken de 

mogelijkheden om sportaccommodaties te optimaliseren en te verduurzamen. Hierbij denken wij aan de aanleg 

van kunstgrasvelden voor buitensport en het ondersteunen van initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen 

op daken van sportaccommodaties. Daarbij kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van 

bestemmingswijziging van vrijkomende sportvelden. Afhankelijk van het te nemen besluit om een Sportbedrijf op 

te richten, voeren sportaanbieders daarvoor zoveel mogelijk zelfstandig hun onderhoudstaken uit, waarbij 

beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet. 

 

We brengen de sportsubsidies intergraal in beeld, waarbij we kijken naar de (on)mogelijkheden omtrent het 

herinvoeren van jeugdsportsubsidies. 

 

Speelplaatsen- en terreinen 

Uw Raad heeft op 1 juli 2014 het beleidskader “Buiten Spelen, Natuurlijk!” vastgesteld.  Hierin is de ambitie 

verwoord dat we een goed aanbod bieden aan speelplekken voor verschillende leeftijden om het buiten spelen te 

bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan een meer eigentijdse invulling van speelplaatsen zoals informele en 

natuurlijke speelvoorzieningen en meer ruimte voor bewonersinitiatieven. 

 
Economie/toerisme en recreatie 

Economie 

Wij creëren een aantrekkelijk ondernemersklimaat, met verbeterde dienstverlening aan ondernemers, gericht op 

vergroting van de werkgelegenheid. Hiertoe verkennen wij de oprichting van een Economic Board Stichtse Vecht. 

Tevens stellen we de uitvoeringsagenda van de economische visie vast en verruimen we de mogelijkheden tot 

functiewijziging binnen bestemmingsplannen. 

 

We meten door middel van een enquête de ondernemerstevredenheid en ontplooien op basis daarvan 

verbeterinitiatieven. We gaan van start met een Ondernemersloket. Waar mogelijk verminderen we de regeldruk 

en worden procedures versneld. In het (onderhands) aanbestedingsbeleid komt meer ruimte voor lokale 

ondernemers. 

 

In samenwerking met het PAUW bedrijf bouwen we de dienstverlening van het Werkgeverservicepunt verder uit, 

om werkgevers te ontzorgen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens 

stellen we een regionaal actieplan op voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. 

  

Toerisme en Recreatie 

Om de sector Toerisme en Recreatie te versterken, verbeteren wij de informatie- en ontvangstfunctie, zowel 

fysiek als digitaal. Ook verhogen we de verblijfscapaciteit door meer ruimte te bieden aan de (zakelijke) 

verblijfsmarkt, verbinden wij lokale ondernemers aan regionale kansen en intensiveren wij de regionale 

samenwerking op het gebied van productontwikkeling, marketing en promotie. 

 

Om de economische potentie van het unieke grondgebied van Stichtse Vecht op een verantwoorde manier te 

benutten, verbeteren wij de toeristische infrastructuur en het voorzieningenniveau. Bijvoorbeeld door de 

uitbreiding van het aantal Toeristische Overstappunten, het uitbreiden van watersportvoorzieningen langs de 

Vecht en het verbeteren van de bebording van knooppuntroutes. 
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Ten slotte verbeteren wij de organisatie- en financieringsstructuur van de recreatieschappen en creëren wij meer 

ruimte voor publiekprivate samenwerking en financiering voor zowel de duurzame ontwikkeling als het behoud 

van de recreatiegebieden.  

 

Bouwen en wonen 

We behouden het huidige aanbod van sociale huurwoningen. Daarnaast creëren we een gezonde regionale 

kantorenmarkt.  In samenspraak met de in onze gemeente actieve woningcorporaties werken we aan het 

opstellen van nieuwe prestatieafspraken. We verminderen de huidige plancapaciteit kantoorvierkante meters en 

het kantorenaanbod.  

 

Bestaande woningbouwprojecten zetten we voort en waar mogelijk voeren we die versneld uit. Daarbij kijken we  

onder meer naar de mogelijkheden van collectief opdrachtgeverschap. Bij nieuwbouw en renovatie bevorderen 

wij het levensloopbestendig bouwen. Wij zien overigens toenemend vertrouwen in de markt bij ontwikkelaars; om 

deze ontwikkelingen goed te begeleiden wordt meer beslag gelegd op de bestaande capaciteit. Wij maken hierbij 

scherpe keuzes om tot kostendekkende ontwikkelingen te komen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de door 

ons eind 2014 vast te stellen Nota kostenverhaal.  

 

Wij gaan verder op de ingezette koers om, in die gevallen waar al lange tijd sprake is van permanente bewoning, 

het wonen in recreatieverblijven te legaliseren.  Daarnaast zullen wij terughoudend zijn bij het meewerken aan 

nieuwe recreatiewoningen. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

We evalueren het gemeentelijk vastgoedbeleid. Het doel is een compacte en strategisch waardevolle 

vastgoedportefeuille, waarmee maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het aanbod van 

maatschappelijke voorzieningen komt overeen met de wensen en behoeften van onze inwoners.  

 

Vanuit het programma IVAB (Integraal Voorzieningen- en Accomodatiebeleid) hebben wij in 2014 per kern 

schuifplannen gemaakt om leegstand op te lossen, panden vrij te spelen en bezettingsgraden te optimaliseren. 

Wij realiseren de bezuinigingen op vastgoed met behoud van de vitale functies in de kernen. In 2015 voeren wij 

deze schuifplannen uit. Daarvoor is het nodig dat er geen achterstallig onderhoud meer is. 

 

Wij stoten vastgoed af dat geen maatschappelijk waarde of strategische grondpositie vertegenwoordigt en/of niet 

aan onze maatschappelijke doelstellingen of onze wettelijke verplichtingen bijdraagt. 
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Effect- en prestatie indicatoren 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2015 2016 2017 2018

% inw oners dat voldoet aan de 

Bew eegnorm (minimaal 5 dagen per 

w eek 30 minuten matig/intensief 

bew egen) 

P
GGD (2-

jaarlijks)
62% XX XX

% inw oners dat voldoet aan de norm 

Fitnorm (minimaal 3 keer per w eek 20 

minuten intensief bew egen) 

P
GGD (2-

jaarlijks)
24% XX XX

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden 

(jeugd) 
P

KISS 

(NOC/NSF) 
XX XX XX XX XX

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden 

(senioren) 
P

KISS 

(NOC/NSF) 
XX XX XX XX XX

% overgew icht bij jeugd E 2-jaarlijks

% overgew icht bij volw assenen E 2-jaarlijks

 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2015 2016 2017 2018

Reguliere omgevingsvergunning 

verleend binnen …. w eken
P 8 w eken 8 w eken PM PM PM

Uitgebreide omgevingsvergunning 

verleend binnen  …… w eken
P 26 w eken 26 w eken PM PM PM

Aanvragen binnen de gestelde termijn 

behandelen
P 100%

In 2015 hebben w ij minimaal één 

(multifunctionele) ontmoetingsruimte per 

kern

P 1 1 1 1

Beoordelen Erfgoedinspectie* P

Monitor 

Erfgoedin-

spectie

PM PM PM

30% van nieuw bouw  zijn sociale sector 

w oningen (koop en huur)
P 30% 30% 30% 30%

Afname van de leegstand kantoren met 

…. vierkante meter
P PM PM PM PM

*(2-jaarlijks onderzoek van de erfgoedinspectie naar de mate van taakuitvoering van gemeenten over de naleving van wet- en 

regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed). 
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Wat gaat het kosten? 

6. Wonen, werken en vrije tijd

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cultuur

Lasten 1.516         1.625         1.381          1.378         1.376         1.374         

Baten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 1.516         1.625         1.381          1.378         1.376         1.374         

Cultureel erfgoed

Lasten 408            668            1.108          726            708            705            

Baten 24-              5-                -28             28-              27-              27-              

Saldo 384            664            1.079          699            681            678            

Sporten en bewegen

Lasten 5.853         5.227         5.146          5.103         4.980         4.939         

Baten 1.997-         1.856-         -1.986        1.985-         1.985-         1.985-         

Saldo 3.856         3.371         3.160          3.118         2.995         2.955         

Speelplaatsen- en terreinen

Lasten 725            458            584             579            573            545            

Baten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 725            458            584             579            573            545            

Economie, toerisme en recreatie

Lasten 1.266         1.465         1.526          1.515         1.505         1.497         

Baten 285-            321-            -261           261-            261-            261-            

Saldo 980            1.144         1.266          1.255         1.244         1.236         

Bouwen en wonen

Lasten 5.178         9.321         6.618          5.849         5.797         5.771         

Baten 2.075-         3.533-         -2.722        2.182-         2.183-         2.218-         

Saldo 3.103         5.788         3.895          3.666         3.614         3.552         

Maatschappelijk vastgoed

Lasten 1.155         1.558         1.392          1.380         1.365         1.354         

Baten 1.145-         1.419-         -1.771        1.221-         1.220-         1.220-         

Saldo 10              139            -379           160            145            134            

10.574       13.189       10.987       10.855       10.628       10.475       

537             544             255             246             237             231             

-2.351        -3.320        -1.121        -535           -439           -428           

1.813-         2.776-         866-            289-            202-            197-            

Resultaat na bestemming 8.760          10.413        10.121        10.565        10.426        10.277        

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

 
Cultuur 

Lasten 

Het totaal van de budgetten voor de bibliotheek, muziekschool en amateuristische kunst loopt vanaf 2015 terug 

met ruim € 48.000 waarmee de laatste tranche van de Strategische heroverweging op dit terrein is gerealiseerd. 

 

Cultureel erfgoed 

Lasten 

In 2015 worden kapitaallasten begroot van € 400.000 voor fundering van de kerktoren in Loenen aan de Vecht. 
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Mutaties reserves 

Onttrekking aan reserves 

In 2015 wordt incidenteel € 400.000 ontrokken aan de reserve ter dekking in één keer van de kapitaallasten die 

samenhangen met de fundering van de kerktoren in Loenen aan de Vecht. 

 

Sporten en bewegen 

Lasten 

De daling van de lasten wordt veroorzaakt door: 

 het niet opnemen van de rijksbijdrage voor de combinatiefunctionarissen, omdat het bedrag van de 

bijdrage ten tijde van de opstelling van de begroting niet bekend was. 

 een incidentele investeringsbijdrage van € 110.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld voor LMHC. 

 het verwerken van de laatste tranches beheerkosten binnen- en buitensport ( € 75.000) vanwege de 

Strategische heroverweging. 

 een aanpassing met indexering van het aandeel energiekosten en gebouwenonderhoud in de 

exploitatiebijdrage volgens de contractafspraken met Sportfondsen SV. Hiermee is € 145.000 op 

jaarbasis gemoeid.  

 het herstellen van de post energie van het Kikkerfort (€ 60.000) op het oude niveau. Uit onderzoek is 

komen vast te staan dat het nalaten van prijsaanpassingen, de tegenvallende inverdieneffecten van de 

eerdere verbouwing in combinatie met de toegenomen bezoekersaantallen een verlaging van de post 

energie niet langer rechtvaardigt. 

 het toevoegen vanuit het raadsprogramma van € 35.000 aan de sportbegroting ter versterking van de 

ontwikkelingscapaciteit van dit beleidsterrein (in combinatie met economie en toerisme in programma 6) 

waarvoor 140.000 beschikbaar komt. 

 

NB: De sportaccommodaties worden mede door het onderwijs gebruikt. De kosten worden echter uitsluitend 

zichtbaar bij sport. 

 

Baten 

Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met meerinkomsten tot een totaal van € 130.000. Een deel daarvan - 

€ 49.000 - vloeit voort uit het inboeken van de laatste tranche van de Strategische heroverweging op binnen- en 

buitensport. Daarnaast is de huurvergoeding van Sportfondsen SV conform contractafspraken met € 55.000 

verhoogd en wordt rekening gehouden met een structurele meeropbrengst bij Kikkerfort van € 26.000 in verband 

met verhoogde bezoekersaantallen.  

 

Mutaties reserves 

Onttrekking aan reserves 

In 2014 werd incidenteel rekening gehouden met een onttrekking van € 110.000 ter dekking van de bijdrage in de 

aanleg van het combikunstgrasveld in sportpark De Heul.  

 

Economie, Recreatie & Toerisme 

Lasten 

Ten opzichte van 2014 nemen de lasten in totaal met € 83.000 toe. Enerzijds is de begroting van het 

plassenschap Loosdrecht e.o. in lijn gebracht met de afspraken die hierover zijn gemaakt in het bestuur van de 

GR (€ 7.500) , anderzijds is door middel van het raadsprogramma structureel € 140.000 beschikbaar gekomen 

om de ontwikkelingscapaciteit op het gebied van toerisme en economie te versterken (een en ander in 
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samenhang met sport). Een vergelijking met het vorige begrotingsjaar wordt nog beïnvloed door de incidenteel in 

de begroting 2014 opgenomen doorbetaling van € 64.000 aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden voor de 

aanleg van een speeleiland. Tevens heeft een aframing plaatsgevonden op de taakstelling in het kader van 

PUSH van € 64.000 op de inkomsten uit straatmarkten. Deze inkomsten zijn tot een realistisch niveau 

teruggebracht. 

 

Baten 

Zie lasten. 

 

Bouwen en Wonen 

Lasten 

In 2014 heeft de raad ingestemd met de inzet van de bestaande onderhoudsvoorzieningen en reserves voor de, 

op basis van de vastgestelde nieuwe onderhoudsplannen, te vormen onderhoudsvoorzieningen en reserves 

(€ 1,9 miljoen). 

 

Voor de Structuurvisie was voor 2014 circa € 120.000 beschikbaar. Met het in 2014 beschikbaar gestelde budget 

verwachten wij de structuurvisie af te ronden. Daarom is in 2015 geen budget opgenomen in de begroting. 

 

Vanwege de omzetting van de exploitatielasten van een gemeentelijk eigendom naar dit programma neemt het 

bedrag in 2015 ter grootte van € 55.000 toe. Op onderwijsprogramma dalen de lasten evenredig. 

 

De grondexploitaties zijn, conform het vastgestelde beleid, bijgesteld op basis van onder andere de doorwerking 

vanuit de jaarrekening 2013. Hierdoor is de verdeling van het beschikbare budget over de jaren bijgesteld. Een 

nadere toelichting kunt u vinden in de paragraaf Grondbeleid. 

 

Baten 

In deze begroting is een eenmalige taakstelling in 2014 op het taakveld grondzaken van € 150.000 niet meer van 

kracht. Het bedrag was gebaseerd op voorgenomen grondverkopen voor 2014.  

 

Een deel van de loonsom is ingeleverd om een kostenreductie te realiseren. De kostenreductie wordt ingezet om 

de verlaging van de begrote legesinkomsten op te vangen.  

 

Mutaties reserves 

Onttreking aan reserves 

In de Voorjaarsnota 2012 is de prognose voor de te verwachten inkomsten op dit bestuurlijk thema naar beneden 

bijgesteld. In 2015 wordt voor het laatste jaar een beroep gedaan op de reserve (€ 175.000). 

 

Maatschappelijk Vastgoed 

Lasten 

De lasten nemen ten opzichte van 2014 af omdat de bibliotheeklocatie Maarssendorp vanaf 2015 structureel in 

de begroting is verwerkt. De verschillen kunnen worden verklaard door de extra bijdrage in 2014 van € 50.000 

aan de bibliotheek voor de aflossing van de hypotheek en door de in het overgangsjaar noodzakelijke storting in 

de voorziening van € 81.000 die gecompenseerd wordt door extra raming aan de batenkant tot hetzelfde bedrag. 

Vanaf 2015 geldt voor de locatie een kostendekkende huur.  
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Baten 

In het overgangsjaar van de oplevering van de verbouwde bibliotheeklocatie is een storting in de voorziening van 

€ 81.000  gecompenseerd door extra raming aan de batenkant tot dezelfde bedrag. Vanaf 2015 geldt voor de 

locatie een kostendekkende huur waardoor een verschil van ruim € 81.000 met het vorige begrotingsjaar wordt 

verklaard (zie ook de toelichting van de lasten van dit thema).  

 

Mutaties reserves 

Onttrekking aan reserves 

In het bestuurlijk thema Maatschappelijk vastgoed vinden de verrekeningen van de kapitaallasten met de hier 

voor gevormde kapitaaldekkingsreserves plaats.  
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7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Omschrijving programma 

 

Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

 Financiering 

 Financiële positie 

 Belastingen 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

 

Ontwikkelingen gemeentefonds 

De ontwikkelingen van het gemeentefonds in deze programmabegroting zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 

meicirculaire gemeentefonds 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 

meicirculaire zijn de uitkomsten van het groot onderhoud gemeentefonds verwerkt. Dit groot onderhoud was 

noodzakelijk omdat de uit 1997 daterende verdeling van het gemeentefonds en de feitelijke uitgaven van 

gemeenten scheefgroei vertoonden. Voor de gemeente Stichtse Vecht leidt het groot onderhoud tot een 

structureel voordeel van € 240.200. Het groot onderhoud heeft geen betrekking op de verdeelmodellen van de 

decentralisaties en de ontwikkeling van het deelfonds Sociaal domein, daarvoor lopen afzonderlijke trajecten.  

De raad is over deze circulaire geïnformeerd met de raadsinformatiebrief (RIB) nr. 33 van 27 juni 2014.  

 

Deregulering belastingverordeningen 

De deregulering door het afschaffen, vereenvoudigen of versoepelen van regelingen en wetten moet leiden tot 

een (administratieve) lastenverlaging. De gemeente Stichtse Vecht effectueert de deregulering in 2015 door het 

vereenvoudigen van de tarieventabellen behorende bij de belastingverordeningen.  

 

Wat willen we bereiken? 

Continueren van een degelijk en solide financieel (meerjaren)beleid.

Presenteren van een sluitende Programmabegroting voor de periode 2015-2018, w aarbij het 

totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten in evenw icht is.

Doorontw ikkelen van de kw aliteit van de P&C producten w aaronder de Programmabegroting.

Realiseren van een goede stabiele f inanciële basis en een goede duurzame vermogenspositie.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Speerpunten 2015

 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Financiering 

De kaders voor het bestuurlijk thema ‘Financiering’ zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden 

(Wet fido) en vertaald in het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014. In de paragraaf ‘Financiering’ zijn de 

beleidsvoornemens voor 2015 uitgewerkt. 
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Stresstest/Houdbaarheidstest 

Voor een gezonde financiële positie van een gemeente zijn evenwicht van de baten en lasten in enig jaar, 

alsmede in de geldstromen en de totale omvang van de schulden van belang. Deze parameters bepalen of een 

gemeente op langere termijn jaarlijks over voldoende middelen beschikt om naast de uitgaven voor publieke 

voorzieningen ook aan de schuldverplichtingen in de vorm van rente en aflossingen te voldoen. De financiële 

gezondheid van de gemeente Stichtse Vecht is in 2013 onderzocht met de Stresstest. De uitkomst van de test liet 

een gemiddeld tot gunstig beeld van het risicoprofiel van Stichtse Vecht zien. De uitkomst gaf geen directe 

aanleiding tot het nemen van verbetermaatregelen in de vermogenspositie. Gelet op het fragiele herstel van de 

economie, worden de indicatoren waarop in de test minder werd gescoord nadrukkelijk gevolgd. De test betreft 

een momentopname, die jaarlijks herhaald zou moeten worden. Inmiddels heeft de VNG de Houdbaarheidstest 

gemeentefinanciën ontwikkeld. Gelet op het meer toekomstgerichte karakter van de Houdbaarheidstest krijgt 

deze de voorkeur. De uitkomsten en ervaringen van de stresstest worden meegenomen als nulmeting. 

 

Onvoorzien 

De post onvoorzien wordt benut voor uitgaven die niet uitstelbaar of als onvermijdbaar worden aangemerkt en 

waarvoor in de begroting geen raming is opgenomen. Voor 2015 wordt voorgesteld om  de omvang van de post 

onvoorzien ongewijzigd vast te stellen op € 100.000. 

 

Dividenden  

De gemeente Stichtse Vecht ontvangt jaarlijks een dividenduitkering van de BNG – Bank en waterbedrijf Vitens. 

Het dividend van de BNG – Bank wordt tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend terwijl de dividenduitkering 

van het waterbedrijf Vitens onder programma 6 wordt verantwoord. Het voor 2015 totaal te verwachten dividend 

bedraagt € 173.000. 

 

Bank Nederlandse Gemeenten  €   39.000 

Waterbedrijf Vitens  € 134.000 

Totaal Programmabegroting 2015  € 173.000 

Dividenduitkering 2015

 

Belastingen 

De beleidsontwikkelingen en -uitgangspunten op het gebied van de gemeentelijke belastingen zijn uitgewerkt  in 

de paragraaf ‘Lokale Heffingen’. 
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Wat gaat het kosten? 

7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Financiering

Lasten 313            103            250             250            249            248            

Baten 1.470-         1.244-         -1.276        1.351-         1.332-         1.321-         

Saldo 1.157-         1.142-         -1.026        1.102-         1.083-         1.073-         

Financiële positie

Lasten 286            173            633             10              41-              433            

Baten 52.116-       56.519-       -46.316      45.207-       44.319-       45.012-       

Saldo 51.831-       56.345-       -45.683      45.197-       44.361-       44.580-       

Belastingen

Lasten 1.472         1.582         1.762          1.756         1.741         1.728         

Baten 13.233-       13.117-       -13.536      13.536-       13.536-       13.536-       

Saldo 11.761-       11.534-       -11.774      11.780-       11.795-       11.808-       

Resultaat na beastemming

Lasten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Baten -                 441-            -                 -                 -                 -                 

Saldo -                 441-            -                 -                 -                 -                 

64.749-       69.463-       58.483-       58.079-       57.239-       57.461-       

108             84               2                 1                 1                 1                 

-1.500        -613           -66             -4               -4               -4               

1.392-         529-            64-              3-                3-                3-                

Resultaat na bestemming -66.141      -69.992      -58.547      -58.081      -57.242      -57.464      

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

 
Financiering 

Lasten 

Ten opzichte van de begroting 2015  is in de 1
e
 Bestuursrapportage 2014 een voordeel op de rentelasten 

verwerkt. Dit eenmalige voordeel van € 144.500 vloeide voort uit de herberekening van de langlopende 

geldleningen. 

 

Financiële positie 

Lasten 

De begroting 2015 bevat binnen de algemene dekkingsmiddelen een aantal reserveringen (stelposten) waarvan 

de exacte invulling en de toerekening aan een beleidsprogramma op een later moment plaatsvindt. Het betreft de 

onderstaande stelposten: 

 

Stelpost Onvoorzien 

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) reserveren wij in de begroting 

2015 een structureel bedrag van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven. 

 

Stelpost Formatietaakstelling Strategische Heroverweging 

Vanuit de Strategische heroverweging is een stelpost opgenomen voor effecten op de formatie door het invullen 

van beleidstaakstellingen. Deze stelpost wordt ingevuld nadat de maatregelen op het beleid zijn geëffectueerd. 
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Stelpost loonontwikkeling 

In de meicirculaire 2014 is een structureel bedrag van € 912.000 beschikbaar gesteld voor het opvangen van 

loon- en prijsontwikkelingen.  Voor het opvangen van de loonstijging uit de CAO-onderhandelingen is een bedrag 

van € 400.000 benodigd. Na aftrek hiervan resteert een bedrag van € 512.000 voor prijsontwikkelingen. Dit 

bedrag hebben wij, zoals aangegeven in het Financieel beeld, ingezet voor het bijgestelde meerjarenperspectief.  

 

Stelpost opvang Achteruitgang Algemene uitkering  

In de meerjarenbegroting 2015 is een structurele stelpost Achteruitgang Algemene uitkering opgenomen. Deze 

stelpost dient voor het opvangen van een lagere Algemene uitkering als gevolg van huidige en toekomstige 

Rijksbezuinigingen. De stelpost bedraagt, na verwerking van het dekkingsvoorstel bij deze begroting  € 673.000 

in 2015 oplopend naar € 2.696.000 vanaf 2018.   

 

Evaluatie Programmabegroting 

In de meerjarenbegroting 2017 is een te besparen bedrag van € 500.000 opgenomen oplopend naar € 1.000.000 

vanaf 2018 vanwege verwachte schaalvoordelen. 

 

Frictiebudget Strategische heroverweging   

Voor de implementatie van de resterende maatregelen uit de Strategische heroverweging  is in 2015 de laatste 

tranche van het gereserveerde bedrag voor frictiekosten (€ 500.000) beschikbaar. 

 

Baten 

Algemene uitkering 

De algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2014 gemeentefonds is berekend op € 44.284.197. Ten 

opzichte van 2014 is dit € 8.344.000 lager en wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: 

 Lager accres (-47 pt) en lagere aantallen verdeelmaatstaven  € 2,831 mln 

 Lager Wmo-budget 2007 (40%-korting)    € 1,333 mln 

 Impuls Brede scholen combinatiefuncties    € 0,262 mln 

 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg    € 0,132 mln 

 Suppletie-uitkering groot Onderhoud verdeelstelsel   € 0,120 mln 

---------------- 

       Totaal  € 4,678 mln 

aangevuld met de overheveling van het budget WMO-2007. De integratie-uitkering Wmo van €  3.666.000 is 

vanaf 2015 overgeheveld naar programma 5 Sociaal Domein. 

 

Bommenregeling  

Voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Vecht heeft 

Stichtse Vecht in 2014 een bedrag van € 4.738.459 ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK).  

 

Voorbereidingskosten operationele fase van het sociale domein 

Voor de implementatie van het sociale domein zijn door het Rijk transitiegelden beschikbaar gesteld. Deze 

transitiegelden zijn besteed aan de richting en inrichting zoals visie en uitgangspunten, dienstverleningmodel en 

implementatieplan. De laatste stap in dit proces is deze uitgangspunten, kaders etc. te operationaliseren zodat de 

drie gemeenten in staat zijn om vanaf 1 januari 2015 inwoners met een hulpvraag op te vangen. Om dit 

zorgvuldig en gedegen te kunnen doen, worden in 2014 eenmalige aanloopkosten gemaakt (€ 205.000). 
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Belastingen 

Lasten 

Uit voorgaande jaren bleek dat de uitvoeringskosten voor heffing en inning van de gemeentelijke belastingen 

hoger was dan geraamd. Wij stellen vanaf 2015 de raming naar boven bij.  

 

Baten 

Bij de begroting 2014  is de meerjarenraming voor de OZB-baten in overeenstemming gebracht met de hogere 

werkelijke baten. De afwijking tussen raming en werkelijkheid werd onder meer veroorzaakt door hogere waarden 

van onroerende zaken die vallen onder de Regeling Natuurschoonwet. 

 

Mutaties reserves 

Onttrekking reserves 

De mutaties in de reserves betreffen met name een onttrekking aan de Egalisatiereserve BTW compensatiefonds 

van ca. € 62.000. Deze reserve is in de voormalige gemeente Breukelen gevormd voor het opvangen van 

verschillen in de te ontvangen BTW (teruggave via het BTW-compensatiefonds) en de inhouding op de Algemene 

uitkering bij de invoering van het landelijke BTW-compensatiefonds. Met deze onttrekking komt het saldo van de 

reserve op nul te staan en kan de reserve worden opgeheven. 

  



56 

 

  



57 

 

Paragrafen 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Inleiding 

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Aandacht voor het weerstand-

vermogen voorkomt dat substantiële risico’s dwingen tot extra bezuinigingen en/of noodzaken tot een bijstelling 

van de uitvoering van de programma’s. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de 

omvang en de achtergronden van de risico’s alsmede de aanwezige weerstandscapaciteit. 

 

Top vijf van grootste risico’s 

Uit de top 5 van financiële risico’s blijkt dat risico’s zich voornamelijk manifesteren binnen het Sociaal domein.  

 

De top 5 risico’s zijn: 

 

 Positie verbonden partijen 

Financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico's doordat de gemeente zowel opdrachtgever als 

eigenaar is en door de afstand waarop gestuurd en verantwoord wordt. 

Beheersmaatregel: Wij stellen in 2015 per verbonden partij een risico profiel op. 

 

 Sociaal domein 

Financiële risico’s die samenhangen met de implementatie en uitvoering van het Sociaal domein. De risico’s 

die hiermee samenhangen zijn nog niet volledig in beeld en worden komende periode (uitputtend) 

geïnventariseerd. Vooralsnog houden wij een buffer aan van 8% van de Rijksbijdrage. 

Beheersmaatregel: Het aanhouden van een Algemene reserve van voldoende omvang. 

 

 Beroep op Armoede- en schuldenbeleid 

Financiële risico’s doordat als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen er een groter beroep op 

voorzieningen, ten laste van de gemeentelijke middelen, wordt gedaan.  

Beheersmaatregel: Wij stellen het beleid af op het beschikbare budget. 

 

 Beoordelen van Openbare veiligheid en crisissituaties 

Politiek/bestuurlijke en financiële risico's doordat de omvang van een incident en/of niet adequate advisering  

en/of het niet volgen van proceslijnen tot inschattingsfouten leiden. 

Beheersmaatregel: Wij hebben permanente aandacht voor training en oefening voor functionarissen die deel 

uitmaken van de crisisbeheersingsorganisaties. 

 

 Lekkage en overstromingen door wateroverlast 

Politiek/bestuurlijke en financiële risico’s door toename van schades als gevolg van klimaatverandering. 

Beheersmaatregel: Wij hebben (door recente ontwikkelingen) verscherpte aandacht voor de kwaliteit van het 

rioolstelstel. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Het totaal aan (financiële) risico’s (top 5 plus overige risico’s) is gekwantificeerd op € 18,15 miljoen.  
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Op basis van de risico-inventarisatie is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat 

het reserveren van dit maximale bedrag (circa € 18,15 miljoen ) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet 

allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle 

risico’s kunnen worden opgevangen met een bedrag van € 4.627.983 (benodigde weerstandscapaciteit).  

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Per 1 januari 2015 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit:  

Algemene reserve (minimum w eerstandsvermogen)  € 9.450.000 

Post onvoorzien  €    100.000 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit  € 9.550.000 

Beschikbare weerstandscapaciteit

 

 

Ratio weerstandsvermogen 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit. De raad 

heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen en de nota Risicomanagement de ratio 

weerstandsvermogen vastgeld op tenminste 1,4 (met een streefwaarde tot 2,0). De ratio is: 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 9.550.000 
= 2,06 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 4.627.983 

 

De ratio weerstandsvermogen komt uit boven het door de raad in de nota risicomanagement vastgelegde 

streefcijfer voor de ratio weerstandsvermogen (categorie ruim voldoende, ratio 1,4 - 2,0). 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Inleiding 

In deze paragraaf geven wij het beleidskader van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, 

kunstwerken, watergangen (kade- en oevervoorzieningen), openbare verlichting, riolering, watergangen, groen, 

speel- en sportterreinen en gebouwen. Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan 

het beschikbaar gesteld budget. 

 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

De kapitaalgoederen wegen, groen, kunstwerken, watergangen, speelterreinen en (gedeeltelijk) riolering worden 

onderhouden binnen IBOR, op basis van de beeldkwaliteit hoog (A), basis (B) en laag (C). Aan de hand van dit 

ambitieniveau zijn beheerplannen en geïntegreerde onderhoudsbestekken opgesteld. 

 

In het integrale beheerplan openbare ruimte, zijn de disciplines inhoudelijk afgestemd. De kostendekking van de 

beheerplannen brengen wij in overeenstemming met: een differentiatie van het kwaliteitsniveau, het extensiveren 

van onderhoud en het herverdelen van de beschikbare middelen. Wij monitoren de risico’s. Wij houden de 

beheerpakketten actueel bij areaaluitbreidingen en voeren de benodigde extra beheerkosten door in de begroting. 

 

 

1. WEGEN 

Het onderhoud van wegen omvat het onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en 

functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een 

vereenvoudigd model van de werkelijkheid.  

 

Wat willen we bereiken? 

Er kan veilig gebruik gemaakt worden van ons wegenstelsel. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Voor het planmatig onderhoud van de wegen vormt het beheerplan wegen 2014-2018 (2013) de basis voor de 

onderhoudsbestekken. Het beheerplan wegen vormt de onderlegger voor het integrale beheerplan en wordt op 

basis hiervan bijgesteld. 

 

Wat mag het kosten? 

Om de lasten in de begroting geleidelijk op te vangen, wordt gewerkt met een voorziening Groot onderhoud 

wegen en met het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de rehabilitatiewerkzaamheden 

(vervangingsinvesteringen). In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de kapitaallasten van de 

jaarlijks benodigde kredieten. Op basis van het Integraal beheerplan openbare ruimte worden de kosten voor 

vervanging en vernieuwing (rehabilitatie) inzichtelijk worden gemaakt.  

Het beheerplan wegen is afgestemd op de vastgestelde beleidskaders openbare ruimte en binnen de 

beschikbare financiële middelen. 
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2. KUNSTWERKEN 

Onder kunstwerken vallen onder meer tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers en 

grondkeringen, fly-overs en daarbij gelegen betonnen trappen. 

 

Wat willen we bereiken?  

Het in stand houden van veilige verkeersroutes, een vrije doorgang voor de scheepvaart en het op peil houden 

van de waterhuishouding, waarbij veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal 

staan. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het meerjaren beheer- en onderhoudsplan (2012) vormt de basis voor de uitwerking in onderhoudsbestekken. Wij 

maken een keuze in prioriteitstelling voor het verrichten van onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van de 

kunstwerken waar dit het meest noodzakelijk is. Hierbij is veiligheid de ondergrens. 

 

Wat mag het kosten? 

Uit het meerjaren beheer- en onderhoudsplan blijkt welke bedragen minimaal noodzakelijk zijn om de 

kunstwerken te onderhouden. Het meerjaren beheer- en onderhoudsplan kunstwerken is afgestemd op de 

vastgestelde beleidskaders openbare ruimte en binnen de beschikbare financiële middelen. 

 

 

3. OPENBARE VERLICHTING 

Het onderhoud van de openbare verlichting gebeurt op basis van een leasecontract en omvat het onderhoud van 

lichtmasten en armaturen, zodanig dat het verlichtingsniveau op het gewenste niveau blijft. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het waarborgen van verkeerstechnisch en sociaal veilig gebruik van de wegen en leefomgeving door de 

openbare verlichting op niveau te brengen en te behouden. Wij streven naar efficiencyvoordelen door 

samenwerking. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Medio 2014 hebben wij een nieuw voorstel van Citytec (eigenaar van de lichtmasten) voor een 

leaseovereenkomst ontvangen. Dit voorstel wegen wij af tegen de eerder in gang gezette activiteiten om te 

komen tot samenwerking met Wijdemeren en Weesp op het gebied van openbare verlichting. 

 

Wat mag het kosten? 

Voor het beheer van de openbare verlichting trachten wij binnen de contractbesprekingen de opgelegde 

bezuinigingen te realiseren. De eventuele financiële voordelen kunnen als investering ingezet worden om te 

komen tot duurzame verlichting, hetgeen een besparing op energie oplevert. 

 

 

4. WATERHUISHOUDING  

De gemeente beheert oevers in de openbare ruimte die soms voorzien zijn van een kunstmatige 

oeverbescherming (beschoeiing) of onbeschoeid zijn. Het beheer van de watergangen is gericht op het behoud 

van waterberging en doorstroming, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met water- en oeverecologie en 
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behelst het, conform de Keur van de waterschappen, jaarlijks schonen van watergangen, het schoonmaken van 

duikers en het baggeren van watergangen.  

 

Wat willen we bereiken? 

De watergangen in de gemeente Stichtse Vecht moeten voldoende diep zijn, het juiste waterpeil hebben en van 

voldoende ecologische kwaliteit zijn. De watergangen in beheer van de gemeente dienen te voldoen aan de 

richtlijnen gesteld door de waterschappen, ten aanzien van de berging en doorstroming vastgelegd in de keur. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij beheren de slootoevers, met en zonder beschoeiing, en aanliggende bermen. Wij zorgen dat de 

aanlegplaatsen beschikbaar zijn voor passanten en voorzien van basisvoorzieningen. 

 

Wat mag het kosten? 

De samenwerking met waterschappen wordt geïntensiveerd om baggerwerk zo (kosten-)efficiënt mogelijk uit te 

voeren. In de beleidskaders voor de kwaliteit van de openbare buitenruimte zijn ook de oevers en beschoeiingen 

betrokken, naar de wenselijke ambities en beschikbare financiële middelen. 

 

 

5. GROEN 

Het groenbeheerplan voorziet in een databank van te beheren groen, onderverdeeld in groentypen en functies, 

en geografisch onder meer onderverdeeld in structuurelementen. Op basis van die structuurelementen is een 

differentiatie mogelijk in beheerniveau (beeldkwaliteit). Binnen het integraal beheerplan is groen voor een groot 

deel volgend op de programma’s van rioleringen en wegen. Daarnaast leveren het bomenbeleidsplan en de 

parkbeheersplannen input voor het integraal beheerplan.  

 

Wat willen we bereiken? 

Functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. De bomen zijn veilig en het groen draagt 

bij aan een veilige leefomgeving. De bomenstructuur vormt een herkenbaar en mede-beeldbepalend element in 

de kernen en in het landschap. De kwaliteit hiervan en het behoud van de monumentale bomen zijn belangrijke 

aandachtspunten. De ontwerpdoelstellingen van de parken dienen te worden gerespecteerd, waardoor de 

eigenheid van parken wordt bestendigd en de natuurwaarde hoog is.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij werken het groenbeheerplan uit in de diverse onderhoudsbestekken. Wij zijn als boombeheerders wettelijk 

verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid.  Wij maken een beleidplan groenadoptie of groen 

zelfbeheer. 

 

Wat mag het kosten? 

Het groenbeheerplan is afgestemd op de vastgestelde beleidskaders openbare ruimte en binnen de beschikbare 

financiële middelen. 
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6. SPEELPLAATSEN 

De speelplekken en speeltoestellen binnen de gemeente dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

 

Wat willen we bereiken? 

Veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Als eigenaar van de speeltoestellen houden wij minimaal één keer per jaar een grondige inventarisatie, om te 

zorgen dat de speelvoorzieningen blijven voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het 

Attractiebesluit. 

De uitwerking van het Beleidskader speelruimte en –voorzieningen (‘Buiten spelen, natuurlijk!’, 2014) gebeurt in 

de vorm van kwaliteitskaarten per wijk of kern. In de loop van 2015 krijgt een aantal van die kaarten in 

samenwerking met wijkbewoners gestalte. Vanuit de kwaliteitskaarten volgen uitvoeringsplannen met 

voorgestelde reconstructies.  

 

Wat mag het kosten? 

Het onderhoud van de speelvoorzieningen is afgestemd op de vastgestelde beleidskaders openbare ruimte en 

binnen de beschikbare financiële middelen. 

 

 

7. SPORTTERREINEN  

Bij het maken van keuzes op het gebied van sportvoorziening wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

 instandhouding voorzieningenniveau sportaccommodaties; 

 eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 

 afbakening beheertaken gemeente / vereniging. 

 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Het is belangrijk om structureel betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties te kunnen waarborgen. 

Daarvoor worden gebruikers zelf in een grotere mate verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

sportaccommodatie. Om dit te realiseren worden de uitgangspunten in het sportbeleidsplan uitgevoerd, met een 

realistische tijdsplanning en een prioritering gebaseerd op het grootste aantal gebruikers.    

Wij stimuleren sportverenigingen om duurzaam vorm te geven aan de accommodaties, door betrokken partijen 

met elkaar te verbinden en expertise te bieden. 

Voor sportterreinen betekent dit dat (een deel van) de oplossing wordt gezocht bij een grotere betrokkenheid van 

de verenigingen bij het beheer, waarbij onze focus ligt op strategische kaderstelling, (her)ontwikkelen van 

projecten en faciliteren van particuliere initiatieven.  

 

Wat willen we bereiken? 

Met het sportbeleid willen wij  zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden een sport naar keuze te 

beoefenen tegen een aanvaardbaar tarief. Het doel is het in stand houden van functionele 

buitensportvoorzieningen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 

De accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de 

gebruikers en bij de ontwikkelingen in de sport. In nauw overleg met de Sportraad bepalen wij waar prioriteiten 

liggen, waarbij wij letten op evenwicht tussen buitensport- en binnensport voorzieningen. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij herschrijven het bestek voor het beheer van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen en doen de 

aanbesteding hiervan. Afhankelijk van initiatieven van verenigingen voor zelfbeheer halen wij sportparken of 

werkzaamheden uit het bestek.  

 

Wat mag het kosten? 

Binnen de bezuinigingsopgave worden strategische afspraken gemaakt voor de exploitatie van de 

sportaccommodaties. Overdracht van taken aan gebruikers kan daarvan deel uitmaken. Tevens wordt het model 

onderzocht dat het beheer en de exploitatie van de binnensport door derden wordt uitgevoerd, waarbij de 

gemeente eigenaar van de grond en de opstallen blijft en optreedt als vastgoedmanager. 

 

8. GEBOUWEN 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de gemeentekantoren, onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, 

welzijn, cultuur en kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door ons verzorgd 

en bekostigd. Het planmatig onderhoud is voor een periode van 10 jaar ( met ingang van 2014) vastgelegd in  

meerjarenonderhouds-(beheer)plannen. 

 

Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

Op 1 januari 2015 komt er een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en 

aanpassingen Primair Onderwijs (PO) overgaat van gemeenten naar schoolbesturen. Vanaf 1 januari 2015 zijn 

schoolbesturen in het PO volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen van 

schoolgebouwen. Hiermee worden de verantwoordelijkheden gelijk geschakeld met die in het Voortgezet 

Onderwijs (VO) met één uitzondering: Het VO mag onder voorwaarden investeren in nieuwbouw. Schoolbesturen 

in het PO mogen dit niet. De wet voorziet in een verbod hierop. 

 

Wat willen we bereiken? 

Omvang en kwaliteit van het onderhoud op peil, beheersbare kosten voor beheer en onderhoud en een 

compacte, strategisch waardevolle, vastgoedportefeuille die wij in principe voor een kostendekkende prijs 

verhuren. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij verbeteren het onderhoudsniveau en verminderen achterstallig onderhoud door ons vastgoed verantwoord te 

beheren en duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. 

 

Wat mag het kosten? 

Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen berekenen wij welke bedragen minimaal 

noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen in goede staat te houden. Uitgangspunt hierbij is dat beheer en 

onderhoud van het vastgoed binnen de beschikbare middelen uitgevoerd wordt. 

 

 

9. RIOLERING 

Wij onderhouden de riolering volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2012-2016). Het onderhoud 

omvat de reiniging van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriolen, de reparatie, renovatie en 

vervanging van hoofdriolen, randvoorzieningen en overstorten, pompen/gemalen met druk/persleidingen en 

kolken. 
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Actuele ontwikkelingen & wet- en regelgeving 

De Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken leggen de gemeente drie zorgplichten op: beheer van 

afvalwater, van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied en  van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. 

drainagesysteem). In het bestuursakkoord Water (april 2011) worden de gemeenten en de waterschappen 

verplicht tot “samenwerking in de waterketen”. Binnen de samenwerking in het waterschap Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is medio 2014 de kadernota Afvalwaterketenbeleid vastgesteld, waarin de visie 

en de uitwerking op het gezamenlijke beleid tot 2020 is vastgelegd. 

 

Wat willen we bereiken? 

Voldoen  aan de drie zorgplichten voor water door middel van: 

 een goed functionerend afvoerstelsel van afvalwater en hemelwater; 

 het in stand houden van een verantwoord grondwaterniveau voor verschillend grondgebruik; 

 door samenwerking een doelmatig beheer van de rioolvoorzieningen waarborgen tegen een lagere 

kostprijs. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande woongebieden; 

 Het uitvoeren van renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het vGRP 2012-2016; 

 Het  uitvoeren van een monitoring- en meetplan; 

 Het opstellen van een grondwaterplan en het inrichten van een grondwatermeetnet; 

 Gezamenlijk met de waterschappen en/of buurgemeenten projecten uitvoeren, onderzoek verrichten en 

operationele beheertaken uitvoeren. 

 

Wat mag het kosten? 

De kosten gemoeid met beheer en onderhoud van de riolering zijn opgenomen in het vGRP. De uitkomsten van 

het vGRP hebben wij betrokken bij de bepaling van de rioolheffing 2015. 

  



66 

 

Financiering  

 

Inleiding 

De paragraaf ‘Financiering’ beschrijft hoe Stichtse Vecht omgaat met het sturen en beheersen van, het 

verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de 

hieraan verbonden risico’s.  

 

Wet- en regelgeving 

De introductie van het verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) per 14 

december 2013 heeft geleid tot het wijzigen van de Wet fido. Met het schatkistbankieren beoogt het Rijk om de 

schuldpositie van de Nederlandse overheid te verlagen.  Door het schatkistbankieren mogen overtollige financiële 

middelen niet langer worden uitgezet bij bankinstellingen of financiële instellingen. Deze middelen moeten 

verplicht worden aangehouden bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. De Wet Hof geeft het Rijk 

extra waarborgen en zekerheden om af te dwingen dat zij gezamenlijk met de decentrale overheden een 

inspanningsplicht heeft om de Europese begrotingseisen te respecteren. De uitgangspunten van de Wet fido en 

de wijzigingen in wetgeving zijn vertaald in het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht’ die op 28 oktober 

2014 door uw raad is vastgesteld. 

 

Beleidsvoornemens 2015 

1. Beoordelen bancaire condities.

2. Vaststellen beleidslijn en procedure voor de afw ikkeling van hypothecaire geldleningen aan (voorm.) personeel.

 

Liquiditeitenpositie 

De gemeentelijke inkomsten en uitgaven, zoals deze in de begroting 2015 zijn opgenomen, zijn over het 

begrotingsjaar gemeten in evenwicht. De opgestelde liquiditeitenprognose geeft inzicht in het verloop van de 

gemeentelijke inkomsten en uitgaven gedurende de loop van het jaar, waardoor er bijgestuurd kan worden. 

 

Uit het meerjaren investeringsoverzicht is voor 2015 een financieringsbehoefte berekend van ca. € 8,5 miljoen. 

Het is de bedoeling om de investeringen te financieren binnen de mogelijkheden die de Wet Fido daarvoor biedt. 

Evenals voorgaande jaren financieren wij tijdelijke liquiditeitstekorten in 2015 met in acht name van de 

kasgeldlimiet zoveel als mogelijk met kortlopende geldleningen. 

  

Kasgeldlimiet 

De renteonzekerheid voor de korte termijn wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 8,5 van het begrotingstotaal. De uitkomst bepaalt het maximum waarmee 

liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen gefinancierd mogen worden. 

Berekening kasgeldlimiet 2015

Begrotingstotaal   2015  € 124.000.000 

Kasgeldlimiet  2015 (8,5%)  €   10.540.000 
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Leningportefeuille (peildatum 1 augustus 2014) 

De gemeentelijke leningportefeuille bestaat per 1 augustus 2014 uit 11 langlopende geldleningen. De restschuld 

bij aanvang van het begrotingsjaar 2015 is ruim € 54 miljoen. De hieruit voorvloeiende rentelast is voor 2015 

€ 1,77 miljoen. 

 

Leningportefeuille 

Leningportefeuille: Af te lossen geldleningen binnen een horizon van vijf jaar (bedragen in euro's)

Jaar volledige 

aflossing
Financier Aflossing

Oorspronkelijke 

hoofdsom
Rente

Hoofdsom 

aanvang 

dienstjaar

Hoofdsom 

einde 

dienstjaar

2015 Bank Nederlandse Gemeenten Lineair 3.000.000 3,40% 300.000      -                  

2017 Bank Nederlandse Gemeenten Fixe 10.000.000 2,70% 10.000.000 10.000.000 

58.500.000 3,34% 43.774.021 40.445.887 

71.500.000 3,29% 54.074.021 50.445.887 

Overige geldleningen in portefeuille (2020 e.v. jaren): 9

Totaal geldleningen in portefeuille

 

Tegenover deze leningenportefeuille staan de activa van de gemeente Stichtse Vecht van ruim € 159 miljoen. 

Ondanks deze gunstige vermogenspositie brengt het aanhouden van een leningenportefeuille risico’s met zich 

mee. Wij beperken de risico’s door een zodanige opbouw van de portefeuille te realiseren dat renterisico’s uit 

hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate worden beperkt.  

 

Renterisiconorm 

Om deze risico’s van renteonzekerheid uit te drukken hanteert het Rijk de renterisiconorm. Bij ministeriële 

regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. 

2015 2016 2017 2018

1 Renteherzieningen                  -                  -                  -                  - 

2 Betaalde aflossingen           3.894           3.606         13.618           3.630 

A Renterisico (1+ 2)           3.894           3.606         13.618           3.630 

3 Begrotingstotaal       124.000       122.000       120.000       119.500 

4 Percentage van ministeriële regeling 20% 20% 20% 20%

B Renterisiconorm         24.800         24.400         24.000         23.900 

B Renterisiconorm         24.800         24.400         24.000         23.900 

A Renterisico           3.894           3.606         13.618           3.630 

        20.906         24.396         10.382         20.270 

Berekening renterisiconorm

Toets renterisiconorm

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B - A

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2015-2018

Begrotingsjaar

(bedragen x € 1.000)

Berekening renterisico

 

De gemeente Stichtse Vecht voldoet ook voor 2015 aan de renterisiconorm.  

 

Hypothecaire geldleningen ambtenaren 

Op basis van destijds geldende secundaire arbeidsvoorwaarden heeft de voormalige gemeente Breukelen 

hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren. Bij de gemeentelijke herindeling zijn de lopende contracten, 

inclusief condities, overgegaan naar de gemeente Stichtse Vecht. Bij actualisatie van de Wet fido is het 

verstrekken van hypothecaire geldleningen en garanties aan personeelsleden expliciet verboden. Dat betekent 

dat in 2015 een geactualiseerde beleidslijn en procedure worden opgesteld voor de afwikkeling van de nog 

lopende contracten en condities.  
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Bedrijfsvoering 

 

Inleiding 

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: het sturen en beheersen van alle primaire en ondersteunende processen in 

een organisatie. Wij willen de bedrijfsvoering verder optimaliseren door het realiseren van onderstaande 

voornemens.  

 

Huisvesting  

In 2014 is besloten de kantoorlocatie Boom en Bosch en het Theater 4 en 1 als vergadercentra voor 

respectievelijk de werksessies van de gemeenteraad en de gemeenteraad in gebruik te nemen. Het college en de 

griffie zullen gehuisvest blijven in Goudestein. Vanwege de staat van onderhoud van dit pand staan er voor de 

eerste helft van 2015 onderhoud- en restauratiewerkzaamheden gepland.  

Het ambtelijk apparaat wordt gehuisvest in het gemeentekantoor te Maarssen. Oktober 2015 zullen de 

vernieuwde werklocaties operationeel zijn.  De kantoorruimten in Loenen (Beek en Hoff) en Breukelen (Boom en 

Bosch, Koetshuis en Voorhuis) komen daarmee te vervallen.  

 

Personeel & Organisatie  

Wij bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige en professionele gemeente. Ons strategisch HRM–beleid wordt in 

2015 verder uitgebouwd rond de thema’s: professionaliseringsprogramma, optimale en duurzame inzetbaarheid 

van personeel en sturing op de loonsom. 

 

Professionaliseringsprogramma 

Leidinggevenden en medewerkers nemen zowel verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk als voor hun 

eigen ontwikkeling. Wij zetten medewerkers op hun kracht in. 

 

Opleiding- en ontwikkeltrajecten    

Alle opleiding- en ontwikkelingstrajecten zijn op elkaar afgestemd en waar mogelijk geïntegreerd. De in dit kader 

geformuleerde cultuurwaarden: Verbindend vermogen, Ondernemerschap, Betrokkenheid, Aanspreekbaarheid en 

Klantgerichtheid (kortweg: VOBAK) staan daarbij centraal en vormen de kapstok van het programma. Speciale 

aandacht wordt besteed aan de inbedding van participatief - en gebiedsgericht werken.  

 

Loopbaanbeleid en mobiliteit 

Doordat medewerkers worden begeleid wordt interne - en externe mobiliteit in gang gezet. 

  

Formatie 

In het kader van de Strategische heroverweging is ingezet op reductie van de loonsom met jaarlijks 2% ten 

opzichte van de begrote loonsom 2011. In 2015 wordt de vierde en laatste stap gerealiseerd, te weten een 

reductie van 8% ten opzichte van de loonsom over 2011.  

 

Communicatie 

Intern is de communicatieve begeleiding van verandertrajecten van groot belang. Bijvoorbeeld  bij de uitvoering 

van de decentralisaties in het sociale domein, de wijzigingen in de huisvesting in combinatie met Het Nieuwe 

Werken, de kwaliteitsverbeteringen en de aandacht voor de cultuur van de organisatie.  

Onder het motto een goede communicatie ’binnen’ is voorwaarde voor een goede communicatie ‘buiten’, krijgen 

deze ontwikkelingen prioriteit in de interne communicatie.  
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Inkoop- en aanbesteding 

Het in 2014 vast te stellen strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt voortvarend opgepakt. 

 

Archief 

In het kader van het nieuwe gewijzigd generiek toezicht zal in 2015 een (eerste) rapportage over de archief- en 

informatievoorziening aan de gemeenteraad worden aangeboden.  

 

Financiën 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de kwaliteit van de Planning & Control cyclus. Dit heeft geleid tot een 

verbetering van de sturende processen. Wij willen de dialoog tussen raad en college verder verstreken en richten 

ons met name op het SMART formuleren van effecten en doelen en de omvang en mate van transparantie van 

de P&C-documenten. Daarnaast bestaat de wens om de P&C producten volledig te digitaliseren.  

Door dit systematisch en in samenhang op te pakken kan een versnelling in de doorontwikkeling worden 

gerealiseerd. Het streven is erop gericht om de door de raad gewenste transparante, compacte en meer digitale 

P&C-instrumenten uiterlijk over twee jaar te kunnen aanbieden. 

 

Belastingsamenwerking 

In 2015 zal de voorgestelde samenwerking op het gebied van de lokale heffingen met Weesp en Wijdemeren 

verder gestalte krijgen. Hiermee wordt aangesloten bij de beoogde doelen van het samenwerkingsverband SWW, 

namelijk het behalen van efficiencywinst en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners van de drie 

gemeenten. 

  

Onderzoeksprogramma 2015 

In het kader van de ‘verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek gemeente Stichtse Vecht’ 

(Gemeentewet, artikel 213a) doet het college jaarlijks minimaal één onderzoek naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid. Het onderzoekprogramma 2015 wordt eind 2014 door het college vastgesteld waarna het 

programma begin 2015 aan de auditcommissie wordt voorgelegd. Op deze wijze kan worden afgestemd op de 

onderzoeken die de rekenkamercommissie in 2015 zal verrichten. 

 

Samenwerkingsverband SWW 

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren werken in SWW-verband samen aan de hervormingen in het Sociaal 

domein. Deze hervormingen zijn van invloed op de bedrijfsvoering van de drie deelnemende gemeenten. De 

omvang hiervan kan ten tijde van het opstellen van de programmabegroting nog niet (volledig) in beeld worden 

gebracht. 

 

1. Reductie loonsom met 8% ten opzichte van de loonsom 2011

2. Professionaliseringsprogramma

3. Individueel loopbaanbeleid en mobiliteit

4. Implementeren ‘toolkit’ Communicatie en inbedden van participatief - en gebiedsgericht w erken

5. Doorontw ikkelen van de Planning & Control cyclus  

Speerpunten 2015
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Verbonden partijen 

 

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente Stichtse Vecht met 

andere partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Teneinde het interne toezicht  

op de verbonden partijen in zowel beleidsmatige als financiële zin te versterken is een coördinator verbonden 

partijen aangesteld en een intern toezichtsteam ingesteld. Er wordt met betrekking tot de sturing onderscheid 

gemaakt tussen meer (A-categorie) verzwaarde en minder verzwaarde (B-categorie) aansturing richting raad en 

informatievoorziening, afhankelijk van de strategische waarde, de beleidsrijkheid en de mate van politieke en 

financiële risico’s. 

 

Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Plaats van 

vestiging 

Vertegenwoor

diging 

Bevoegdheden Eigen 

vermogen 

Vreemd 

vermogen 

Financieel 

resultaat 

Bijdrage 

SV 2015 

Bestuur Regio Utrecht 

(BRU)  

Utrecht DB: Collegelid 

AB: 

Collegelid, 2 

raadsleden 

DB: Bestuur 

AB: Stemrecht 

€16.861 €11.034 €62 €197 

Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Utrecht Raadslid, 

Collegelid  

AB en DB: 

stemrecht 
€5.976 €2.841 €195 €135  

Gemeenschappelijke 

Regeling Pauw Bedrijven 

Stichtse 

Vecht 

Db: Collegelid. 

AB: Collegelid  

AB: stemrecht 
€2.229 €5.800 - €489 €4.378 

Veiligheidsregio (VRU) 

 

Utrecht en 

decentraal 

Burgemeester AB: stemrecht 
€5.400 €48.000 €1.700 €3.462  

Plassenschap 

Loosdrecht e.o.  

Utrecht Collegelid, 5 

Raadsleden,  

AB en DB: 

stemrecht. 
€455 €2.011 €234 €230 

Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (OdrU) 

Utrecht Collegelid AB: stemrecht 
€63 €3.800 €-€ 1.132 * 

 

Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Plaats van 

vestiging 

Vertegenwoor

diging 

Bevoegdheden Eigen 

vermogen 

Vreemd 

vermogen 

Financieel 

resultaat 

Bijdrage 

SV 2015 

Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en Venen  

Stichtse 

Vecht 

Burgemeester AB: stemrecht €215 
€100 €6 * 

GGD regio Utrecht 

(GGDrU) 

Zeist Collegelid AB: stemrecht 
€2.576 €10.889 €1.090 € 2.004 

Afval Verwijdering 

Utrecht (AVU) 

Soest Collegelid AB: stemrecht 
€332 €8.472 €132 € 1.181 

Stichting Milieu Educatief 

Centrum Maarssen 

(MEC) 

Stichtse 

Vecht 

Collegelid Voorzitter 

 

 

€66 n.v.t. €1,2 €  15  

Welstand en 

Monumenten Midden 

Nederland 2005 

Bunnik Collegelid AB: stemrecht 
€325 €438 -€90 * 

Stichting Urgentie 

commissie West Utrecht 

Woerden Collegelid AB: stemrecht 
€23 n.v.t. €2,1 € 24  

Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG) 

Den Haag Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 
€3.400.000 €127.000 €35 Geen 

 

Vitens Utrecht Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 
€438.300 €127.000 €80.400 -/-€ 118 

Stichting Inkoopbureau 

Midden Nederland 

Vianen Gemeentesec

retaris  

AB: stemrecht 
€70 €242 -€48 € 213 

* = Begroting 2015 is nog niet vastgesteld 
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Bestuur Regio Utrecht (BRU)  

Het Bestuur Regio Utrecht werkt aan de evenwichtige ontwikkeling van de grootstedelijke regio Utrecht. In een 

samenwerkingsverband van negen gemeenten regisseert en faciliteert het Bestuur Regio Utrecht 

samenhangende, intergemeentelijke beleidsvoorbereiding voor het gebruik van ruimte, mobiliteit, wonen en 

bedrijvigheid en ziet toe op de uitvoering daarvan. Hoogstwaarschijnlijk worden de plusregio’s opgeheven en de 

taken overgeheveld naar de provincie. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van 

recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2015 ligt 

de focus op het verbeteren van de exploitatie en het moderniseren van de werkwijze. Daarnaast wordt de 

uitvoeringsorganisatie van de Utrechtse schappen, Recreatie Midden Nederland (RMN), verzelfstandigd.  

 

Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven 

Pauw Bedrijven draagt zorg voor het aanbieden van: 

 een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die 

tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) behoren; 

 re-integratiewerkzaamheden voor de doelgroepen van uitkeringsregelingen als de Wet Werk en Bijstand en 

Wajong.  

Met ingang van 2015 vinden fundamentele wijzigingen in de wettelijke kaders plaats. Deze ontwikkelingen maken 

een herbezinning op taken en positie van PAUW Bedrijven.  

 

Veiligheidsregio Utrecht 

Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van  brandweerzorg, (gemeentelijke) 

crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. In 2015 staat  

doorontwikkeling centraal. De resultaten uit diverse majeure projecten zullen verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd worden. Het Beleidsplan wordt in 2015 geactualiseerd.  

 

Plassenschap Loodrecht e.o.  

Het Plassenschap Loosdrecht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van 

recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2015 

focus ligt op de Pilot Loosdrechtse Plassen  

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor 30 overheid gelieerde instellingen 

adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. De ODRU werkt in 

2015 aan een RUD-waardige organisatie en zal op langere termijn aansluiten bij de RUD Utrecht. De kosten die 

samenhangen met de reorganisatie zullen als incidentele ontwikkelingen aan de raad worden voorgelegd. 

 

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  

Het Centrum beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder en voert haar wettelijke toezichtstaak uit 

betreffende de documentaire informatiehuishouding van de deelnemende gemeenten. Het RHC zet in 2015 in op 

professionalisering, verbinding, publieksbereik en toezicht. De wettelijk vierjaarlijkse integrale inspectie zal bij 

Stichtse Vecht plaatsvinden.  
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GGD regio Utrecht (GGDrU) 

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid door het verrichten van preventieve 

interventies. Vanwege het samengaan van de GGD Midden Nederland en GG&GD Utrecht in GGDrU zal er 2015 

een andere financieringsystematiek ontwikkeld worden, met meer transparantie voor deelnemende gemeenten. 

 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door 

de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. In 2015 wordt de mogelijkheid van een 

nieuw overslagstation onderzocht. 

 

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatie-activiteiten in de 

gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs.  

 

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) 

WMMN heeft als doel de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap en cultuurschoon. Per 2017 

zal WMMN geliquideerd worden als gevolg van teruglopende aanvragen omgevingsvergunning. Om het 

liquidatieproces goed te kunnen uitvoeren wordt in 2015 verder gewerkt aan een sociaal plan.  

 

Stichting Urgentie commissie West Utrecht 

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het 

beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening.  

 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

De missie van de BNG is het behoud van substantiële marktaandelen in de (semi-)publieke sector en het behalen 

van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. 

 

Vitens 

Vitens verzorgt betrouwbaar drinkwater. Vitens heeft vanuit een strategische heroriëntatie op de huisvesting de 

kantoorgebouwen laten taxeren. Op grond hiervan zullen in 2015 2 kantoorgebouwen buiten gebruik worden 

gesteld. 

 

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 

Door bundeling van kennis en kunde op het gebied van inkoop en aanbesteding realiseert IBMN financiële, 

kwalitatieve en procesmatige voordelen voor de deelnemende organisaties. In 2015 worden de 

samenwerkingsmogelijkheden met Weesp en Wijdemeren verder onderzocht.  
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Grondbeleid 

 

Inleiding  

In de verplichte paragraaf grondbeleid beschrijven we hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke 

doelen te bereiken, te weten een goede ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting. 

Wij hanteren in beginsel een passief actief grondbeleid. Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid 

voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk zal dit betekenen, gezien het huidige tijdsbeeld, dat de gemeente 

overwegend een faciliterend grondbeleid zal voeren. 

Financiën   

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie voegen wij bij afsluiting aan de Algemene Reserve 

Grondexploitatie toe. 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.  

Jaarlijks wordt bij de exploitatieberekening een risicoanalyse opgesteld en geactualiseerd. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in: Planeconomische risico’s; Conjuncturele risico’s;  

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 te weten De 

Karavaan en gemeentewerf Kockengen. 

  

Projecten  nog niet in exploitatie 

Hieronder een opsomming van projecten die in voorbereiding zijn en waarvoor mogelijk een grondexploitatie in 

formele zin op enig moment  ter vaststelling zal worden aangeboden: 

Hazeslinger Breukelen: grond in eigendom, ontwikkeling winkels, woningen, parkeren 

Domineeslaantje Breukelen: grond in eigendom, woningbouw 

Locatie Flambouw Nigtevecht 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) 

Het project waar een WVG op is gelegd betreft het Vierde Kwadrant Kockengen 
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Lokale heffingen 

 

Inleiding 

Deze paragraaf Lokale heffingen beschrijft de beleidsvoornemens, de opbrengsten lokale heffingen en de lokale 

belastingdruk voor het begrotingsjaar 2015 alsmede het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. 

 

Onderverdeling lokale heffingen 

We onderscheiden de volgende heffingen: 

1. heffingen waarvan de bestedingen zijn gebonden. 

De gebonden heffingen (retributies) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn gerelateerd 

aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt 

van kostendekkendheid. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale kosten ervan. 

2. heffingen waarvan de besteding ongebonden zijn. 

Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. 

Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is,  met 

inachtneming van de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De 

ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel. 

 

Overzicht retributies en belastingen 

De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende belastingen en retributies: 
 

Gebonden heffingen (retributies) Ongebonden heffingen (belastingen)

Afvalstoffenheffing Onroerende zaakbelasting

Rioolheffing Roerende zaakbelasting

Kadegelden Hondenbelasting

Marktgelden Parkeerbelasting

Lijkbezorgingsrecht Precariobelasting

Overige leges en rechten Toeristenbelasting

Forensenbelasting  
 

Beleidsvoornemens 

Voor het begrotingsjaar 2015  zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd: 

 het op realistische wijze toerekenen van de kosten van de gebonden heffingen; 

 het verhogen van de ongeboden heffingen met het inflatiepercentage van 1,25; 

 het vereenvoudigen van het aantal tarieventabellen behorende bij de belastingverordeningen. 
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Opbrengst (raming) lokale heffingen 

Onderstaand schema geeft de geraamde opbrengst van de lokale heffingen in 2015 weer. 

Heffing 2014 2015

Gebonden (retributies)

Afvalstoffenheffing       5.287.686       5.287.686 

Rioolheff ing       6.112.539       6.480.334 

Kadegelden            55.670            91.870 

Marktgelden            59.420            59.420 

Lijkbezorgingsrechten          642.610          892.610 

Leges       2.821.814       2.907.580 

Ongebonden (belastingen)

OZB     12.403.833     12.653.833 

RZB            73.543            73.543 

Hondenbelasting          257.391          257.391 

Parkeerbelasting          189.920            89.920 

Precariobelasting            71.285            71.294 

(Water)toeristenbelasting          155.932          160.612 

Forensenbelasting          105.105          105.105 

Totaal bedrag     28.236.748     29.131.198  
 
 
Procentuele opbrengst lokale heffingen 2015 (cirkeldiagram) 

 

 

Lokale belastingdruk 

Na de tariefsvaststelling in de raadsvergadering van 25 november aanstaande ontstaat het volgende beeld: 

Lokale belastingdruk 2013 2014 2015

Gemiddelde WOZ – w aarde 289.000 271.000 p.m.

OZB – eigenarendeel 339,78 345,8 p.m.

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) 219,9 217,12 p.m.

Rioolheffing 206,75 217,08 p.m.

Ontw ikkeling lastendruk 766,43 780 p.m.

% stijging t.o.v. voorgaande jaar 3,38% 1,77% 1,25%

 

 

 

OZB 
43,44% 

Parkeerbelasting 
0,31% 

Marktgelden 
0,20% Leges 

9,98% 
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Hondenbelasting 
0,88% 

RZB 
 0,25% 
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0,36% 
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Kwijtschelding 

De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990. Kwijtschelding wordt 

verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. Hiervoor geldt 

de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en 

heffingen: OZB woning eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en hondenbelasting. 
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Financiële begroting 

  



78 

 

Overzicht baten en lasten 

 

Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 

Lasten 9.140          10.097        9.384          9.310          8.954          8.786          

Baten -1.147        -1.325        -1.360        -1.385        -1.410        -1.410        

Saldo voor bestemming 7.992          8.772          8.024          7.925          7.544          7.376          

Dotaties reserves 345             276             276             276             276             -                 

Onttrekkingen reserves -276           -132           -                 -                 -                 -                 

Saldo na bestemming 8.061          8.917          8.300          8.201          7.820          7.376          

2. Veiligheid en handhaving

Lasten 7.318          11.937        6.394          6.644          6.606          6.591          

Baten -191           -160           -190           -190           -190           -190           

Saldo voor bestemming 7.127          11.778        6.204          6.454          6.416          6.401          

Dotaties reserves 23               22               21               20               19               18               

Onttrekkingen reserves -49             -243           -47             -46             -45             -44             

Saldo na bestemming 7.101          11.557        6.178          6.428          6.390          6.375          

3. Fysiek domein

Lasten 31.808        28.948        28.171        28.460        28.330        28.316        

Baten -13.401      -12.682      -12.862      -13.388      -13.413      -13.413      

Saldo voor bestemming 18.407        16.266        15.309        15.072        14.917        14.903        

Dotaties reserves 1.518          12               10               335             212             210             

Onttrekkingen reserves -1.326        -2.184        -97             -74             -73             -70             

Saldo na bestemming 18.598        14.093        15.223        15.332        15.056        15.043        

4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk

Lasten 6.910          7.914          7.085          7.201          7.077          6.988          

Baten -652           -738           -738           -738           -738           -738           

Saldo voor bestemming 6.258          7.176          6.347          6.463          6.339          6.250          

Dotaties reserves 639             292             287             372             514             511             

Onttrekkingen reserves -383           -364           -431           -571           -563           -555           

Saldo na bestemming 6.514          7.104          6.202          6.264          6.290          6.206          

5. Sociaal domein

Lasten 32.177        34.172        50.054        50.025        49.222        49.041        

Baten -17.166      -15.997      -37.727      -37.813      -36.926      -36.905      

Saldo voor bestemming 15.011        18.174        12.327        12.211        12.296        12.136        

Dotaties reserves 685             -                 -                 -                 -                 -                 

Onttrekkingen reserves -400           -471           -                 -                 -                 -                 

Saldo na bestemming 15.296        17.703        12.327        12.211        12.296        12.136        
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Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6. Wonen, werken en vrije tijd

Lasten 16.100        20.322        17.755        16.531        16.304        16.185        

Baten -5.526        -7.133        -6.768        -5.677        -5.676        -5.710        

Saldo voor bestemming 10.574        13.189        10.987        10.855        10.628        10.475        

Dotaties reserves 537             544             255             246             237             231             

Onttrekkingen reserves -2.351        -3.320        -1.121        -535           -439           -428           

Saldo na bestemming 8.760          10.413        10.121        10.565        10.426        10.277        

7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten 2.070          1.858          2.646          2.016          1.949          2.408          

Baten -66.819      -71.321      -61.128      -60.095      -59.187      -59.869      

Saldo voor bestemming -64.749      -69.463      -58.483      -58.079      -57.239      -57.461      

Dotaties reserves 108             84               2                 1                 1                 1                 

Onttrekkingen reserves -1.500        -613           -66             -4               -4               -4               

Saldo na bestemming -66.141      -69.992      -58.547      -58.081      -57.242      -57.464      

Totaal lasten voor bestemming 105.522      115.249      121.488      120.187      118.442      118.316      

Totaal baten voor bestemming -104.902    -109.356    -120.772    -119.286    -117.540    -118.236    

Saldo voor bestemming 620             5.893          716             901             902             80               

Totaal dotaties aan reserves 3.855          1.230          850             1.250          1.259          972             

Totaal onttrekkingen aan reserves -6.285        -7.328        -1.762        -1.231        -1.124        -1.101        

Saldo na bestemming -1.810        -205           -195           920             1.037          -50             
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Specificatie programma’s 

 

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bestuur

Interne doorbelasting 3.757         3.736         3.780          3.751         3.673         3.608         

Kapitaallasten -                 -                 -                 26              25              24              

Overige lasten 2.601         2.728         2.471          2.391         2.391         2.309         

Totaal lasten 6.357         6.464         6.251         6.168         6.089         5.941         

Totaal baten 55-              -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 6.302         6.464         6.251          6.168         6.089         5.941         

Bestuurlijke samenwerking

Overige lasten 228            240            297             355            100            100            

Totaal lasten 228            240            297             355            100            100            

Totaal baten 4-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 224            240            297             355            100            100            

Participatief- /gebiedsgericht werken

Interne doorbelasting -                 690            569             559            553            548            

Overige lasten 298            286            243             243            243            243            

Totaal lasten 298            976            812             803            797            792            

Totaal baten 5-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 292            976            812             803            797            792            

Dienstverlening

Interne doorbelasting 1.810         1.831         1.439         1.419         1.403         1.390         

Kapitaallasten 1                1                1                1                1                -                 

Overige lasten 445            585            584            564            564            564            

Totaal lasten 2.256         2.417         2.024          1.984         1.968         1.954         

Totaal baten 1.082-         1.325-         1.360-         1.385-         1.410-         1.410-         

Saldo 1.174         1.092         664             599            558            544            

7.992         8.772         8.024         7.925         7.544         7.376         

345             276             276             276             276             -                 

-276           -132           -                 -                 -                 -                 

68               144             276             276             276             -                 

Resultaat na bestemming 8.061          8.917          8.300          8.201          7.820          7.376          

Onttrekking aan reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves
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2. Veiligheid en handhaving
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brandweer en crisisbeheersing

Interne doorbelasting 440            303            240             238            237            235            

Kapitaallasten 436            430            422             411            405            399            

Overige lasten 4.105         4.696         4.273          4.537         4.481         4.468         

Totaal lasten 4.982         5.429         4.935         5.186         5.122         5.102         

Totaal baten 118-            118-            118-            118-            118-            118-            

Saldo 4.863         5.311         4.817          5.068         5.004         4.984         

Integrale veiligheid

Interne doorbelasting 1.782         1.071         1.162         1.157         1.148         1.142         

Kapitaallasten -                 29              8                8                7                7                

Overige lasten 555            5.409         288            293            328            340            

Totaal lasten 2.337         6.508         1.458          1.457         1.484         1.489         

Totaal baten 73-              41-              -71             71-              71-              71-              

Saldo 2.264         6.467         1.387          1.386         1.412         1.418         

7.127         11.778       6.204         6.454         6.416         6.401         

23               22               21               20               19               18               

-49             -243           -47             -46             -45             -44             

-26             -221           -26             -26             -26             -26             

Resultaat na bestemming 7.101          11.557        6.178          6.428          6.390          6.375          

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves
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3. Fysiek domein
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Integraal beheer openbare ruimte

Interne doorbelasting 4.146         2.069         2.574          2.573         2.547         2.521         

Kapitaallasten 1.798         2.763         1.712          1.700         1.810         1.939         

Overige lasten 10.710       9.371         9.300          9.502         9.416         9.288         

Totaal lasten 16.654       14.203       13.586        13.775       13.772       13.748       

Totaal baten 716-            218-            -235           260-            285-            285-            

Saldo 15.938       13.985       13.351        13.514       13.487       13.463       

Water en riolering

Interne doorbelasting 644            626            722             715            708            701            

Kapitaallasten 2.012         2.285         2.790          2.913         2.952         2.979         

Overige lasten 1.959         2.452         1.963          2.055         2.055         2.055         

Totaal lasten 4.615         5.363         5.475          5.683         5.714         5.735         

Totaal baten 5.761-         6.150-         -6.392        6.885-         6.885-         6.885-         

Saldo 1.146-         787-            -917           1.202-         1.171-         1.151-         

Verkeer

Interne doorbelasting 1.712         1.228         1.420          1.411         1.395         1.382         

Kapitaallasten 59              50              34               25              25              24              

Overige lasten 378            350            362             387            413            413            

Totaal lasten 2.150         1.628         1.816          1.823         1.833         1.819         

Totaal baten 206-            118-            -120           122-            122-            122-            

Saldo 1.944         1.510         1.696          1.701         1.711         1.697         

Natuur en landschap

Interne doorbelasting 41              -                 -                 -                 -                 -                 

Overige lasten 41              45              90               90              90              90              

Totaal lasten 83              45              90               90              90              90              

Totaal baten 11              1-                -1               1-                1-                1-                

Saldo 93              44              89               89              89              89              

Duurzaamheid en milieu

Interne doorbelasting 505            579            726             716            708            701            

Kapitaallasten 2                2                2                 2                2                2                

Overige lasten 1.846         1.986         1.490          1.360         1.310         1.328         

Totaal lasten 2.353         2.568         2.218          2.078         2.020         2.032         

Totaal baten 9-                -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 2.344         2.568         2.218          2.078         2.020         2.032         

Lijkbezorging

Interne doorbelasting 433            394            364             359            355            352            

Kapitaallasten 25              25              13               13              13              13              

Overige lasten 424            240            238             240            238            240            

Totaal lasten 882            658            615             612            607            605            

Totaal baten 532-            643-            -533           533-            533-            533-            

Saldo 349            16              83               79              74              72              

Afvalverwerking en -verwijdering

Interne doorbelasting 821            753            173             172            170            168            

Kapitaallasten 110            178            242             272            168            164            

Overige lasten 4.140         3.552         3.955          3.956         3.956         3.956         

Totaal lasten 5.070         4.483         4.370          4.400         4.294         4.288         

Totaal baten 6.187-         5.553-         -5.581        5.587-         5.587-         5.587-         

Saldo 1.116-         1.070-         -1.210        1.188-         1.293-         1.299-         

18.407       16.266       15.309       15.072       14.917       14.903       

1.518          12               10               335             212             210             

-1.326        -2.184        -97             -74             -73             -70             

191             -2.173        -86             260             139             140             

Resultaat na bestemming 18.598        14.093        15.223        15.332        15.056        15.043        

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves
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4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Onderwijs

Interne doorbelasting 788            1.187         1.116         1.101         1.088         1.079         

Kapitaallasten 5                25              24              24              23              22              

Overige lasten 1.418         1.532         1.457         1.422         1.386         1.386         

Totaal lasten 2.211         2.744         2.598          2.547         2.498         2.488         

Totaal baten 474-            474-            474-            474-            474-            474-            

Saldo 1.737         2.270         2.124          2.073         2.023         2.013         

Onderwijshuisvesting

Interne doorbelasting 133            503            393            387            383            379            

Kapitaallasten 2.664         2.735         2.686         2.861         2.793         2.717         

Overige lasten 1.106         1.276         804            804            804            804            

Totaal lasten 3.903         4.514         3.883          4.052         3.979         3.901         

Totaal baten 162-            260-            -260           260-            260-            260-            

Saldo 3.741         4.254         3.623          3.793         3.720         3.641         

Kinderopvang en peuterwerk

Interne doorbelasting 324            172            160             158            156            154            

Overige lasten 472            485            445             445            445            445            

Totaal lasten 796            656            604             602            600            599            

Totaal baten 16-              4-                -4               4-                4-                4-                

Saldo 780            652            600             598            596            595            

6.258         7.176         6.347         6.463         6.339         6.250         

639             292             287             372             514             511             

-383           -364           -431           -571           -563           -555           

256             -72             -145           -199           -49             -44             

Resultaat na bestemming 6.514          7.104          6.202          6.264          6.290          6.206          

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves
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5. Sociaal domein
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wijkfuncties

Interne doorbelasting 578            638            659             650            643            637            

Overige lasten 3.567         3.539         3.385          3.385         3.385         3.385         

Totaal lasten 4.145         4.177         4.044          4.035         4.027         4.022         

Totaal baten 39-              7-                -                 -                 -                 -                 

Saldo 4.106         4.170         4.044          4.035         4.027         4.022         

Jeugd verstrekkingen

Interne doorbelasting 133            451            456             450            444            441            

Overige lasten 1.481         1.541         12.115        11.939       11.579       11.643       

Totaal lasten 1.613         1.992         12.571        12.388       12.023       12.083       

Totaal baten 99-              -                 -10.831      10.654-       10.294-       10.358-       

Saldo 1.515         1.992         1.741          1.734         1.729         1.725         

WMO verstrekkingen

Interne doorbelasting 1.383         1.711         1.829          1.804         1.784         1.767         

Overige lasten 5.310         6.177         11.235        11.555       11.360       11.341       

Totaal lasten 6.693         7.889         13.065        13.359       13.144       13.108       

Totaal baten 1.320-         1.211-         -11.577      11.897-       11.702-       11.683-       

Saldo 5.373         6.678         1.487          1.462         1.442         1.425         

Volwasseneducatie

Overige lasten 109            148            110             110            110            110            

Totaal lasten 109            148            110             110            110            110            

Totaal baten 107-            144-            -107           107-            107-            107-            

Saldo 2                4                4                 4                4                4                

Participatiewet

Interne doorbelasting 2.373         2.197         2.397          2.364         2.337         2.315         

Overige lasten 15.325       15.584       15.499        15.410       15.230       15.059       

Totaal lasten 17.698       17.781       17.896        17.774       17.567       17.374       

Totaal baten 15.578-       14.605-       15.182-       15.125-       14.793-       14.727-       

Saldo 2.120         3.176         2.714          2.649         2.774         2.647         

Armoede- en schuldenbeleid

Interne doorbelasting 600            670            702             693            685            678            

Overige lasten 1.319         1.515         1.665          1.665         1.665         1.665         

Totaal lasten 1.919         2.185         2.368          2.358         2.350         2.344         

Totaal baten 23-              30-              -30             30-              30-              30-              

Saldo 1.895         2.155         2.338          2.328         2.320         2.314         

15.011       18.174       12.327       12.211       12.296       12.136       

685             -                 -                 -                 -                 -                 

-400           -471           -                 -                 -                 -                 

285            471-            -                 -                 -                 -                 

Resultaat na bestemming 15.296        17.703        12.327        12.211        12.296        12.136        

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves
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6. Wonen, werken en vrije tijd
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cultuur

Interne doorbelasting 199            405            209             206            204            202            

Overige lasten 1.317         1.220         1.172          1.172         1.172         1.172         

Totaal lasten 1.516         1.625         1.381          1.378         1.376         1.374         

Totaal baten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 1.516         1.625         1.381          1.378         1.376         1.374         

Cultureel erfgoed

Interne doorbelasting 66              317            347             342            338            335            

Kapitaallasten 14              13              413             36              36              35              

Overige lasten 328            338            348             348            335            335            

Totaal lasten 408            668            1.108          726            708            705            

Totaal baten 24-              5-                -28             28-              27-              27-              

Saldo 384            664            1.079          699            681            678            

Sporten en bewegen

Interne doorbelasting 1.230         643            794             784            775            768            

Kapitaallasten 843            1.584         1.546          1.515         1.398         1.365         

Overige lasten 3.780         3.000         2.807          2.805         2.807         2.806         

Totaal lasten 5.853         5.227         5.146          5.103         4.980         4.939         

Totaal baten 1.997-         1.856-         -1.986        1.985-         1.985-         1.985-         

Saldo 3.856         3.371         3.160          3.118         2.995         2.955         

Speelplaatsen- en terreinen

Interne doorbelasting 417            75              206             205            203            201            

Kapitaallasten 26              17              48               21              41              14              

Overige lasten 281            366            330             353            330            330            

Totaal lasten 725            458            584             579            573            545            

Totaal baten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo 725            458            584             579            573            545            

Economie, toerisme en recreatie

Interne doorbelasting 659            775            755             746            737            731            

Kapitaallasten 43              41              39               38              36              34              

Overige lasten 564            649            732             732            732            732            

Totaal lasten 1.266         1.465         1.526          1.515         1.505         1.497         

Totaal baten 285-            321-            -261           261-            261-            261-            

Saldo 980            1.144         1.266          1.255         1.244         1.236         

Bouwen en wonen

Interne doorbelasting 3.427         4.763         4.635          4.599         4.564         4.543         

Kapitaallasten 358            329            236             226            213            204            

Overige lasten 1.392         4.229         1.748          1.023         1.020         1.024         

Totaal lasten 5.178         9.321         6.618          5.849         5.797         5.771         

Totaal baten 2.075-         3.533-         -2.722        2.182-         2.183-         2.218-         

Saldo 3.103         5.788         3.895          3.666         3.614         3.552         

Maatschappelijk vastgoed

Interne doorbelasting -                 97              71               70              69              69              

Kapitaallasten 664            734            738             725            713            700            

Overige lasten 491            727            583             585            584            586            

Totaal lasten 1.155         1.558         1.392          1.380         1.365         1.354         

Totaal baten 1.145-         1.419-         -1.771        1.221-         1.220-         1.220-         

Saldo 10              139            -379           160            145            134            

10.574       13.189       10.987       10.855       10.628       10.475       

537             544             255             246             237             231             

-2.351        -3.320        -1.121        -535           -439           -428           

1.813-         2.776-         866-            289-            202-            197-            

Resultaat na bestemming 8.760          10.413        10.121        10.565        10.426        10.277        

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves
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7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Financiering

Interne doorbelasting 61              64              67               67              66              65              

Kapitaallasten 171            24              168             168            168            168            

Overige lasten 81              15              15               15              15              15              

Totaal lasten 313            103            250             250            249            248            

Totaal baten 1.470-         1.244-         -1.276        1.351-         1.332-         1.321-         

Saldo 1.157-         1.142-         -1.026        1.102-         1.083-         1.073-         

Financiële positie

Interne doorbelasting 61              58              61               60              59              33              

Overige lasten 224            115            572             50-              100-            400            

Totaal lasten 286            173            633             10              41-              433            

Totaal baten 52.116-       56.519-       -46.316      45.207-       44.319-       45.012-       

Saldo 51.831-       56.345-       -45.683      45.197-       44.361-       44.580-       

Belastingen

Interne doorbelasting 1.045         1.216         1.391          1.385         1.369         1.356         

Kapitaallasten -                 -                 6                 6                5                5                

Overige lasten 427            366            366             366            366            366            

Totaal lasten 1.472         1.582         1.762          1.756         1.741         1.728         

Totaal baten 13.233-       13.117-       -13.536      13.536-       13.536-       13.536-       

Saldo 11.761-       11.534-       -11.774      11.780-       11.795-       11.808-       

Resultaat na beastemming

Overige lasten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal lasten -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal baten -                 441-            -                 -                 -                 -                 

Saldo -                 441-            -                 -                 -                 -                 

64.749-       69.463-       58.483-       58.079-       57.239-       57.461-       

108             84               2                 1                 1                 1                 

-1.500        -613           -66             -4               -4               -4               

1.392-         529-            64-              3-                3-                3-                

Resultaat na bestemming -66.141      -69.992      -58.547      -58.081      -57.242      -57.464      

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

 

 

Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen
Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijfsvoering

Interne doorbelasting 22.428       22.805       23.622        23.465       22.983       22.842       

Kapitaallasten 1.240         1.508         1.674          1.755         1.646         1.326         

Overige lasten 38.213       40.300       38.100        37.760       37.399       36.903       

Totaal lasten 61.881       64.613       63.395       62.980       62.028       61.071       

Totaal baten 61.881-       64.613-       63.395-       62.980-       62.028-       61.071-       

Saldo -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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Overzicht incidentele lasten en baten 

 

Omschrijving Programma Baten/Lasten 2015 2016 2017 2018

Waterschapsverkiezingen 1 Lasten 90.000        

Collegeprogramma: (Integraal Veiligheidsplan 2012-2015) 2 Lasten 150.000      

Collegeprogramma: stelpost 7 Lasten 1.000.000   

Strategische heroverw eging: opvangen frictiekosten 7 Lasten 500.000      

1.740.000   -                 -                 -                 

Reserves Programma Baten/Lasten 2015 2016 2017 2018

AR 6 Baten 175.000      

BTW-compensatiefonds 7 Baten 61.344        

236.344      -                 -                 -                   
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EMU-saldo 
 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Gemeentenummer:

Jaar:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2014 2015 2016

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -6.539 -716 -901

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 7.784 7.550 7.242

3 5.433 3.399 3.568

4 11.789 10.838 2.936

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 96 121

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 522 563

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 2.946 297 536

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-7.631 -460 6.437

Stichtse Vecht

Berekend EMU-saldo

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

2015

EMU150061904.XLS

G. Heij

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd

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

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

1904

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie 

tot en met sept. 

2014, aangevuld 

met raming 

resterende 

Volgens begroting 

2015

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2015

gijsbert.heij@stichtsevecht.nl
0346-254561

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee
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Investeringsplanning 

 

Investeringsplanning begroting 2015 Begroting Begroting Begroting Begroting

(Bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018

Materiële vaste Activa (economisch nut)

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken

Huisvesting organisatie uitbreiding parkeerterrein 50               -                 -                 -                 

Wegenbeheer 2015 200             -                 -                 -                 

Rehabilitatie w egen 2013 103             670             -                 -                 

Vervanging gemeentelijke beschoeiing Zandpad 151             -                 -                 -                 

Vrijvervalriolering 2013 461             -                 -                 1.216          

Vrijvervalriolering 2014 1.888          -                 -                 -                 

Vrijvervalriolering 2015 -                 1.888          -                 -                 

Gemalen (mechanisch/electrisch) 2015 256             -                 -                 -                 

Mechanische riolering (mechanisch/electrisch) 2015 124             -                 -                 -                 

Vrijvervalriolering 2016 -                 -                 1.888          -                 

Gemalen (mechanisch/electrisch) 2016 -                 136             -                 -                 

Mechanische riolering (mechanisch/electrisch) 2016 -                 242             -                 -                 

Vrijvervalriolering 2017 -                 -                 -                 1.888          

Gemalen en Mechanische riolering 2017 -                 -                 39               -                 

Gemalen en Mechanische riolering 2018 -                 -                 -                 343             

Persleidingen -                 -                 44               -                 

Gemalen (bouw kundig) en persleidingen -                 -                 -                 46               

Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 3.234          2.936          1.971          3.493          

Vervoermiddelen

Pick-up dubbele cabine 33               -                 -                 -                 

Pick-up met hijskraan 29               -                 -                 -                 

Aankoop 7 Fiat Punto w mo-soc rech-bouw inspec-boa's 112             -                 -                 -                 

Vervanging bodeauto Renault Kangoo 40-NV-VB 32               -                 -                 -                 

Totaal Vervoermiddelen 206             -                 -                 -                 

Machines, apparaten en installaties

Kantoor Endelhovelaan 1 Maarssen installaties -                 -                 -                 111             

Huisvesting organisatie uitbreiding installaties 982             -                 -                 -                 

Vervanging stemmachines (22) 110             -                 -                 -                 

Totaal Machines, apparaten en installaties 1.092          -                 -                 111             

Overig

Huisvesting organisatie uitbreiding inrichting 275             -                 -                 -                 

Telefonie gemeentehuis 80               -                 -                 -                 

Vervanging hardw are ICT 2015 730             -                 -                 -                 

Ondergrondse containers 2015 300             -                 -                 -                 

Totaal Overig 1.385          -                 -                 -                 

Totaal generaal 5.917          2.936          1.971          3.604           
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Overzicht kapitaallasten 

 

Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bestuurljk thema 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000)

1. Bestuur en dienstverlening

Bestuur    26 25 24

Dienstverlening 1 1 1 1 1  

Totaal 1 1 1 27 26 24

2. Veiligheid en handhaving

Brandw eer en crisisbeheersing 436 430 422 411 405 399

Integrale veiligheid  29 8 8 7 7

Totaal 436 458 430 419 412 406

3. Fysiek domein

Integraal beheer openbare ruimte 1.798 2.763 1.712 1.700 1.810 1.939

Water en riolering 2.012 2.285 2.790 2.913 2.952 2.979

Verkeer 59 50 34 25 25 24

Duurzaamheid en milieu 2 2 2 2 2 2

Lijkbezorging 25 25 13 13 13 13

Afvalverw ijdering en -verw erking 110 178 242 272 168 164

Totaal 4.007 5.303 4.794 4.925 4.970 5.122

4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk

Onderw ijs 5 25 24 24 23 22

Onderw ijshuisvesting 2.664 2.735 2.686 2.861 2.793 2.717

Totaal 2.670 2.759 2.710 2.885 2.816 2.740

6. Wonen, werken en vrije tijd

Cultureel erfgoed 14 13 413 36 36 35

Sporten en bew egen 843 1.584 1.546 1.515 1.398 1.365

Speelplaatsen en -terreinen 26 17 48 21 41 14

Economie, toerisme en recreatie 43 41 39 38 36 34

Bouw en en w onen 358 329 236 226 213 204

Maatschappelijk vastgoed 664 734 738 725 713 700

Totaal 1.949 2.718 3.020 2.561 2.435 2.351

7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering 171 24 168 168 168 168

Belastingen   6 6 5 5

Totaal 171 24 174 174 173 173

10. Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen

Bedrijfsvoering lasten 1.240 1.508 1.674 1.755 1.646 1.326

1.240 1.508 1.674 1.755 1.646 1.326

Totaal generaal 10.472        12.771        12.802        12.746        12.478        12.142          
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Staat van reserves en voorzieningen 
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2014 2015 2016 2017 2018

Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12

Algemene reserve

Algemene reserve 9.895.425    175.000        9.720.425    9.720.425    9.720.425    9.720.425    

Totaal algemene reserve 9.895.425    -             175.000        9.720.425    -                -                    9.720.425    -                -                    9.720.425    -             -                    9.720.425    

Bestemmingsreserves

Reserve riolering 7.515.956    18.539          7.497.417    325.781    7.823.198    204.571    8.027.769    204.571 8.232.340    

Egalisatiereserve gemeentereiniging 382.944       382.944       382.944       382.944       382.944       

Totaal bestemmingsreserves 7.898.900    -             18.539          7.880.361    325.781    -                    8.206.142    204.571    -                    8.410.713    204.571 -                    8.615.284    

Overige bestemmingsreserves

Algemene w oningbouw doeleinden 340.000       340.000       340.000       340.000       340.000       

Centrumplan (B) 5.874.555    5.874.555    5.874.555    5.874.555    5.874.555    

Corridor 81.231         81.231         81.231         81.231         81.231         

Bestemmingsplannen 289.214       40.000   30.000          299.214       40.000      30.000          309.214       40.000      30.000          319.214       40.000   30.000          329.214       

Egalisatie BTW-compensatiefonds (BCF) 61.344         61.344          0                  0                  0                  0                  

Monumenten 89.677         89.677         89.677         89.677         89.677         

Renovatie Hoofdveld Kockengen -                  -                  -                  -                  -                  

Integrale Veiligheid 143.605       143.605       143.605       143.605       143.605       

Verw ijderen graff iti (L) 18.936         5.000            13.936         5.000            8.936           5.000            3.936           3.936            -                  

Exploitatie scholen OBO 82.522         82.522         82.522         82.522         82.522         

Combi kunstgrasveld de Heul -                  -                  -                  -                  -                  

Uitvoering WMO 14.381         14.381         14.381         14.381         14.381         

Dorpshuis Nigtevecht 325.305       43.436          281.869       41.699          240.170       39.961          200.209       38.224          161.985       

Centrum jeugd & gezin 51.927         51.927         51.927         51.927         51.927         

Garsten Noord 10.981         10.981         10.981         10.981         10.981         

Herstraten kl. Muiden 80.337         80.337         80.337         80.337         80.337         

Parkeeroplossing centrumplan Loenen -                  -                  -                  -                  -                  

Herinrichting Rijksstraatw eg -                  -                  -                  -                  -                  

Planschade Cronenburgh 103.581       103.581       103.581       103.581       103.581       

Kosten Cronenburgh fase III 578.131       578.131       578.131       578.131       578.131       

Gemeentelijk monumentenbeleid (M) 37.294         37.294         37.294         37.294         37.294         

Onderhoud gem gebouw en -                  -                  -                  -                  -                  

Welzijnsaccommodaties -                  -                  -                  -                  -                  

Bisonsport 81.491         81.491         81.491         81.491         81.491         

Beheer Schoolgebouw en 176.813       23.087   199.900       23.087      222.987       23.087      246.074       23.087   269.161       

Vervanging kantoormeubilair 256.500       256.500       256.500       256.500       256.500       

Afw  incidentele kosten Bisonspoor -                  -                  -                  -                  -                  

Fietsenstalling Maarssen 109.000       17.500          91.500         15.500          76.000         15.500          60.500         15.500          45.000         

Fundering toren Loenen 450.000       400.000        50.000         50.000         50.000         50.000         

Verbrede Breukelerbrug 685.000       685.000       685.000       685.000       685.000       

Tw eede Vechtbrug Breukelen 2.019.000    2.019.000    2.019.000    2.019.000    2.019.000    

Groot onderhoud kapitaalgoederen 3.195.976    3.195.976    3.195.976    3.195.976    3.195.976    

Egalisatiereserve verkiezingen -                  -                  -                  -                  -                  

Ruiming explosief Loenen 78.655         78.655         78.655         78.655         78.655         

Reserve opbouw  voorziening Appa 552.248       276.124 828.372       276.124    1.104.496    276.124    1.380.620    1.380.620    

Bredeschool Vreeland zie reserve 7027 660.680       660.680       660.680       660.680       660.680       

Totaal overige bestemmingsreserves 16.448.385  339.211 557.280        16.230.316  339.211    92.199          16.477.328  339.211    90.461          16.726.078  63.087   87.660          16.701.505  

Omschrijving reserve
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Kapitaallastenreserves

Algemene afschrijving kapitaallasten -                  -                  -                -                    -                  -                -                    -                  -             -                    -                  

Brandw eergarage Loenen 282.378       9.883     22.718          269.543       9.434        22.269          256.708       8.985        21.820          243.873       8.536     21.371          231.038       

Fietspad Oost-Kanaaldijk 113.927       3.987     32.469          85.445         2.991        31.472          56.964         1.994        30.475          28.483         997        29.479          1                  

Samenw oonschool Loenen 4.472.937    156.553 258.210        4.371.280    152.995    254.652        4.269.623    149.437    251.094        4.167.966    145.879 247.536        4.066.309    

Bredeschool Nigtevecht 2.598.956    -             -                    2.598.956    90.963      145.930        2.543.989    89.040      144.073        2.488.956    87.113   142.216        2.433.853    

Bredeschool Vreeland zie reserve 7086 912.217       31.928   53.647          890.498       31.167      52.887          868.778       30.407      52.127          847.058       29.647   51.366          825.339       

Dorpshuis Loenen 898.020       31.431   59.494          869.957       30.448      58.512          841.893       29.466      57.529          813.830       28.484   56.547          785.767       

Nieuw bouw  de Heul -                  -                  -                -                    -                  -                -                    -                  -             -                    -                  

Gemeentehuis Loenen 2.266.671    2.266.671    2.266.671    2.266.671    2.266.671    

Onderw ijshuisvesting 1.877.346    65.707   103.059        1.839.994    64.400      101.385        1.803.009    213.105    99.712          1.916.402    217.074 98.038          2.035.438    

Ondergrondse containers 2012 183.333       6.417     23.083          166.667       5.833        22.500          150.000       5.250        21.917          133.333       4.667     21.333          116.667       

Brandw eergarage Brouw erij (B) 317.196       11.102   24.318          303.980       10.639      23.856          290.763       10.177      23.393          277.547       9.714     22.931          264.330       

OVO Broklede 4 in1 plan (B) 498 197.036       6.896     12.222          191.710       6.710        12.035          186.385       6.523        11.849          181.059       6.337     11.662          175.734       

OVO Broklede 4 in 1 plan (B) 68.127         2.385     4.226            66.286         2.320        4.161            64.445         2.256        4.097            62.604         2.191     4.032            60.763         

Bibliotheek 4 in 1 plan (B) 223.003       7.805     13.832          216.976       7.594        13.621          210.949       7.383        13.410          204.922       7.172     13.199          198.895       

Muziekschool 4 in 1 plan (B) 76.597         2.681     4.751            74.527         2.609        4.679            72.457         2.536        4.606            70.387         2.464     4.534            68.317         

Stinzenhal Broekdijk-Oost (B) 1.222.156    42.776   77.694          1.187.238    41.553      76.472          1.152.319    40.331      75.250          1.117.400    39.109   74.028          1.082.481    

Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B) 179.936       6.298     94.880          91.354         3.197        91.779          2.772           97             2.869            0                  -             -                    0                  

Broekdijk-Oost terreininrichting 99.840         3.494     22.799          80.535         2.819        22.124          61.230         2.143        21.448          41.925         1.467     20.772          22.620         

Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden 33.695         1.179     7.700            27.174         951           7.472            20.653         723           7.244            14.132         495        7.015            7.612           

RHC voorbereiding realisatie (B) 205.000       7.175     12.175          200.000       7.000        12.000          195.000       6.825        11.825          190.000       6.650     11.650          185.000       

Cultuurhuis (B) 172.000       6.020     10.020          168.000       5.880        9.880            164.000       5.740        9.740            160.000       5.600     9.600            156.000       

Hal 4 in 1 plan (B) 241.374       8.448     14.972          234.850       8.220        14.743          228.327       7.991        14.515          221.803       7.763     14.287          215.279       

Kantine 4 in 1 plan (B) 12.070         422        749               11.743         411           737               11.417         400           726               11.091         388        714               10.765         

Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B) 43.840         1.534     4.274            41.100         1.439        4.179            38.360         1.343        4.083            35.620         1.247     3.987            32.880         

Onderw ijshuisvesting Safari sporthal 2.481.415    86.850   137.491        2.430.774    85.077      135.718        2.380.133    83.305      133.946        2.329.492    81.532   132.173        2.278.851    

Bibliotheekgebouw  Maarsenbroek 290.000       10.150   15.950          284.200       9.947        15.747          278.400       9.744        15.544          272.600       9.541     15.341          266.800       

Totaal kapitaallastenreserves 19.469.069  511.121 1.010.733     18.969.457  584.597    1.138.810     18.415.244  715.201    1.033.292     18.097.153  704.067 1.013.811     17.787.409  

Grondexploitatiereserves

Hazeslinger schoon en zuinig 500.000       500.000       500.000       500.000       500.000       

Grondexploitatie 575.801       575.801       575.801       575.801       575.801       

Totaal grondexploitatiereserves 1.075.801    -             -                    1.075.801    -                -                    1.075.801    -                -                    1.075.801    -             -                    1.075.801    

Totaal generaal 54.787.581  850.332 1.761.552     53.876.361  1.249.589 1.231.009     53.894.941  1.258.983 1.123.753     54.030.171  971.725 1.101.471     53.900.425  
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Onderhoudsvoorzieningen

Brandw eer Binnenw eg 2 Maarssen 12.151         18.443      5.738            24.856         18.443      4.148            39.151         18.443      12.453          45.141         18.443      28.249          35.335         

Politiebureau Brouw erij 11 Breukelen 2.299           3.780        459               5.620           3.780        234               9.166           3.780        1.739            11.207         3.780        1.180            13.807         

Brandw eer Brouw erij 5 Breukelen 4.905           7.217        251               11.871         7.217        217               18.871         7.217        1.671            24.417         7.217        8.648            22.986         

Brandw eer Dorpsstraat 19a Nieuw er ter Aa 304              1.933        755               1.482           1.933        -                    3.415           1.933        6.758            -1.410         1.933        1.077            -554            

Brandw eer Dorpsstraat 27 Nigtevecht -10.446       2.865        91                 -7.672         2.865        401               -5.208         2.865        293               -2.636         2.865        5.720            -5.491         

Brandw eer Keizer Ottolaan 2 Loenen 1.248           4.719        248               5.719           4.719        1.034            9.404           4.719        753               13.370         4.719        8.867            9.222           

Brandw eer Laan van Niftarlake 89 Tienhoven 4.274           5.637        -                    9.911           5.637        423               15.125         5.637        3.631            17.131         5.637        244               22.524         

Brandw eer Sportw eg 1-a Kockengen 663              2.858        178               3.343           2.858        4.769            1.432           2.858        232               4.058           2.858        923               5.993           

Passerelle Kaatsbaan Maarssen -3.070         2.664        -                    -406            2.664        134               2.124           2.664        -                    4.788           2.664        17.679          -10.227       

Brugw achtersw oning Breedstraat 2 Maarssen -6.899         2.029        -                    -4.870         2.029        154               -2.995         2.029        34                 -1.000         2.029        -                    1.029           

Brugw achtersw oning Voorstraat 13 Vreeland -823            2.289        -                    1.466           2.289        1.828            1.927           2.289        -                    4.216           2.289        5.051            1.454           

Brugw achtersverblijf  Zandw eg Maarssen 1.805           2.362        -                    4.167           2.362        1.766            4.763           2.362        -                    7.125           2.362        69                 9.418           

Ponthuisje Dorpsstraat nabij 120 Nigtevecht 1.110           1.110        3.698            -1.478         1.110        -                    -368            1.110        -                    742              1.110        1.370            482              

Dierenverblijf  Straatw eg 185 bij Breukelen -9.036         1.765        14                 -7.285         1.765        903               -6.423         1.765        163               -4.821         1.765        -                    -3.056         

Peuterspeelzaal 't Kw etternestje Griftenstein 1-a Breukelen 3.443           4.241        14.331          -6.647         4.241        3.064            -5.470         4.241        603               -1.832         4.241        96                 2.313           

Peuterspeelzaal Dribbel Zw anenkamp 1302 Maarssen -108            3.490        678               2.704           3.490        4.446            1.748           3.490        -                    5.238           3.490        4.507            4.221           

Peuterspeelzaal Nifterlakelaan 5 Vreeland 1.146           1.721        50                 2.817           1.721        497               4.041           1.721        150               5.612           1.721        -                    7.333           

Buitenschoolseopvang Nifterlakelaan 5 Vreeland -36              501           42                 423              501           1.262            -338            501           42                 121              501           -                    622              

Kinderopvang de Spetters Zw anenkamp 1307 Maarssen -99.666       23.915      1.355            -77.106       23.915      1.476            -54.667       23.915      9.447            -40.199       23.915      270               -16.554       

Gezamelijke ruimte Zw anenkamp 1307 Maarssen 2.325           3.527        -                    5.852           3.527        2.869            6.510           3.527        -                    10.037         3.527        711               12.853         

Kinderopvang en voedselbank Bloemstede 4 Maarssen -45.493       23.576      -                    -21.917       23.576      62.022          -60.363       23.576      461               -37.248       23.576      25.967          -39.639       

Kinderopvang de Klimboom Driehovenlaan 7a/b Loenen 2.669           2.669        -                    5.338           2.669        7.958            49                2.669        -                    2.718           2.669        -                    5.387           

Kinderdagverblijf  Kw ibus Fazantenkamp 159-a Maarssen 1.325           1.325        2.403            247              1.325        1.232            340              1.325        1.437            228              1.325        276               1.277           

Ijsclub en jeugdhonk Straatw eg 185-a en 185-b Breukelen -7.606         3.929        103               -3.780         3.929        806               -657            3.929        577               2.695           3.929        725               5.899           

Bibliotheek Schepersw eg 6-c Breukelen -56              1.902        235               1.611           1.902        1.276            2.237           1.902        653               3.486           1.902        -                    5.388           

Bibliotheek Sportw eg 4-a Kockengen 1                  1.258        49                 1.210           1.258        416               2.052           1.258        329               2.981           1.258        5.006            -767            

Muziekschool Schepersw eg 6-b Breukelen -352            2.757        379               2.026           2.757        1.694            3.089           2.757        1.264            4.582           2.757        -                    7.339           

Muziekschool en sportzaal Gaslaan 12 Maarssen 1.387           16.848      1.252            16.983         16.848      85.703          -51.872       16.848      1.252            -36.276       16.848      3.727            -23.155       

't Kikkerfort Schepersw eg 14-a Breukelen -47.493       40.296      -                    -7.197         40.296      14.532          18.567         40.296      94.888          -36.025       40.296      23.925          -19.654       

Safari Bisonspoor 237 Maarssen 33.159         40.299      1.680            71.778         40.299      12.499          99.578         40.299      1.680            138.197       40.299      81.715          96.781         

Sporthal Bloemstede 223 Maarssen -18.317       20.666      -                    2.349           20.666      82.605          -59.590       20.666      3.582            -42.506       20.666      743               -22.583       

Sportzaal Fazantenkamp 163 Maarssen -121.595     27.854      1.340            -95.081       27.854      2.590            -69.817       27.854      298               -42.261       27.854      1.260            -15.667       

Sporthal Stinzenhal Broekdijk Oost 28 Breukelen -1.419         10.013      3.135            5.459           10.013      9.865            5.607           10.013      4.902            10.718         10.013      -                    20.731         

Sporthal Sportw eg 4 Kockengen -3.116         7.500        100               4.284           7.500        3.809            7.975           7.500        -                    15.475         7.500        3.000            19.975         

Gymlokaal + bso Klaroen M.A. de Ruyterstraat 2a-2b -13.777       6.148        4.598            -12.227       6.148        882               -6.961         6.148        422               -1.235         6.148        198               4.715           

Gymzaal Fetha 14 Vreeland -12.012       6.517        -                    -5.495         6.517        1.397            -375            6.517        12.699          -6.557         6.517        1.433            -1.473         

Gymzaal Hoflaan 4 Loenen a/d Vecht 3.711           5.551        1.056            8.206           5.551        10.930          2.827           5.551        15.601          -7.223         5.551        1.144            -2.816         

Gymlokaal Huis ten Boschstraat 7 Maarssen -1.173         7.765        18.564          -11.972       7.765        18.940          -23.147       7.765        170               -15.552       7.765        14.211          -21.998       

Gymlokaal Zw anenkamp 1306 Maarssen 7.923           12.028      -                    19.951         12.028      7.252            24.727         12.028      -                    36.755         12.028      3.995            44.788         

Kerktoren Ned. Hervormde Kerk Kerklaan Nieuw er ter Aa 184.055       2.311        -                    186.366       2.311        -                    188.677       2.311        -                    190.988       2.311        581               192.718       

Kerktoren Dorpsstraat 45 Nigtevegt 1.611           1.611        11.588          -8.366         1.611        -                    -6.755         1.611        -                    -5.144         1.611        -                    -3.533         

Kerktoren Torenstraat 4 Loenen a/d Vecht 12.166         12.166      27.602          -3.270         12.166      -                    8.896           12.166      20.790          272              12.166      -                    12.438         

Regionaal Historisch Centrum Schepersw eg 6-e Breukelen 2.735           5.494        345               7.884           5.494        1.885            11.493         5.494        1.264            15.723         5.494        560               20.657         

Theather P v Warmerdam kantine Schepersw eg 6-f 2.208           2.815        285               4.738           2.815        3.667            3.886           2.815        285               6.416           2.815        607               8.624           

Muziektent Vreeland -7.234         1.862        -                    -5.372         1.862        851               -4.361         1.862        -                    -2.499         1.862        -                    -637            

Muziektent Park Boom en Bosch Breukelen 1.572           1.688        8.491            -5.231         1.688        -                    -3.543         1.688        116               -1.971         1.688        -                    -283            

Kleizuw e tegenover 101 Vreeland -18.663       3.053        29                 -15.639       3.053        130               -12.716       3.053        58                 -9.721         3.053        419               -7.087         

Omschrijving voorziening
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Ijskelder park Vechtenstein Maarssen -1.915         320           -                    -1.595         320           -                    -1.275         320           -                    -955            320           -                    -635            

Stalling/schuur park Vechtenstein Maarssen 2.435           2.435        24.350          -19.480       2.435        -                    -17.045       2.435        -                    -14.610       2.435        -                    -12.175       

Tuinhuisje park Vechtenstein Maarssen 725              725           -                    1.450           725           5.627            -3.452         725           -                    -2.727         725           -                    -2.002         

Verenigingsgebouw  D. v. Troostw ijkstraat 20 -4.733         10.314      882               4.699           10.314      15.447          -434            10.314      346               9.534           10.314      45.876          -26.028       

Dorpshuis Fetha 16 Vreeland -6.248         14.113      6.453            1.412           14.113      2.250            13.275         14.113      713               26.675         14.113      1.614            39.174         

Gebouw  Kuyperstraat 58-a Maarssen -9.667         4.624        -                    -5.043         4.624        198               -617            4.624        45                 3.962           4.624        -                    8.586           

Gebouw  Kuperstraat 58-b Maarssen -10.965       3.193        -                    -7.772         3.193        183               -4.762         3.193        41                 -1.610         3.193        -                    1.583           

Gebouw  Kuyperstraat 58-c Maarssen -8.807         4.179        -                    -4.628         4.179        214               -663            4.179        47                 3.469           4.179        -                    7.648           

Gebouw  Kuyperstraat 58-d Maarssen -8.140         7.981        1.016            -1.175         7.981        351               6.455           7.981        79                 14.357         7.981        -                    22.338         

Gebouw  Kuyperstraat 58-e Maarssen -17.994       7.102        112               -11.004       7.102        347               -4.249         7.102        77                 2.776           7.102        -                    9.878           

Gebouw  Kuyperstraat 58-f Maarssen -5.812         3.249        -                    -2.563         3.249        129               557              3.249        28                 3.778           3.249        -                    7.027           

Ontmoetingscentrum De Boogaard Middenhoek 62 -1.008         3.821        249               2.564           3.821        2.405            3.980           3.821        8.855            -1.054         3.821        613               2.154           

Cultureel Centrum 't Web Spinnerie 15 Loenen a/d Vecht 7.166           14.469      318               21.317         14.469      4.617            31.169         14.469      -                    45.638         14.469      33.731          26.376         

Wijksteunpunt Vondelstraat 51 Maarssen 8.520           11.263      557               19.226         11.263      1.960            28.529         11.263      12.326          27.466         11.263      69.266          -30.537       

Wijkcentrum 't Schuurtje Zw anenkamp 1301 Maarssen 8.205           9.517        -                    17.722         9.517        8.469            18.770         9.517        -                    28.287         9.517        138               37.666         

Afvalbrengstation Kanaaldijk Oost 3 Breukelen -                  -                -                  -                -                  -                -                  -                -                  

Kringloopw inkel Diependaalsedijk 120a Maarssen 3.418           10.704      16.452          -2.330         10.704      1.209            7.165           10.704      344               17.525         10.704      430               27.799         

Aula begraafplaats Straatw eg 27 a Maarssen -7.365         3.519        9.114            -12.960       3.519        1.344            -10.785       3.519        331               -7.597         3.519        3.730            -7.808         

Begraafplaats Dreef 40 Kockengen 4.546           5.251        -                    9.797           5.251        285               14.763         5.251        22.748          -2.734         5.251        -                    2.517           

Begraafplaats Laantje 3 Nieuw er ter Aa -9.305         2.331        -                    -6.974         2.331        154               -4.797         2.331        19                 -2.485         2.331        95                 -249            

Baarhuisje begraafplaats Nigtevechtsew eg 11 Vreeland -3.033         2.534        -                    -499            2.534        -                    2.035           2.534        615               3.954           2.534        -                    6.488           

Marktkast / park Markt Breukelen -783            460           384               -707            460           -                    -247            460           306               -93              460           323               44                

Marktmeesterhuisje Maarssen -1.508         498           -                    -1.010         498           -                    -512            498           484               -498            498           -                    -                  

Sanitairgebouw  w oonw agenstandplaats Heicop1 -1.558         1.357        -                    -201            1.357        1.923            -767            1.357        576               14                1.357        -                    1.371           

Sanitaire ruimte w oonw agenstandplaats Kanaaldijk Oost 4 -1.607         834           -                    -773            834           75                 -14              834           -                    820              834           5                   1.649           

Sanitair gebouw  w oonw agenstandplaats Zw anenkamp -10.372       5.796        -                    -4.576         5.796        4.671            -3.451         5.796        41                 2.304           5.796        -                    8.100           

Brandw eergarage oude Gaslaan 4 Maarssen -39.152       16.691      -                    -22.461       16.691      11.015          -16.785       16.691      268               -362            16.691      1.559            14.770         

Woning Brugstraat 25 Breukelen 598              1.885        106               2.377           1.885        369               3.893           1.885        106               5.672           1.885        57                 7.500           

Woning Herenstraat 16 Breukelen 1.137           2.843        102               3.878           2.843        356               6.365           2.843        356               8.852           2.843        10.446          1.249           

Woning Maarsseveensevaart 28 Maarssen -34.409       7.075        -                    -27.334       7.075        270               -20.529       7.075        61                 -13.515       7.075        -                    -6.440         

Woning Silversteyn 86 Breukelen -685            922           122               115              922           -                    1.037           922           385               1.574           922           57                 2.439           

Woning Zandpad 2 Maarssen -6.399         3.774        -                    -2.625         3.774        305               844              3.774        14.483          -9.865         3.774        -                    -6.091         

Koetshuis museum Diependaalsedijk 19 Maarssen -88.499       13.930      -                    -74.569       13.930      -                    -60.639       13.930      3.075            -49.784       13.930      -                    -35.854       

Orangerie Diependaalsedijk 19 Maarssen 2.044           2.044        10.203          -6.115         2.044        -                    -4.071         2.044        -                    -2.027         2.044        -                    17                

Gemeentehuis Boom en Bosch Markt 13 Breukelen 13.794         13.794      84.124          -56.536       13.794      39.764          -82.506       13.794      -                    -68.712       13.794      7.024            -61.942       

Gemeentehuis Koetshuis Markt 12 Breukelen -68.923       15.145      -                    -53.778       15.145      -                    -38.633       15.145      10.689          -34.177       15.145      -                    -19.032       

Gemeentehuis Voorhuis Dannestraat 2 Breukelen 3.386           3.386        -                    6.772           3.386        17.398          -7.240         3.386        -                    -3.854         3.386        -                    -468            

Gemeentehuis kantoor Endelhovenlaan 1 Maarssen 28.733         55.110      13.938          69.905         55.110      49.613          75.402         55.110      4.060            126.452       55.110      15.172          166.390       

Gemeentehuis Goudesteijn Diependaalsedijk 19 Maarssen -207.860     32.244      -                    -175.616     32.244      -                    -143.372     32.244      7.738            -118.866     32.244      -                    -86.622       

Gemeentew erf Diependaalsedijk 120 Maarssen -31.137       8.675        6.578            -29.040       8.675        2.316            -22.681       8.675        221               -14.227       8.675        116               -5.668         

Loods gemeentew erken Loenena/d Vecht -                  -                  -                  -                  -                  

Gemeentew erf Rijksstraatw eg 184 Loenen a/d Vecht -14.402       4.892        2.246            -11.756       4.892        651               -7.515         4.892        422               -3.045         4.892        1.603            244              

Werkplaats / f ietsenstalling Brouw erij 4 bij Breukelen -10.974       1.592        -                    -9.382         1.592        -                    -7.790         1.592        258               -6.456         1.592        548               -5.412         

Onderhoudsegalisatievoorziening SV 1.772.439    1.772.439    1.772.439    -                1.772.439    -                1.772.439    

Bibliotheek Harmonieplein 2 Maarssen 94.000         12.817      106.817       12.817      119.634       12.817      132.451       12.817      145.268       

Totaal onderhoudsvoorzieningen 1.201.705    694.375    290.443        1.605.638    694.375    538.497        1.763.532    694.375    292.857        2.167.067    694.375    448.574        2.414.886    

Omschrijving voorziening
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2014 2015 2016 2017 2018

Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12

Overige voorzieningen

Pensioen Wethouders 2.585.612    120.998    2.706.610    120.998    2.827.608    120.998    2.948.606    120.998    3.069.604    

Wachtgeld voormalig personeel 32.260         86.129      8.816            109.573       88.835      198.408       91.944      290.352       95.162      385.515       

Wachtgeld voormalig bestuurders 185.211       147.850    179.817        153.243       147.850    179.817        121.276       147.850    89.909          179.217       147.850    327.067       

Afw ikkeling OpBuuren -                  -                  -                  -                  -                  

Afw ikkeling Statiomsw eg Noord 12.216         12.216         12.216         12.216         12.216         

Voormalig personeel Bisonsport 505.449       505.449       505.449       505.449       505.449       

Afw ikkeling Maarsserbrug 31.184         31.184         31.184         31.184         31.184         

Afw ikkeling Safari 167.101       167.101       167.101       167.101       167.101       

Exploitatieresultaat De Werf Kockengen 5.776           5.776           5.776           5.776           5.776           

Exploitatieresultaat De Karavaan 125.725       125.725       125.725       125.725       125.725       

Geluidscherm A2 -                  -                  -                  -                  -                  

Onderhoud w egen 3.841.068    2.251.900 6.092.968    2.439.539 8.532.507    2.439.539 10.972.046  2.305.789 13.277.835  

Totaal overige voorzieningen 7.491.600    2.606.877 188.633        9.909.844    2.797.222 179.817        12.527.249  2.800.331 89.909          15.237.672  2.669.799 -                    17.907.471  

Totaal generaal 8.693.305    3.301.252 479.076        11.515.482  3.491.597 718.314        14.290.781  3.494.706 382.766        17.404.738  3.364.174 448.574        20.322.357  

Omschrijving voorziening
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Bijlagen 
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Raadsprogramma 

 

In tabel 1 is een overzicht de financiële effecten van het raadsprogramma weergegeven. Tabel 2 bevat een 

verwijzing van de meest relevante onderwerpen uit het raadsprogramma naar de programmabegroting (rode 

teksten raadsprogramma). 

 

Tabel 1 Financiële uitwerking raadsprogramma 

Raadsprogramma (bedragen in euro's) 2015 2016 2017 2018

Herstel reductie aantal w ethouders 110.000  110.000  110.000  27.500    

Kw aliteitsimpuls verbinding met inw oners en partners 40.000    40.000    40.000    40.000    

Werkbudget gebiedsgericht w erken 30.000    30.000    30.000    30.000    

Businesscase Toezichthouders en bestuurlijke boetes 50.000    50.000    50.000    50.000    

Natuur: Aanvullende acties Landschapsontw ikkelingsplan 45.000    45.000    45.000    45.000    

Toezichthouder fysiek domein 62.539    62.539    62.539    62.539    

Strategische ontw ikkelcapaciteit sport/toerisme/recreatie/economie 175.000  175.000  175.000  175.000  

Totaal 512.539  512.539  512.539  430.039   
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Tabel 2 Verwijzing vindplaatsen diverse onderwerpen raadsprogramma 

Onderwerp Programma Bestuurlijk thema

1.    Bestuur en dienstverlening

Dienstverlening en advies

Wij staan voor een goede dienstverlening. Daarom w illen w ij de

klanttevredenheid gericht meten en verbeterinitiatieven ontplooien. Dit 

betekent ook dat de klachtenprocedure moet w orden verbeterd.

-

Wij stellen een actieplan op voor het verminderen van regeldruk en het

versnellen van procedures (project ‘nu al eenvoudig beter’), met name voor

vrijw illigers, inw oners en ondernemers.

-

Daarnaast w orden alle leges doorgelicht.
Paragraaf Lokale 

Heffingen
Beleidsvoornemens

Samenwerking

De samenw erking met Wijdemeren en Weesp w ordt voortgezet, en

uitgebreid w aar dat w enselijk en eff iciënter is. Daarbij gelden de volgende

uitgangspunten:

Bijzondere aandacht voor invloed van de raad, zodat de democratische

legitimatie is gegarandeerd;
1

Bestuurlijke 

samenw erking

2.   Gebiedsgericht werken

Inleiding

Gebiedsgericht w erken staat in onze tw aalf kernen centraal. Uitgangspunt 

is het bevorderen van een prettige en veilige w oon- en leefomgeving. We 

kiezen daarbij voor maatw erk per kern met actieplannen voor de korte en 

lange termijn. Het doel van deze gebiedsgerichte aanpak is het versterken 

van de eigen kracht en verscheidenheid van de diverse kernen om 

daarmee de afstand tussen inw oners en gemeente te verkleinen. 

Samenw erking betekent in Stichtse Vecht dat alle partijen elkaar versterken 

en het steunen van initiatieven vanuit de samenleving.

1

Participatief- en 

gebiedsgericht 

w erken

In de doorontw ikkeling van het gebiedsgericht w erken is meer ruimte voor

zelfsturing door w ijkcommissies en dorpsraden het uitgangspunt. Ook ten

aanzien van de beschikbaar gestelde budgetten. Daarbij w egen w ij per

project zorgvuldig af w elke rol de bew oners krijgen; informeren,

communicatie, meedenken, meevormen of mee beslissen. Dit geldt ook voor

de verhouding tussen participatie van bew oners en de bevoegdheden van

de gemeenteraad. 

1

Participatief- en 

gebiedsgericht 

w erken

De politie heeft jaarlijks een vrije ruimte voor inzet. Deze ruimte zou ingevuld

kunnen w orden in en na overleg met de bew onersorganisaties die de

prioriteiten voor hun w ijk of kern kunnen aangeven.

2

Integrale veiligheid/ 

w at gaan w e 

daarvoor doen

3.  Veiligheid en handhaving

Handhaving

Wij zetten ons in voor het terugdringen van overlast door hondenpoep.

Belangrijk is het inzetten van preventieve middelen zoals communicatie en

educatie. Verder kijken w e naar de mogelijkheden voor meer handhaving

van de regels en het opruimen van hondenpoep. Er zal maatw erk w orden

geleverd per kern.

2

Integrale veiligheid/ 

w at gaan w e 

daarvoor doen

Er zal meer aandacht w orden gegeven aan de handhaving van w et- en

regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.
2

Integrale veiligheid/ 

w at gaan w e 

daarvoor doen

Indien noodzakelijk zullen w ij gebruik maken van de bestuurlijke boete. 2

Integrale veiligheid/ 

w at gaan w e 

daarvoor doen
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4.    Leefomgeving en infrastructuur

Infrastructuur

Een deel van de infrastructuur is eigendom van derde partijen (zoals de

provincie). Daar w aar knelpunten ontstaan voor inw oners of bedrijven, zal

de gemeente samen met hen de mogelijkheden verkennen en dit nadrukkelijk 

onder de aandacht brengen van die partijen die over de oplossingen gaan.

Dit geldt onder meer voor de spoorlijnen, het Amsterdam-Rijnkanaal en de

Noordelijke-Randw eg Utrecht (NRU). Wij vinden het van belang dat de

geluidsbelasting vanuit de NRU w ordt teruggedrongen, w aarbij 53dba de

streefw aarde vormt.

3

Duurzaamheid en 

milieu (w at gaan w e 

daarvoor doen?)

Leefomgeving

De aandacht voor de openbare ruimte blijf t onverminderd. Wij hechten veel

w aarde aan goed en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij 

betrekken w ij inw onerskracht en bew onersinitiatieven. Ook houden w ij

toezicht op de kw aliteit van het w erk van uitvoerende diensten.

3

Integraal beheer 

openbare ruimte (w at 

w illen w e bereiken? / 

w at gaan w e 

daarvoor doen?)

5.  Sociaal domein: welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen

Organisatie en financiën

Wij dragen zorg voor een goede communicatie en informatie over het

sociaal domein en de verschillende aandachtsgebieden daarin, bijvoorbeeld

door gebruik te maken van de digitale voorziening Zorgdossier 3.0.

5

Wat gaan w e 

daarvoor doen? 

Gemeenschappelijke 

(overlappende) taken

De mogelijkheid voor mediation, bij w ederzijdse instemming, w ordt 

opgenomen naast de procedures voor bezw aar, beroep en 

klachtenafhandeling.

w at gaan w e 

daarvoor doen? 

Gemeenschappelijke 

(overlappende) taken

Wij creëren een vangnet voor inw oners die buiten bestaande 

maatschappelijke regelingen vallen of dreigen te vallen
5

Wat w illen w e 

bereiken?

Minimabeleid

We gaan de armoedebestrijding intensiveren en integraal benaderen. 

Daarbij hebben w e aandacht voor nieuw e groepen die door armoede 

bedreigd w orden. We zetten in op voorkomen van schuldproblematiek. In 

het kader van structurele preventie hebben w e daarbij specif ieke aandacht 

voor jongeren.

5

Armoede- en 

schuldenbeleid onder 

het kopje minimabeleid

6.  Onderwijs en kinderopvang

Het bieden van een goed en divers onderw ijsaanbod voor alle doelgroepen

vinden w ij van groot belang. Dit geldt onder meer voor het middelbaar

beroepsonderw ijs (MBO).

4
Actuele w et- en 

regelgeving

Wij faciliteren de totstandkoming van integrale kindcentra voor 0 tot 12-

jarigen, in combinatie met diverse zaken uit de Jeugdzorg, zoals 

consultatiebureaus.

4

Actuele w et- en 

regelgeving/Wat 

w illen w e 

bereiken?/Wat gaan 

w e daarvoor doen 

(alle thema's)?

7.    Cultuur, sport en recreatie

Sport en vrije tijd

Wij onderzoeken de mogelijkheden om sportaccommodaties te optimaliseren 

en te verduurzamen. Hierbij kan w orden gedacht aan de aanleg van 

kunstgrasvelden voor buitensport, en het ondersteunen van initiatieven 

voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van sportaccommodaties . 

Daarnaast kijken w ij zorgvuldig naar de mogelijkheden van 

bestemmingsw ijziging van vrijkomende sportvelden.

6 Sporten en bew egen

Er vindt versneld een onderzoek plaats naar de effecten van het 

herinvoeren van jeugdsportsubsidies.
6 Sporten en bew egen
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Recreatie en toerisme

Cultuur

De subsidiesystematiek w ordt versneld geëvalueerd . Hierbij w ordt 

overw ogen om de structurele subsidies voor een aantal culturele 

organisaties opnieuw  in te voeren. 

6 cultuur

8.    Natuur en milieu (duurzaamheid)

Natuur

Met de groene ruimte moet zuinig w orden omgegaan. Wij maken daarom

een zorgvuldige afw eging tussen de natuur-, landbouw en recreatieve

ontw ikkelingen. De combinatie van w aardevolle en beleefbare natuur en

cultuurhistorische landschappen maakt Stichtse Vecht immers het 'buiten

van de Randstad'. Daarbij is samenw erking met vrijw illigers een kans voor

het onderhouden van het landschap. 

3

Natuur en landschap 

(w at w illen w e 

bereiken? / w at gaan 

w e ervoor doen?)

Duurzaamheid

Bij het uitvoeringsprogramma duurzaamheid w ordt onderzocht of het

mogelijk is om een lokaal energiebedrijf (bij voorkeur in pps-vorm) op te

richten.

De gemeente gaat voorop met gebruik en stimulering van duurzame

energie, mits dit geen overlast levert voor de omgeving. Wij onderzoeken de 

verduurzaming van de gemeentelijke gebouw en en continueren het

terughoudende beleid voor de plaatsing van w indturbines.

3

Duurzaamheid en 

milieu (w at w illen w e 

bereiken? )

We gaan in discussie over de keuze rondom afvalscheidingstations.

Afvalverw ijdering en -

verw erking (w at 

w illen w e bereiken?)

9.    Ondernemen

Economie

Wij zetten krachtig in op verbetering van het ondernemersklimaat. Dit doen

w ij zoveel mogelijk in samenspraak met ondernemers, door onder meer:
6

Economie, recreatie 

en toerisme

Verruiming mogelijkheden tot functiew ijziging binnen bestemmingsplannen; 6
Economie, recreatie 

en toerisme

         Doorlichting leges voor het bedrijfsleven (en non-profit organisaties); 6
Economie, recreatie 

en toerisme

         Invoering ondernemersloket; 6
Economie, recreatie 

en toerisme

         Versterking van de positie van de bedrijfscontactfunctionaris en het

team Economische Ontw ikkeling;
6

Economie, recreatie 

en toerisme

         Blijvend ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor de aanpak

van leegstaande locaties.
6

Economie, recreatie 

en toerisme

         Een actieplan aanpak jeugdw erkloosheid met als doelstelling 50%

reductie.
6

Economie, recreatie 

en toerisme

         Actief w erven van bedrijven (eventueel in regionaal verband). 6
Economie, recreatie 

en toerisme

10.    Bouwen en wonen

Wonen

Wij zetten in op nieuw e prestatieafspraken met de w oningcorporaties. 

Daarin w illen w ij onder meer afspraken maken over een evenw ichtige 

w oningvoorraad (huur en koop), veiligheid en het voorkomen van schulden. 

Daarbij is het voor ons van belang om de bestaande voorraad sociale 

huurw oningen zoveel mogelijk te behouden. Om dit te bereiken streven w ij 

er onder meer naar om 30% van de nieuw bouw w oningen in de sociale 

huur- en koopsector te realiseren. Daarnaast zullen w ij de w oonvisie de 

komende jaren actualiseren, in samenspraak met onze maatschappelijke 

partners, zoals makelaars en w oningcorporaties.

6 Bouw en en w onen
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Bijzondere woonvormen

Wij gaan verder op de ingezette koers om, in die gevallen w aar al lange tijd

sprake is van permanente bew oning, het w onen in recreatieverblijven te

legaliseren. Daarnaast zullen w ij terughoudend zijn bij het meew erken aan

nieuw e recreatiew oningen.

6 Bouw en en w onen

Woningbouw

Bestaande w oningbouw projecten w orden voortgezet en w aar mogelijk 

versneld uitgevoerd, daarbij w ordt onder meer gekeken naar de 

mogelijkheden van collectief opdrachtgeverschap.

Voor nieuw e w oningbouw locaties w ordt gekeken naar de invulling van 

kernrandzones en inbreidingslocaties. Grootschalige nieuw bouw  buiten de 

rode contouren ligt niet in ons streven. 

6 Bouw en en w onen

Bij nieuw bouw  en renovatie is levensloopbestendig bouw en uitgangspunt. 6 Bouw en en w onen

Monumenten

Wij concretiseren ons monumentenbeleid, met in het bijzonder aandacht

voor de uitw erking daarvan. Dit betreft onder meer de uitw erking van onze

erfgoednota, het onderzoeken van het verkrijgen van een Europees

erfgoedlabel enaandacht voor bescherming van buitenplaatsbiotopen.

6 Cultureel erfgoed
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Programma-indeling oud naar nieuw 

 

In deze tabel treft u een was-wordt overzicht aan van de oude programma-indeling naar de nieuwe programma-

indeling. De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn indicatief en zijn bedoeld om een indicatief beeld te geven. 

 

Programma / bestuurlijk thema uitgaven Programma / bestuurlijk thema uitgaven

1. Bestuur en dienstverlening 6.675         1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 6.675         

Bestuursorganen 981            Bestuur 981            

Dienstverlening 391            Bestuurlijke samenw erking 240            

Bestuurlijke samenw erking 240            Participatief- / gebiedsgericht w erken 246            

Dienstverlening 391            

8.287         8.533         

2. Veiligheid en handhaving 1.783         2. Veiligheid en handhaving 1.933         

Veiligheidsregio Utrecht VRU 4.662         Brandw eer en crisisbeheersing 4.662         

Integraal Veiligheidsbeleid 475            Integrale veiligheid 475            

6.921         7.071         

3. Beheren leefomgeving 5.789         3. Fysiek domein 9.758         

Wegen (incl. verlichting) 6.369         Integraal beheer openbare ruimte 8.039         

Verkeer (incl. parkeren) 1.779         Water en riolering 2.452         

Gebiedsgericht w erken 246            Verkeer 1.779         

Openbaar groen 2.070         Natuur en landschap 45              

Duurzaamheid en milieu 1.505         

Lijkbezorging 232            

Afvalverw ijdering en -verw erking 3.538         

16.253       27.348       

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 5.204         4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 5.204         

Onderw ijsbeleid (incl. Leerplicht) 1.368         Onderw ijs 1.368         

Onderw ijshuisvesting 1.319         Onderw ijshuisvesting 1.319         

Jeugd 1.880         Kinderopvang en peuterw erk 625            

9.771         8.516         

5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 3.929         

Cultuur 1.211         

Sport 2.126         

Recreatie en Toerisme 860            

8.126         

6. Werk en Inkomen 2.701         5. Sociaal domein 5.283         

Bijstand 9.875         Wijkfuncties 3.258         

Werkgelegenheid 5.132         Jeugd en Wmo algemene voorzieningen

Minimabeleid 1.341         Jeugd verstrekkingen

Wmo verstrekkingen

Volw asseneneducatie 110            

Participatie(w et) 15.182       

Armoede- en schuldenbeleid 1.341         

19.049       50.905       

7. Welzijn & Zorg 2.582         

Welzijn 1.438         

Ouderen 565            

Dorps- en buurthuizen 447            

Zorg 8.209         

13.241       

Huidige indeling Nieuwe indeling

naar programma 6 Wonen, werken en vrije tijd

25.731       

naar programma 5 Sociaal domein
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Programma / bestuurlijk thema uitgaven Programma / bestuurlijk thema uitgaven

8. Natuur en milieu 3.969         

Milieu 7.540         

Lijkbezorging 232            

11.741       

9. Wonen en ondernemen  5.456         6. Wonen, werken en vrije tijd 9.235         

Ondernemen 41              Cultuur 1.142         

Wonen 2.089         Cultureel erfgoed 69              

Sporten en bew egen 2.126         

Speelplaatsen en -terreinen 400            

Economie / toerisme en recreatie 901            

Bouw en en w onen 2.089         

Maatschappelijk vastgoed 447            

7.586         16.409       

10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.454         7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.454         

Financiering 15              Financiering 15              

Financiële positie 687            Financiële positie 687            

Belastingen 366            Belastingen 366            

2.523         2.523         

Totaal (bedragen x € 1.000) 103.498     121.305     

naar programma 3 Fysiek domein

Huidige indeling Nieuwe indeling
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Kaderstellende nota’s 

 

Programma Beleidskader

Algemeen

Hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 2014 - 2018

Raadsprogramma 2014 – 2018 Samen verder

Focus op morgen

Strategische heroverw eging

Voorjaarsnota 2014

Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

Communicatiebeleidskader 2013-2017

Programma ‘Overheid heeft antw oord©’;

Overheidsbrede dienstverlening 2020;

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E- overheid (NUP); 

Dienstverleningsconcept gemeente Stichtse Vecht; 

Concept Startnotitie "Samenw erken voor gevorderden 2.0, Utrechtse gemeenten voorbij de WGR+";

Peilnota Huisvesting en ambtelijke organisatie;

Notitie visie burgerparticipatie.

Kadernota Gebiedsgericht Werken

Veiligheid en handhaving

Integraal Veiligheidsplan 2012-2015

Handhavingsuitvoeringsprogramma

Handhavingsbeleid 

Regionaal Crisisplan VRU

Kadernota Gebiedsgericht Werken

Beleidsplan VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 2016-2019

Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018

Fysiek domein

Beleidsplan beheer openbare ruimte 2013-2016 (2012) inclusief:

         Voorkeursscenario Veilig en Integraal;

Beheer Openbare Verlichting (2012);

Bomenbeleid en Bomenverordening (2012) inclusief:

         Concept-Bomenbeleid en structuurplan 2012-2033

Beleidsregel criteria beschermde houtopstanden

Beleidsregel niet beschermde gemeentelijke bomen

Bomen in beeld Stichtse Vecht

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) (2013)

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (2014)

Planw et Verkeer en Vervoer (Rijk, 1998)

Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht (ontw erp, 2014)

Regionaal Verkeer en Vervoerplan 2005-2015 (Bestuur Regio Utrecht, 2004)

OV-Visie (Bestuur Regio Utrecht, 2012)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) Stichtse Vecht 2013, deel A, beleidsvisie (2013)

Verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug (2014)

GVVP Stichtse Vecht 2013, deel B, Beleidsnota parkeren (2014)

Duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht energiek 2014-2020

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2018

 

 

 



106 

 

Programma Beleidskader

Fysiek domein (vervolg)

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012 – 2016 (2012): geeft invulling aan de drie 

zorgplichten voor w ater (afval-, hemel- en grondw ater) en aan het beschermen van de kw aliteit van Actieplan Geluid Stichtse Vecht (2013), w elke uitvoering geeft aan de geluidsrichtlijnen van de EU (EU 

Omgevingslaw aai);Landschapsontw ikkelingsplan (LOP) Stichtse Vecht (2012);

Natura 2000;

Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en bijbehorende uitvoeringsbesluiten (2012);

Besluit Bodemkw aliteit (Bodemfunctieklassenkaart)

Geurbeleid Stichtse Vecht (2012);

Plan van aanpak Kockengen Waterproof (2012);

Kockengen Waterproof, Agenda 2063 (2014)

Beheerverordening begraafplaatsen Stichtse Vecht 2013 (2012)

Bestuursakkoord w ater

Deltaprogramma

Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kw aliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Stichtse 

VechtVerordening voorzieningen huisvesting onderw ijs Stichtse Vecht  

Verordening leerlingenvervoer

Sociaal domein

SWW-documenten ‘Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein’ 

het ‘Dienstverleningsmodel Sociaal Domein SWW

het ‘Organisatiekader Sociaal Domein’

de ‘Meerjarenvisie op subsidies in Stichtse Vecht 2012-2015’

het ‘Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 -2016’

de ‘Peilnota: Uitgangspunten voor (maatschappelijk) vastgoed’ 

Nota ‘Minimabeleid’

Kaderstellende notitie “beleidsplan WMO/Preventief gezondheidsbeleid 2015-2018

Wonen, werken en vrije tijd

Woonvisie, (monitoring en w aar nodig actualisatie in 2015)

Huisvestingsverordening

Prestatieafspraken met w oningcorporaties

Convenant aanpak leegstand kantoren 

Regionale overeenkomst kantoren

Vastgoedvisie betaalbare leefbaarheid

Peilnota uitgangspunten maatschappelijk vastgoed

Beleidsplan Toerisme en Recreatie

Economische visie 2015-2025

Kadernotitie Cultureel Erfgoed

Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg, Rijksbeleid

Beleidsvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte', Rijksbeleid

Provinciale Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015

Bedrijveninvesteringszones (BIZ) van het ministerie van Economische Zaken per 1-1-2015 permanente 

regeling.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verordening ex artikel 212 Gemeentew et, Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (2012);

Verordening ex artikel 213 Gemeentew et, Controle verordening gemeente Stichtse Vecht (2011);

Verordening ex artikel 213a Gemeentew et, Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek 

gemeente Stichtse Vecht (2011);Nota w aardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht (2012);

Nota reserves en voorzieningen gemeente Stichtse Vecht (2012);

Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014;

De meicirculaire 2014 van het gemeentefonds.
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Subsidies 

 

Voor het subsidieprogramma 2015 wordt verwezen naar de website van de gemeente Stichtse Vecht. 

 

Omdat wij het heel belangrijk vinden dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor 

welke projecten, is besloten om met ingang van het subsidieprogramma 2013-2015 een openbaar 

subsidieregister te publiceren op onze website. 

 

Rechtstreeks op basis van de begroting kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste het hierna te noemen 

bedrag aan: 

 Stichting 4-5 mei Maarssen/Tienhoven    € 7.600; 

 Vereniging van Oud-Raadsleden en Oud-Wethouders Stichtse Vecht € 3.000; 

 IJsclub Breukelen      € 1.408. 

 

Deze subsidies worden niet verstrekt op basis van het subsidieprogramma maar hebben hun wettelijke grondslag  

in de begroting, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Kerngegevens Stichtse Vecht 2015-2018 

 

Bij verschillende ramingen wordt gebruik gemaakt van een aantal kerngegevens. Kerngegevens zijn onder 

andere het aantal inwoners en het aantal woningen. Deze kerngegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het 

berekenen van de Algemene uitkering voor de jaren 2015-2018. 

 

Maatstaven en aantallen 2015 2016 2017 2018

Inw oners per 1 januari 63.394 63.589 63.802 63.734

Inw oners < 20 jaar per 1 januari 15.110 14.875 14.825 14.783

Inw oners vanaf 65 jaar 10.643 11.727 12.013 12.316

Inw oners 75 - 85 3.127 3.425 3.491 3.571

Eenouder huishoudens 1.812 1.831 1.836 1.840

Bijstandsontvangers per 1 januari 714 686 686 686

Minderheden per 1 januari 3.095 3.168 3.206 3.332

Leerlingen voortgezet onderw ijs per 1 oktober 4.216 4.255 4.281 4.315

Woonruimten per 1 januari 28.967 29.322 29.695 29.787
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