
Begroting 2015
Programma Afd. Pag. Nr. Vraag Antwoord Fractie

Beantwoording vragen voor werksessie 7 oktober 2014

3 Fysiek domein 10 1 Toezichthouder fysiek domein, vraag: hoeveel fte en op inhuurbasis en meervoudig aanbesteed? Vanaf 2015 wordt één fte toezicht fysiek domein opnieuw opgevoerd. In eerdere begrotingen was op deze post per 1 

januari 2015 bezuinigd. Om adequaat toezicht te kunnen blijven houden op het fysiek domein is het noodzakelijk de 

functie in stand te houden. De bezuiniging zou ontstaan na pensionering van een toezichthouder. Deze zal regulier 

worden ingevuld, na reguliere werving. 

Stichtse Vecht beweegt

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

10 2 Strategisch ontwikkelcap. Sport/toerisme/recreatie/economie, vraag: is dit op basis van welke gegevens 

samensteld,en hoe onderverdeeld.

Op basis van thans vastgestelde en nog vast te stellen ambities op deze beleidsterreinen en om tot een 

samenghangend uitvoeringsprogramma te komen hebben we een raming gemaakt van de te verwachte kosten exclusief 

investeringskosten en kapitaallasten.

Stichtse Vecht beweegt

1ste BERAP: Stichtse Vecht beweegt

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

11 3 Kikkerfort, vraag: wat zijn de kosten van energie over de afgelopen 3 jaren en de bijgaande 

bezoekersaantallen ( zie opmerking  blz 48: struct. meeropbrengst Kikkerfort)           

2011:€145.000, 2012: €165.000, 2013: €180.000, prognose 2014: €180.000, 

bezoekersaantallen 2011: 230.000; 2012: 220.000; 2013: 200.000 (verklaring daling: opening Safari, dit verklaart ook de 

hoge bezoekersaantallen van 2011 en 2012, de sluiting van Bisonsport) 

(Ter info: niveau 2009 en 2010 lag rond 190.000)

Stichtse Vecht beweegt

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

11 4 Versterking organisatie vraag: hogere loonschalen of meer fte De versterking van de organisatie om te komen tot een toekomstbestendige organisatie is toegelicht op pag. 16/17 

van de 1e Bestuursrapportage 2014 (onderdeel Personeel en organisatie).  De structurele financiële effecten maken 

onderdeel uit van de voorliggende begroting. De versterking kent vanwege de verschillende vraagstukken waarmee 

Stichtse Vecht te maken heeft een maatwerkaanpak.

Stichtse Vecht beweegt

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

11 5 Voorziening aan de Vecht, vraag: wat valt er onder deze post en relatief klein toch benoemd Stichtse Vecht beweegt

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

11 6 Correctie centrumplan B , vraag: in 2014/2015 0 , en waar komt dan deze 53,-- euro vandaan en niet elders 

ongebracht

Stichtse Vecht beweegt

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

13 7 Pilot Loenense vastgoedsacc, vraag is het juist dat u hier voor 550.000 denkt aan onroerend goed te 

verkopen, terwijl dit een rendement geeft van 19,2 %?

De geraamde verkoopopbrengst van de twee maatschappelijke accommodaties in Loenen is € 550.000. De geraamde 

huurderving is € 105.000. De besparingen in de overige budgetten subsidie en onderhoud zijn opgenomen in de 

businesscase bibliotheek.

Stichtse Vecht beweegt

3 Fysiek domein 26 8 Effect indicatoren, vraag: waarom alleen het restafval hier verantwoord, en zijn de afdrachtkosten aan de AVR 

dan ook alleen van toepassing op het restafval. Graag ook een omschrijving wat restafval hier is.  

De hoeveelheid restafval als effectindicator is op zich voldoende om op hoofdlijnen inzicht te krijgen hoe het staat met de 

mate van gescheiden inzameling van afvalstoffen en de vorderingen die hierbij worden geboekt. Feitelijk is restafval de 

enige component die hierbij van belang is omdat alle andere afvalcomponenten (glas, papier, kunststoffen/plastic, textiel, 

grof tuinvuil, GFT, KCA, oud ijzer, afgedankte apparatuur etc.) apart worden ingezameld.

Indien de vraag betreffende afdrachtkosten aan de AVR bij restafval betrekking heeft op de nieuwe afvalstoffenbelasting 

die per 1 januari 2015 ingaat betreft dit een verhoging van de verwerkingskosten met ca 13 euro per ton die zowel geldt 

voor de verbrandingstarieven als voor de storttarieven. Dit wordt overeenkomstig verdisconteerd in deze tarieven.

Het begrip “restafval” is al het afval dat niet gescheiden wordt aangeboden door de inwoners. Het betreft hier alles wat 

door de inwoners in de zogeheten “grijze” bak beland en aan de weg wordt aangeboden.

Stichtse Vecht beweegt

4 Onderrwijs, 

kinderopvang en 

peuterwerk

32 9 onderwijs.kinderopvang. vraag: de daling van onderwijshuisvesting daalt met ca 680.000, terwijl het basis 

onderwijs niet meer vanaf 1.1.015 hieronder valt. Kunt u ongeveer aangeven wat het gemiddelde bedrag per 

kind aan huisvesting op een totaal ca 4.254.000,-- voor SV.

Het totaalbedrag aan kosten onderwijshuisvesting voor schoolgebouwen( excl. gymzalen)  van € 4.254.000 (begroting 

2014) kan gedeeld worden op het aantal leerlingen van de scholen voor  basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente 

Stichtse Vecht. Dat totale leerlingenaantal bedroeg per 1 oktober 2013: 10.422. Per leerling is dat dan:

€ 408,17.

De vraag  begint met de stelling dat het basisonderwijs vanaf 1 januari 2015 niet meer onder onderwijshuisvesting valt.  

De wetswijziging per 1 januari 2015  heeft echter uitsluitend betrekking op de bekostiging van  het buitenonderhoud van 

de gebouwen voor primair onderwijs. De kapitaallasten  behorende bij de boekwaarden van de schoolgebouwen en 

diverse andere lasten blijven ook na 1 januari 2015 deel van de begroting van de gemeente.

Stichtse Vecht beweegt

Paragraaf Verbonden partijen 70 10 Verbonden partijen.

Stichting IBMN. vraag: wij als SV betalen aan deze non-profit organisatie per jaar voor de bemiddeling ca € 

213.000 en dat levert een voordeel op € 48.000,--. Is dit correct? zo ja. dan de vragen: graag de verdeling van 

aantal europese en niet europesche aanbestedingen op deze post. Hoeveel u jaarlijks totaal aan 

meervoudige aanbestedingen/inkopen doet.

Dit is niet correct. € 48.000 is bedrijfsresultaat van IBMN als geheel en heeft geen verband met het (inkoop)resultaat per 

individuele deelnemer. IBMN heeft in 2013 17 aanbestedingen afgerond. Een totaaloverzicht van alle meervoudig 

onderhandse aanbestedingen/inkopen is niet beschikbaar.

Stichtse Vecht beweegt

Paragraaf Paragraaf Grondbeleid 73 11 Grondbeleid; vraag: kunt u ons nu al inzage geven in het batig saldo tot op heden  op basis van besluiten die 

als college nu al heeft genomen.

Ja, een herziene grondexploitatie is meegezonden met de bestuursrapppotage najaar 2014. Stichtse Vecht beweegt

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

92/93 12 Reserves .vraag : Heeft u een cijfermatige onderbouwing van de toename van de reserves van 1-1-2014  

54.787.581 naar nu begroot van 64.500.922 ?              

De vergelijking die in de vraag wordt aangegeven kan niet worden gemaakt. Het bedrag van € 64.500.922 betreft het 

verwachte saldo van de reserves per 1-1-2014 uit de begroting 2014, waarbij de jaarrekening 2012 als basis is 

gehanteerd. Het bedrag van € 54.787.581 betreft het verwachte saldo van de reserves per 31-12-2014 uit de begroting 

2015, met als basis de werkelijke saldi uit de jaarrekening 2013. Dit dient, zoals in de werksessie door wethouder 

Balemans is aangegeven te worden opgehoogd met de budgetoverhevelingen, zodat een definitieve stand per 1-1-2014 

resulteert van € 55.846.734.Ten opzichte van de jaarrekening 2013 die een totaalomvang reserves per 1-1-2014 kende 

van € 59.504.513 is de verwachting dat de reserves met € 3.657.779 afnemen in 2014. De afname betreft met name de 

inzet van kapitaaldekkingsreserves (€ 583.000) en egalisatiereserves riolering en afvalverwijdering (€ 594.000), de 

omzetting van een aantal reserves naar onderhoudsvoorzieningen (€ 1,210 mln) en naar kapitaaldekkingsreserves (€ 

1,365 mln). De overige mutaties betreffen een toevoeging aan de reserves van in totaal ca. € 94.000.

Stichtse Vecht beweegt

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

92/93 13 Reserves vraag : daarnaast hebben wij ten opzichte de opzet van vorig jaar de volgende verschillen gezien, 

en kunt u aangeven waarom deze verdwenen zijn, of  een ander saldo hebben of andere afwijkingen, of nieuw 

geplaatst:

- Hazeslinger- verplaatst naar grondexploitatiereserves

- Centrumplan( B) - welke onttrekking vindt er nog dit jaar plaats

- reserve grond exploitatie-  was 592.806  nu 575.801

- Parkeeroplossing Loenen nu 0

- herinrichting rijksstraatweg - nu al aanbesteed nu 0

- etc .

De in de Staat van reserves en voorzieningen aangegeven saldi zijn gebaseerd op de saldi per 31-12-2013 uit de 

Jaarrekening 2013, geactualiseerd met de in 2014 genomen raadsbesluiten en de nog in 2014 naar verwachting  aan de 

raad voor te leggen besluiten die leiden tot mutaties in de reserves en voorzieningen (zoals de in de 2e 

Bestuursrapportage opgenomen voorstellen). Daarnaast hebben wij bij de reserves qua indeling meer aansluiting 

gezocht bij de bestedingsdoelstelling van de reserves.

Stichtse Vecht beweegt

Algemeen Financiën 14 Waar is deze programmabegroting gedrukt? De begroting 2015 is gekopieerd en gebonden bij onze huisleverancier Multy Copy. Op verzoek van de griffier worden 

twee exemplaren per fractie ter beschikking gesteld.

1 Bestuur en 

dienstverlening

19 15 Lasten bestuurlijke samenwerking stijgen in 2015 en ook nog verder in 2016. Dit terwijl de BRU waarschijnlijk 

per 1 januari 2015 wordt opgeheven. Waarom lopen de kosten dan nog zo lang door?

De bestuurlijke samenwerking behelst een groot aantal samenwerkingsverbanden, waar het BRU er één van is. 

Momenteel ligt inderdaad een voorstel voor in de Eerste Kamer om het BRU af te schaffen, maar het is nog onduidelijk 

of dit daadwerkelijk per 1 januari geëffectueerd kan en zal worden. Vanwege deze onduidelijkheid en rekening houdend 

met mogelijke liquidatiekosten is voor 2015 en 2016 de bijdrage aan de BRU nog begroot. Omdat de bijdrage was 

begroot op het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maarssen heeft daarbij een verhoging plaatsgevonden 

naar het aantal inwoners van Stichtse Vecht. Vanaf 2017 is de bijdrage aan de BRU afgeraamd. Daarnaast is vanaf 

2016 de bijdrage aan de Economic Board structureel in de begroting opgenomen.

Groen Links

2 Veiligheid en 

handhaving

22 16 Wat is het aantal te verwachten meldingen jeugdoverlast in 2014. Wordt de doelstelling (348) naar 

verwachting gehaald?

Tot 1 september jl. werden 282 meldingen van jeugdoverlast geregistreerd. Als het aantal meldingen in dezelfde lijn 

voortzet zou de doelstelling 2014 niet worden behaald. Er wordt bezien of de aanpak kan worden aangescherpt om de 

doelstelling alsnog te behalen. 

Groen Links

2 Veiligheid en 

handhaving

22 17 Baten brandweer zijn 118.000 Euro. Wat zijn deze baten dan? De baten zijn de te verwachten huurinkomsten van de kazerne aan de Binnenweg 2 te Maarssen. Hier wordt een 

gedeelte van het pand verhuurd aan het rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van het Korps Landelijke Politiediensten 

(KLPD).

Groen Links

2 Veiligheid en 

handhaving

22 18 Wat houdt het actieprogramma OOV in? Programma ter uitvoering van de veiligheidsprioriteiten van college en raad, te weten criminaliteitspreventie, sociale 

wijkveiligheid (woonoverlast/buurtbemiddeling), aanpak georganiseerde criminaliteit en persoonsgebonden aanpak.

Groen Links

3 Fysiek domein 27 19 Water en riolering en blz. 28 boven aan: De baten stijgen door investeringen voor Kockengen Waterproof. 

Hoe dan en waardoor? En zijn de lasten voor Kockengen Waterproof opgenomen?

In 2015 krijgen we als gemeente te maken met hogere lasten voor riolering. Dit hangt samen met de investeringen uit 

het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2016, Kockengen Waterproof en overige verhaalbare kosten 

(kwijtschelding, straatreiniging). Omdat het uitgangspunt kostendekkendheid is, volgen uit deze hogere lasten ook 

hogere baten. In de inleiding is op pagina 8 aangegeven dat de gevolgen van Kockengen Waterproof in de 

meerjarenbegroting 2015 – 2018 zijn meegenomen.

Groen Links

4 Onderrwijs, 

kinderopvang en 

peuterwerk

32 20 Effect- en prestatie-indicatoren. Alle indicatoren staan al op 100% op 1 na die staat op 99%. Betekent dat wij 

ons in dit programma niet meer kunnen verbeteren? Of zijn de indicatoren/criteria niet goed gekozen?

De percentages zijn wettelijke verplichtingen. Wij hebben hierdoor een A status gekregen. Groen Links

5 Sociaal domein 39 21 Er worden sinds juli 2014 extra kosten gemaakt voor de schuldsanering nu het contract met bureau Daniel & 

Deckers is opgezegd. Zijn deze kosten al bekend en worden deze nog in de programmarekening verwerkt?

Deze vraag heeft betrekking op de nog op te stellen jaarrekening 2014 en niet op de begroting 2015. In de 

bestuursrapportage najaar 2014 hebben we gemeld dat als gevolg van het beëindigen van het contract met Daniels en 

Dekkers is besloten schuldhulpverlening zelf uit te gaan voeren. Hierdoor ontstaan in 2014 extra kosten voor o.m. de 

aanschaf van een licentie voor software, extra personeelskosten en onderzoekskosten. Eea wordt uiteraard 

meegenomen in de jaarrekening 2014. Op dit moment zijn wij nog met Daniels en Dekkers in gesprek om deze kosten 

gedeeltelijk op hen te verhalen.

Groen Links

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

46 22 Wat betekenen de XX'n en alle PM'n in de tabellen van de effect- en prestatie-indicatoren? Worden deze nog 

ingevuld in de definitieve versie?

Deze indicatoren zijn nog in ontwikkeling. Groen Links

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

47 23 Lasten voor cultuur: de terugloop is veel meer dan de genoemde €48.000. Welke andere bezuinigingen 

(totaal €244.000 - €48.000 = €196.000) zijn er nog meer?

De toelichting bevat slechts de directe (overige)lasten. De € 196.000 hebben betrekking op interne doorbelastingen. 

Deze doorbelastingen zijn herverdeeld over andere producten.

Groen Links

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

47 24 Kapitaallasten voor fundering van de kerktoren in Loenen aan de Vecht bedroegen voorheen naar ons 

bekend € 200.000 en nu staat begroot € 400.000. Is dit juist en zo ja, waar komt deze verhoging door?

Oorspronkelijk stond het gemeentelijk aandeel in de kosten van herstel van de kerktoren in Loenen in 2 x een jaarlast 

van € 200.000 opgenomen in de begroting van 2011 en 2012. Vertraging in de uitvoering van deze 

onderhoudswerkzaamheden hebben geduurd tot 2014. Nu wordt deze last in een keer genomen in de vorm van een 

post van € 400.000 in de jaarschijf 2015.

Groen Links

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

49 25 (en blz. 47 tabel). Waarom nemen de baten van Economie, Recreatie en Toerisme af vanaf 2015? Bij de toelichting op de baten wordt verwezen naar de toelichting op de lasten. Hier staat vermeld dat in het kader van 

PUSH een aframing heeft plaatsgevonden van € 64.000 op de inkomsten uit straatmarkten (deze inkomsten zijn tot een 

realistisch niveau teruggebracht.).

Groen Links

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

54 26 (en tabel op blz. 53). Volgens de tabel zijn er in 2015 € 10.203.000 minder baten. Kunt u duidelijk aangeven 

waaruit de mindere baten precies bestaan? Uit de tekst is dit minder dan dit bedrag en daarom niet duidelijk.

De mindere baten ten opzichte van de begroting 2014 betreffen de in de toelichting op pag. 54 aangegeven onderdelen 

(Algemene uitkering, overheveling WMO-2007 naar programma 5, bommenregeling en voorbereidingskosten sociaal 

domein). Daarnaast worden op dit programma de niet aan specifieke programma's toe te rekenen organisatie- en 

rentelasten en baten verantwoord, zoals die voortvloeien uit de kostenverdeelsystematiek. Voor 2015 gaat het daarbij 

om een administratieve (dus geen echte) baat van ca. € 2,5 mln.

Groen Links

Paragraaf Paragraaf Financiering 67 27 Wat zijn de financiële consequenties en de risico's van de hier genoemde hypothecaire leningen aan 

ambtenaren?

In het eerste halfjaar 2014 is onderzoek gedaan naar de WOZ - waarde van de diverse onderpanden. Gebleken is dat 

de restant hypotheekschuld in alle gevallen lager is dan de WOZ - waarde. De financiële risico's zijn derhalve klein.

Om de (financiële) risico's verder te beperken is de individuele hypotheekgever (lees: de ambtenaar) in kennis gesteld

omtrent de mogelijkheid extra vervroegd af te lossen op de hypotheacire restschuld. 

Groen Links

De financieel-administratieve verwerking van de 1e Bestuursrapportage gaf op de genoemde onderdelen een kleine 

afwijking ten opzichte van het bij de rapportage gepresenteerde resultaat. Om de aansluiting tussen 

Programmabegroting 2015 en 1e Bestuursrapportage 2014 inzichtelijk te houden is ervoor gekozen om de structurele 

effecten van deze posten afzonderlijk te benoemen.



Beantwoording schriftelijke vragen gesteld op werksessie 7 oktober 2014

Algemeen Financiën 13 28 Toelichting op de stelpost collegeprogramma en de inzet loon- en prijscompensatie De nadere toelichting van deze vragen is in de werksessie gegeven.

De politieke consequenties zijn onderdeel van nadere bespreking in de werksessie van 29 oktober 2014.

Financiën 29 Verstrekking tabel reeël begrotingsbeeld uit de presentatie van wethouder Eric Balemans Zie bijlage "antwoord op vraag 29"

1 Bestuur en gemeen-

telijke dienstverlening

19 30 Toelichting op het saldo bestuurlijke samenwerking De verhoging op het bestuurlijk thema Bestuurlijke samenwerking is de verhoging van de bijdrage aan de BRU. Deze 

was in voorgaande jaren gebasseerd op het inwonertal van voormalig gemeente Maarssen. Nu is deze opgenomen op 

basis van het inwonertal van gemeente Stichtse Vecht.

PvdA

1 Bestuur en gemeen-

telijke dienstverlening

19 31 Toelichting op het bestuurlijk thema Dienstverlening. Het bestuurlijk thema Dienstverlening is t.o.v. 2014 met € 428.000 afgenomen. Dit verschil zit grotendeels (€ 392.000) in 

de interne doorbelasting. In 2015 is de formatie afgenomen waardoor de interne doorberekening van de overhead ook 

lager is.  

PvdA

3 Fysiek domein 27 32 De baten op blz. 27 voor lijkbezorging bedragen € 533.000. In de tabel op blz. 74 staat dat de 

lijkbezorgingsrechten € 892.610 bedragen. Kunt u uitleggen waar het verschil in zit?

De baten genoemd op blz. 27 zijn juist. De lijkbezorgingsrechten benoemd op blz. 74 moeten worden aangepast. Hier 

was nog geen rekening gehouden met dat de opgelegde taakstelling uit de stratiegische heroverweging

€ 360.000 niet te realiseren zijn. Dit zal in een erratum worden meegenomen.

PvdA

3 Fysiek domein 93 33 Graag stand van zaken m.b.t. de ondergrondse containers in Loenen ook i.r.t. de kapitaaldekkingsreserve 

ondergrondse containers

In Loenen zijn op dit moment 3 ondergrondse containers geplaatst. 2 in de kern Vreeland en 1 in de kern Loenen aan de 

Vecht.

Bij het krediet voor ondergrondse containers (2012) is uit de reserve gemeentereiniging een kapitaaldekkingsreserve 

gecreëerd ter dekking van de kapitaallasten.

Het college heeft in augustus jl. ingestemd met een Europese aanbesteding voor de aanleg van nog meer ondergrondse 

containers. Deze aanbesteding zal plaats vinden in het vierde kwartaal van 2014.

Het Vechtse Verbond

5 Sociaal domein 34 In de septembercirculaire is de verdeling van de Wmo-gelden per gemeente bekend geworden. Het lijkt er op 

dat Stichtse Vecht € 5,= per inwoner minder krijgt. Kunt u inzichtelijk maken wat de gevolgen van de 

septembercirculaire voor wat betreft de Wmo-gelden voor Stichtse Vecht zijn?

WMO-2007:

Deze budgetten hebben betrekking op de Huishoudelijke Hulp 1 en 2 die gemeenten vanaf 2007 ontvangen. Gemeente 

Stichtse Vecht ontvangt vanaf 2015 via de algemene uitkering (integratie-uitkering WMO) van het Gemeentefonds een 

jaarlijks bedrag van € 3.677.246 (septembercirculaire 2014). Ten opzichte van de meicirculaire 2014 (€ 3.665.968) is dit 

een verhoging van € 11.278.

De structurele bijstellingen worden in de 1e Bestuurrapportage 2015 en de Voorjaarsnota 2015 verwerkt (B&W-voorstel 

septembercirculaire GF 8-10-2014).

WMO-2015:

Vanaf 2015 komt er een Integratie-uitkering Sociaal Domein en omvat de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatie. De Wmo-

2015 heeft betrekking op nieuwe Zorgtaken die vanaf 2015 naar de gemeenten worden overgeheveld.Gemeente 

Stichtse Vecht ontvangt als een Integratie-uitkering Sociaal Domein (Wmo-2015) een jaarlijks bedrag van € 6.645.870 

(septembercirculaire 2014). Ten opzichte van de meicirculaire 2014 is dit een verlaging € 45.336. De structurele 

bijstellingen worden in de 1e Bestuurrapportage 2015 en de Voorjaarsnota 2015 verwerkt (B&W-voorstel 

septembercirculaire GF 8-10-2014).

ChristenUnie-SGP

5 Sociaal domein 36 35 In de Begroting staat dat er voor 2015 1.487 miljoen euro beschikbaar is. Voor 2014 was dit nog 6.678 miljoen 

euro. Dit betekent 5.191 miljoen euro minder. Welke gevolgen heeft dit voor de Wmo-voorzieningen in 

Stichtse Vecht?

Wanneer we de begroting op het gebied van de WMO voorzieningen van 2015 vergelijken met die van 2014 lijkt op het 

eerste gezicht bijna 5 miljoen minder beschikbaar te zijn voor huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, e.d. De verklaring 

voor dit verschil zit in een drietal ontwikkelingen:

• In de eerste plaats is de gemeentebegroting op het terrein van de “oude” WMO-voorzieningen gelijk getrokken met de 

manier waarop de transities in de begroting 2015 e.v. zijn opgenomen. Van deze nieuwe budgetten zijn zowel de 

uitgaven (aktiviteiten- en voorzieningenkosten) als de inkomsten (de rijksbijdrage om de uitvoering mogelijk te maken) in 

de begroting opgenomen. Dat betekent dat de integratie-uitkering van de oude WMO-budgetten, die tot 2015 onderdeel 

uitmaakte van de algemene uitkering, uit de paragraaf dekkingsmiddelen is overgeheveld naar de productenraming van 

de WMO in programma 6. Die integratie-uitkering bedraagt € 3.665.968;

• In de tweede plaats zijn in de begroting de kortingen van rijkswege op de oude WMO, reeds opgelegd in 2012, volgens 

afspraak verwerkt in de begroting 2015 e.v. Hiermee is een bedrag gemoeid van

€ 1.037.850. Dit geld is dus werkelijk minder beschikbaar dan in 2014 maar al in 2013 is beleid in werking gesteld om 

deze budgetkorting te ondervangen;

• Tenslotte komt éénmalig beschikbaar budget voor 2014 (invoeringsbudget WMO en collegeprogramma) € 245.497 

vanaf 2015 niet meer beschikbaar.

ChristenUnie-SGP

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

36 Hoeveel woningen dient de gemeente de komende jaren te bouwen, in samenhang met een

provinciale verplichting?

Stichtse Vecht heeft een woningbouwprogramma voor de komende jaren, op basis van verschillende

nieuwbouwprojecten. Er is echter geen sprake van een provinciale verplichting om woningen te

bouwen. De provincie bevordert wel binnenstedelijke woningbouw, voornamelijk via subsidies, maar

dwingt dat niet af. De indicatieve woningbouwplanning voor Stichtse Vecht voor de periode tot 2020 treft u in de bijlage 

"antwoord vraag 36".

PvdA

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

37 Hoeveel startersleningen heeft de gemeente Stichtse Vecht verleend en welk bedrag

resteert in depot?

Sinds 1 januari 2014 zijn 2 startersleningen verstrekt, ieder ter hoogte van € 25.000,-. Aangezien het rijk per lening 50% 

bijdraagt resteert in depot een bedrag van € 287.500,-.

Hierbij wordt opgemerkt dat de rijksbijdrage naar verwachting eind 2014 is uitgeput. Ingevolge de

PvdA

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

38 Graag ontvangen wij de streefcijfers bij het actieplan jeugdwerkloosheid -300 extra leerwerkplekken BBL/stages en 

-150 jongeren terug naar school

 De bewustwording arbeidsmarkt gestimuleerd bij jongeren in 

 het laatste jaar van hun opleiding'-100 jongeren via een regionaal netwerk aan ambassadeurs 

 aan een baan geholpen

-200 jongeren hebben een profiel en 50 'talenten van de dag' 

 zijn gepresenteerd

-200 jongeren zijn aan het werk via de jobhunter

-200 jongeren zijn met behulp van een werkgeversinstrument aan 

 een baan geholpen

 Minimaal 3 jongereninitiatieven zijn ondersteund

-25 jongeren starten een eigen onderneming

-400 stage/leerwerkplekken zijn gerealiseerd 

 bij de regiogemeenten

CDA

Beantwoording schriftelijke vragen gesteld na de werksessie van 7 oktober 2014

1 Bestuur en 

gemeentelijke 

dienstverlening

19 39 Bestuurlijke Lasten:

1. Deze gaan naar boven door pensioenlasten o.a. door de nu genoemde berekeningslasten: hoe groot zijn 

deze omdat zij nu expliciet worden benoemd?

2. Waarom worden de lagere kosten van de participatie € 52.000 nu benoemd onder bestuur, omdat u ook 

een hoofdstuk heeft participatie ook dan weer aan inwoners.

3. Is het juist dat met de pensioenlasten voor het bestuur mee, de kosten wel stijgen, en neemt u met alle 

toerekeningen aan de diverse programma's wel de pensioenlasten mee?

Indien daar aanleiding voor is dan worden pensioenberekening opgesteld door een externe specialist. Vervolgens zullen 

hieruit de financiële en fiscale consequenties voor de gemeente Stichtse Vecht worden afgeleid. Vanaf de begroting 

2015 is voor de kosten van deze berekeningen een afzonderlijke raming opgenomen.

In programma 5 Sociaal Domein is het bestuurlijk thema Participatiewet opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

budgetten voor Bijstandsverlening en de Participatiewet. 

In programma 1 betreft de ‘participatie’ het Participatief- en gebiedsgericht zoals beschreven onderaan bladzijde 17. 

Onder de lasten van programma 1, bestuurlijk thema bestuur, zijn de pensioenlasten van het college opgenomen. Deze 

worden vervolgens niet meer toegerekend aan andere programma’s. 

Stichtse Vecht Beweegt

2

Veiligheid en 

handhaving

22 40 Brandweer en crisisbeheersing:

U geeft aan de SV een voordeliger positie gaat innemen binnen de VRU, en ook de brandweer garages  in SV 

gaat aanpassen:

Kunt ons aangeven wat of het kosten voordeel is van deelname aan de VRU nu voor € 5.429.000 in 2014 in 

verhouding tot de kosten in 2011?

Het kosten voordeel van de VRU in 2014 ten opzichte van 2011 is € 290.000.

Stichtse Vecht Beweegt

2

Veiligheid en 

handhaving

22 41 Integrale veiligheid:

De kosten van de vliegtuigbom Kerklaan zijn toch niet verrekenbaar met de bijdrage van Waternet, want dit 

betrof alleen de ruiming in de Vecht. Kunt ons inzichtelijk maken hoe groot de kosten van ruiming Kerklaan nu 

zijn geweest, en wat er aan bijdrage vanuit het Rijk is toegezegd.

Voor de ruiming van de vliegtuigbom ter hoogte van de Kerklaan te Loenen aan de Vecht heeft het Rijk een bijdrage 

toegekend van € 125.000. De verwachting is dat de volledige suppletievergoeding wordt uitgegeven in 2014. In de 

jaarrekening van 2014 vindt definitieve terugkoppeling plaats.

Stichtse Vecht Beweegt

2

Veiligheid en 

handhaving

22 42 Integrale veiligheid:

Kunt u ons inzichtelijk maken de kosten daling in cijfers van € 6.508.000 naar € 1.458.000 voor integrale 

veiligheid. U geeft wel aan een daling ( OVV) van € 200.000 en een stijging van € 150.000 (IVP) en u geeft 

ook aan  dat  u andere samenwerkingsverbanden juist uitbreiden en voortzetten.

Voor het beveiligd baggeren van de Vecht heeft het Rijk voor 2014 een suppletievergoeding á € 4,8 mjn. toegekend. In 

2015 is dit budget niet meer opgenomen in de begroting. Dit verklaart de kostendaling in vergelijking met 2014. € 

200.000 is incidenteel budget om uitvoering te geven aan het actieprogramma OOV. Dit is verlaagd tot € 150.000.  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. 

Stichtse Vecht Beweegt

3

Fysiek domein 43 Zie vraag 8. Dan nog een vraag terugkomend op uw antwoord eerder, ivm afvalverwerking.

Is het nu zo dat ik kan opmaken uit uw antwoord dat er een tariefverhoging voor de burger komt € 13 per 1000 

kg, dus bij ca 220 kg per jaar van ca € 2,90 per inwoner?

De totale kosten van de afvalinzameling in Stichtse Vecht voor 2015 zullen gaan dalen. Echter door de opgelegde 

belastingmaatregel vanuit het Rijk die door de verwerkers bij de gemeente in rekening zal worden gebracht zal de 

afvalstoffenheffing in 2015 stijgen met gesaldeerd (plussen en minnen) 0,6%

Stichtse Vecht Beweegt

6 Woon, werken en vrije 

tijd

48 44 Sporten en Bewegen:

Kunt ons nader informeren: u heeft volgens onze beeldvorming een aantal verschillende overeenkomsten met 

Sportfondsen:

- oude sporthallen in Maarssen

- Zwembad Safari

- Sporthal Safari

Kunt u ons een uitsplitsing geven van dit bedrag van € 145.000 en hoelang lopen deze overeenkomsten nog?

De overeenkomst met Sportfondsen is voor de duur van 10 jaar afgesloten (m.i.v. 1 januari 2013), met een optie voor 

verlenging met nog eens 10 jaar. De overeenkomst bestaat uit een huurovereenkomst (Sportfondsen huurt de 

binnensportaccommodaties te Maarssen van de gemeente en betaald hiervoor een vergoeding) en een 

exploitatieovereenkomst (Sportfondsen beheert en exploiteert de binnensportaccommodaties en ontvangt hiervoor een 

vergoeding van de gemeente). 

In de overeenkomst is opgenomen dat het contractbedrag voor de exploitatie van Safari en van de Maarssense 

sportzalen nog aangepast moest worden naar aanleiding van de uitkomst van de monitoring van onderhoudskosten 

voor rekening van de exploitant en van de energielasten. Ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst was het zicht 

op die kostenontwikkeling namelijk nog onvolledig. De monitoring heeft geresulteerd in de aanpassing van de 

exploitatiebijdrage van €145.000, samengesteld uit aanpassing van de energiecomponent met €86.000, de 

onderhoudscomponent met €48.500 en de samengestelde indexering van €10.500. 

Stichtse Vecht Beweegt

Algemeen 45 Heeft het college bij het maken van de begroting het vertrekpunt gehanteerd om tussen verschillende maar (in 

het verlengde) verwante beleidsonderdelen met elkaar te ontschotten en zo op een integrale haar 

investeringen inzet met de bedoeling het maximale rendement voor de burgers te bereiken? Is dit terug te 

zien in de verbindingen tussen bijvoorbeeld het Sociaal Domein (participatiewet) en economie en 

arbeidsmarktbeleid (Sociale zaken economische zaken,  Economic Board regionaal en lokaal, 

werkgeversbenadering/werkgeversservicepunt,  ondernemersloket en het nog op te zetten Werkbedrijf)?

Uitgangspunt van het collegebeleid is collegiaal bestuur. De begroting wordt integraal voorbereid door en besproken in 

het college. In dat traject maakt het college gelet op de beleidsvisies (onder andere Focus op morgen), het 

coalitieakkoord ‘Samen verder’, de Voorjaarsnota en allerlei actuele ontwikkelingen integrale keuzes en maakt integrale 

afwegingen omtrent de in te zetten schaarse middelen. Dat betreft niet alleen de in de vraag genoemde onderwerpen 

Sociaal Domein/economie/arbeidmarkt etc, maar alle verbindingen tussen en over programma’s heen. Wij zijn van 

mening dat de Programmabegroting 2015 – 2018 en het bijbehorende investeringsplan hiervan een afspiegeling zijn.

PvdA

4,5,6 12/31/

37

46 Naar aanleiding van pagina’s 12 , 31 en 37 (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, harmonisatie werkgevers 

service punt en deelname Economic Board Utrecht: Is er budget gereserveerd voor het opzetten van een 

lokaal innovatief Board Stichtse Vecht, zoals vermeld in het bestuursakkoord?

Het beleid  is de komende jaren gericht om Stichtse Vecht op economische vlak te versterken en het beleid voor 

toerisme en recreatie moet leiden tot versterking van de positie en potenties van Stichtse Vecht. Hiertoe is vanuit het 

Raadsprogramma  € 135,000 beschikbaar gesteld. Het opzetten van een lokaal innovatief Board Stichtse Vecht wordt 

hierin meegenomen.

PvdA

5 Sociaal domein 38 47 Wat doet het college met de arbeidsbemiddeling 55+? Zijn er plannen om ESF- aanvragen deze maand 

(oktober 2014) te doen? Beseft het college dat hierdoor haar beleidsmiddelen verdubbelen en daarmee meer 

mensen zonder werk aan een baan geholpen kunnen worden?

Wij richten ons met re-integratie op de gehele doelgroep van de Wet Werk en Bijstand en straks de Participatiewet. 

Daaronder is ook de groep 55+ begrepen. Stichtse Vecht doet inderdaad mee met de aanvraag ESF subsidie, die door 

de arbeidsmarktregio Midden Utrecht wordt ingediend. Stichtse Vecht heeft zich gericht op de groep die zich langer dan 

zes maanden in een uitkeringssituatie bevindt. Over de besteding van de subsidiegelden, die ontvangen zullen worden 

na afloop van de subsidieperiode, zullen regiobreed afspraken worden gemaakt. Het gaat hierbij om een totaalbedrag 

voor de gehele arbeidsmarktregio van € 2.520.700 voor stimulering deelname aan de arbeidsmarkt. De intentie is om dit 

geld in onderlinge samenwerking in te zetten voor regionale arbeidsmarktprojecten.

PvdA

5 Sociaal domein 38 48 Het Leerwerkloket (LWL): Wat doet het LWL voor de Stichtse Vecht? Hoeveel jongeren zijn van advies 

voorzien en aan werk en/of scholing geholpen? Het loket zit in Utrecht, is dit Leerwerkloket voldoende 

toegankelijk voor de werkzoekenden uit Stichtse Vecht? Overweegt het college wellicht voor een 

laagdrempelig, bereikbaar loket voor bv. de werkzoekende jeugd?

Het Leerwerkloket Utrecht maakt deel uit van het Werkplein Utrecht, waarbij Stichtse Vecht is aangesloten. De afdeling 

sociale zaken maakt gebruik van de diensten van het Leerwerkloket wanneer een cliënt in aanmerking komt voor een 

leerwerkplek. Bovendien ontvangt Stichtse Vecht regelmatig info over te volgen leerwerktrajecten, waarvoor Stichtse 

Vecht cliënten kan voordragen.

PvdA

5 Sociaal domein 38 49 Naar aanleiding van aanpak laaggeletterdheid. Heeft het collega overwogen om middelen te reserveren voor 

de inzet van taalcoaches? (taalcoaches zijn vrijwilligers die 1 a 2 uur extra contact hebben met de 

laaggeletterde, waardoor de prestatie in taalvaardigheid om hoog schiet).

In het bestedingsplan voor de WEB-gelden is de keuze gemaakt voor een aantal doelen, waarvan taalondersteuning 

door vrijwilligers er één is. Het gaat daarbij om taalondersteuning door vrijwilligers die voor het Taalpunt Stichtse Vecht 

werken, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen & Schrijven, de bibliotheek AVV en Welzijn Stichtse Vecht. 

Dit Taalpunt is opgericht en wordt dit jaar nog operationeel. Met de beschikbare middelen wordt de het project Taalpunt 

mede gefinancierd. Het is de bedoeling dat alle vrijwillige initiatieven op het gebied van taalondersteuning van 

laaggeletterden in Stichtse Vecht uiteindelijk door dit Taalpunt worden gecoördineerd. 

PvdA



5 Sociaal domein 50 Waar in de begroting komt het ouderenbeleid terug? Wij komen dit nergens tegen. Hoeveel geld is hiervoor in 

de begroting 2015 opgenomen?

Zie bijlage "antwoord op vraag 50 PvdA

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

43 51 Stichtse Vecht is een gemeente met meer dan 770 rijksmonumenten en daarmee de tweede (na de stad 

Utrecht) in de provincie Utrecht. Behalve het verder uitwerken van een cultuurhistorische waardenkaart en de 

eenmalige financiering van de fundering van de toren in Loenen, zijn geen concrete voornemens op dit 

beleidsterrein opgenomen. Wanneer kunnen wij voorstellen op dit beleidsterrein verwachten?

Het erfgoedbeleid van de gemeente Stichtse Vecht zal de komende vier jaar stapsgewijs ontwikkeld worden. Het eerste 

onderdeel is de cultuurhistorische waardenkaart die in 2015 tot stand zal komen. Vervolgstappen zijn beleidsadviezen 

op basis van de opgestelde kaart en het schrijven van de erfgoednota. In de erfgoednota zullen dus concrete 

voornemens op het terrein van cultureel erfgoed worden opgenomen. Wanneer de nota precies tot stand komt is mede 

afhankelijk van het ambitieniveau, de ambtelijke bezetting etc., maar kan dus niet eerder worden opgestart dan nadat 

het traject van de cultuurhistorische waardenkaart is afgerond.

PvdA

Paragraaf Bedrijfsvoering 68 52 Kunt u inzicht verschaffen in de ontwikkeling (totaalbedrag in euro’s) van de loonsom vanaf 2011? Loonsom 2011  € 19.760.189

Loonsom 2012  € 20.871.748

Loonsom 2013  € 20.925.663

Loonsom 2014  € 20.075.241

De loonsomontwikkeling is bepaald door:

2011

Tijdelijke vacaturestop

2012

- De CAO-afspraken 2011-2012, te weten een loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering.

- De insourcing van Sociale zaken van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen.

- Nieuw personeel dat eerst in de loop van 2012 is ingestroomd.

2013

- Volledige belasting van de loonsom als gevolg van de instroom van nieuw personeel in 2012.

2014

- De loonsom 2014 betreft een prognose, die is gebaseerd op de realisatiecijfers per 31 oktober 2014. 

  In deze prognose zijn de effecten van de nieuwe CAO nog niet verwerkt.

- Het besluit om op strategische adviesposities en cruciale uitvoeringsposities de formatie beperkt te 

  versterken.  

PvdA

Investeringsplan 89 53 In het kader van de investeringsplanning geeft u aan:

1. 7 Fiat Punto’s aan te gaan schaffen. Is of wordt deze aanschaf aanbesteed? Waarom is nu al duidelijk dat 

dit Fiat Punto’s worden?

2. 1 bode auto te willen vervangen. Is 32.000 euro niet erg veel voor de vervanging van een bode auto? Of 

bent u van plan 1 auto te vervangen voor 2 nieuwe?

Het betreft de aanschaf van 7 dienstauto' s, uit het b-segment (kleine middenklasser), bijvoorbeeld een Fiat Punto of 

vergelijkbaar type. Om invulling te geven aan de duurzaamheiddoelstellingen zullen elektrische auto's worden 

aangeschaft.

De huidige bodeauto wordt vervangen door 1 elektrische bestelauto. Elektrische (bestel)auto's zijn duurder in aanschaf, 

zo moet onder meer rekening worden gehouden met huur van de accu, kosten van laadpalen etc. Tevens is rekening 

gehouden met voor de bodedienst diverse noodzakelijk opties. 

Indien de aanschafkosten lager blijken te zijn, worden de definitieve kapitaallasten neerwaarts bijgesteld.

Voor alle voertuigen geldt dat de reguliere aanbestedingsprocedure wordt toegepast en verloopt via het Inkoopbureau 

Midden Nederland.

PvdA

Algemeen Financiën 10 54 Prijscompensatie: op pagina 10 staat dat het restant van de stelpost (512.000) wordt ingezet voor het 

opvangen van prijsstijgingen bij grote contracten etc. Echter, ditzelfde bedrag wordt ook ingezet als 

dekkingsmiddel (pagina 13). Graag duidelijkheid waarvoor dit bedrag wordt gebruikt.

De stelpost wordt ingezet als dekkingsmiddel voor het opvangen van de effecten van prijsindexatie. In het hoofdstuk 

Financieel beeld is dit volgtijdelijk weergegeven: eerst stellen wij (op pag. 9 t/m 12) het financieel meerjarenperspectief 

2015-2018 bij voor diverse ontwikkelingen waaronder de genoemde prijsindexatie. Dit geeft een nadelig effect op het 

begrotingssaldo ten opzichte van het beeld uit de Voorjaarsnota 2014. Het totale nadelige begrotingssaldo wordt 

vervolgens van dekking voorzien (pag. 13). Daarbij is het inzetten van de stelpost voor loon- en prijscompensatie één 

van de dekkingsbronnen. Op pag. 10 is dit tekstueel benoemd om de relatie tussen beide onderdelen aan te geven, in 

de tabel op pag. 13 is dit cijfermatig verwerkt.

VVD

Algemeen Financiën 11 55 Structurele effecten bestuursrapportages (tabel pagina 11). Ik heb dit slechts deels terug kunnen vinden in de 

bestuursrapportage. Over de ‘correctie centrumplan Breukelen’ wordt volgens mij helemaal niet gesproken in 

de eerste bestuursrapportage. Graag uitleg.

Zie het antwoord op vraag 5/6. VVD

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

13 56 de structureel hoger gebleken energielasten Kikkerfort (60.000). Dit komt (neem ik aan) nog bovenop de al 

gerapporteerde hogere energielasten ten bedrage van 50.000. Dit is dus een overschrijding van 110.000 

terwijl volgens een antwoord op een vraag van Stichtse Vecht Beweegt, de totale energiekosten in 2014 

160.000 zullen bedragen. Hoe zit dat?

De prognose voor 2014 (gelijk aan 2013) bedraagt € 180.000. 

In 2010 heeft de gemeente Breukelen geinvesteerd in duurzame maatregelen voor 't Kikkerfort. Dekking voor deze 

investeringen werd gevonden in een verlaging van de energiekosten ad. € 100.000. Het begrotingsbudget voor energie 

bedroeg destijds plusminus € 170.000, zodat het energiebudget is verlaagd naar zo'n € 70.000. 

Zoals aangegeven wordt de besparing niet gehaald en dient het budget opgehoogd te worden. 

VVD

1 Bestuur en 

gemeentelijke 

dienstverlening

19 57 Kunt u aangeven waarom de lasten bij Participatief-/Gebiedsgericht werken stijgen van 298.000 euro naar 

976.000 euro. Streekbelangen ziet hiervoor in de begroting geen verklaring opgenomen.

Vanaf begroting 2014 is de interne doorbelasting op een lager detailniveau gebracht. Hierdoor worden vanaf de 

begroting 2014 de interne doorbelastingen hier zichtbaar. De gesignaleerde stijging is het gevolg van een andere 

verdeling van de kosten en is niet het gevolg van een kostentoename voor dit bestuurlijk thema.

Streekbelangen

2 Veiligheid en 

handhaving

21 58 Brandweer en Crisisbeheersing:

Er worden vanuit de gemeente opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd. Is e.e.a. nader te 

kwantificeren? En welk tijdsbeslag legt dit op de organisatie?

Er is een intern gemeentelijke crisiscoördinator 12 uur per week actief. Afhankelijk van het aanbod en de behoefte 

worden opleidingen, trainingen en oefeningen van de VRU afgenomen. Dit hangt ook samen met het inwerken van 

nieuwe bestuurders en de wijzigingen in de crisisstructuur. De afname is dus variabel, evenals het tijdsbeslag. Er zijn in 

het kader van de gemeentelijke crisisbeheersing circa 50 uren beschikbaar voor mensen op  sleutelposities voor, 

training en deelname aan, de crisisbeheersing. De inzet van het aantal uren aan de gemeentelijke crisisbeheersing is 

variabel.

Streekbelangen

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

42 59 Bouwen en wonen:

Het belang van woonbootbewoners moet voldoende gewaarborgd worden. Welke maatregelen stelt het 

College voor en zijn daar kosten mee gemoeid, zo ja hoeveel.

De belangen van woonbootbewoners worden op verschillende manieren gewaarborgd. Ligplaatsen voor woonboten zijn 

juridisch planologisch geregeld in het bestemmingsplan. De gemeente Stichtse Vecht heeft afgelopen jaren de 

bestemmingsplannen geactualiseerd en voor de voormalige gemeente Loenen een apart bestemmingsplan voor 

Woonschepen opgesteld. In deze geactualiseerde bestemmingsplannen zit een uitgebreide regeling voor woonboten. 

De regeling is tot stand gekomen in overleg met de commissie Woonbootbewoners Vecht en zijarmen. Met deze 

commissie vindt regelmatig overleg plaats. Indien nodig ondersteunt en adviseert de gemeente hen bij problemen met 

andere overheden of eigenaren. Deze werkzaamheden vallen binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeente en 

extra maatregelen zijn daarom niet nodig.

Streekbelangen

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

44 60 In het kader van duurzaamheid wordt voorgesteld initiatieven van sportverenigingen te ondersteunen om 

zonnepanelen te plaatsen op sportaccommodaties. Op welke wijze denkt u dit te gaan realiseren? Welke 

kosten zijn hiermee gemoeid? In de begroting zien wij hiervoor in 2015 geen kostenpositie opgenomen.

Er wordt aangegeven dat mogelijkheden worden onderzocht. Gewerkt wordt aan een integraal 

duurzaamheidsprogramma voor 2015 en verder als doorontwikkeling op het “uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-

2018”. In eerste instantie zullen we ons vooral richten op het faciliteren, aanbieden van netwerk en expertise en het 

leggen van verbindingen tussen betrokken partijen.

Streekbelangen

Paragraaf Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing

58 61 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaal aan financiële risico’s wordt geraamd op 18,15 mln. 

euro. Kunt u hiervan een specificatie geven en daarbij tevens de analyse van de risicosimulatie aan ons ter 

beschikking stellen?

In totaal zijn voor SV 45 risico’s geïnventariseerd en vastgelegd in het NAR Risicomanagement Informatie Systeem. Het 

totaal aan risico’s bedraagt samen € 18,15 miljoen. De grootste vijf risico’s bedragen samen € 7,5 miljoen, de overige 40 

risico’s een bedrag van samen € 10,65 miljoen.

Op basis van alle ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd, deze wordt toegepast omdat reservering van het 

maximale risicobedrag (€ 18,15 miljoen) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 

maximale omvang optreden. 

Tabellen:

Tabel 1 geeft inzicht in de resultaten van de risicosimulatie. 

In tabel 2 staat de benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages. Hieruit blijkt dat 90% zeker 

is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4,62 miljoen.

Streekbelangen

Tabel 1 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage                                 Bedrag

5%                                             € 1.850.452

10%                                            € 2.154.863

15%                                            € 2.367.029

20%                                            € 2.536.931

25%                                            € 2.692.194

30%                                            € 2.830.848

35%                                            € 2.962.291

40%                                            € 3.086.914

45%                                            € 3.209.126

50%                                            € 3.327.988

55%                                            € 3.451.794

60%                                            € 3.578.733

65%                                            € 3.711.856

70%                                            € 3.852.690

75%                                            € 4.005.466

80%                                            € 4.173.184

85%                                            € 4.375.824

90%                                            € 4.627.983

95%                                            € 5.000.308

Algemeen 62 Bepaalde maatregelen uit de Strategische heroverweging zijn niet gerealiseerd, waardoor relatief kleine 

bezuinigingsmaatregelen niet zijn doorgevoerd. Maarssen 2000 betreurt dit, aangezien binnen een belangrijk 

programma als Wmo wel een hogere bezuiniging is gerealiseerd. Kan het college aangegeven welke 

oorzaken er aan ten grondslag liggen waardoor kleine bezuinigingen als deregulering (€ 10.000,00; 

bestuurlijke handhaving € 24.000,00 en invulling snelloket €28.480,00) niet zijn gerealiseerd?

Het oorspronkelijke programma PUSH omvatte een taakstelling van ca. € 14,7 miljoen en bestond uit een groot aantal 

maatregelen, sterk variërend qua omvang. In uw vraag gaat het om wat lagere bedragen, die maar ten dele gerealiseerd 

konden worden. De oorspronkelijke taakstellingen voor de door u genoemde maatregelen waren hoger. Hierbij het 

volgende:

Maatregel 5: invulling snelloket servicepunt Breukelen, oorspronkelijke taakstelling € 76.000.

Knelpunt in RIB oktober: € 28.480.

Maatregel 159: bestuurlijke handaving 'de vervuiler betaalt'. Oorspronkelijke taakstelling € 24.000.

Knelpunt in RIB oktober 2014: € 24.000.

Maatregel 162: deregulering. Oorspronkelijke taakstelling € 15.000.

Knelpunt RIB oktober 2014: € 10.000.

Maatregel 5 is grotendeel gerealiseerd, maar kon vanwege technische aspecten niet volledig worden doorgevoerd. 

Maatregel 159 kon niet worden gerealiseerd vanwege de 100% kostendekkendheid die geldt voor leges en bij maatregel 

162 bleek dat dereguleringsaspecten verweven zaten in meerdere matregelen en derhalve tot dubbelingen hebben 

geleid ten opzichte van de oorspronkelijke taakstelling.

Maarssen 2000

1 Bestuur en 

gemeentelijke 

dienstverlening

17 63 „Wij introduceren nieuwe participatievormen zoals straathoekgesprekken en een ideeënveiling”. Hoe verhoudt 

zich het introduceren van nieuwe participatievormen tot uw voornemen om het in de vorige raadsperiode 

gestelde budget voor participatie te verlagen met € 52.500,00.

De budgetten voor participatie waren aanvankelijk hoger, omdat hieruit niet alleen de (externe) participatie van inwoners 

bekostigd werd maar ook de implementatie van (interne) verandertrajecten. Het budget voor deze implementatie is voor 

2015 niet meer opgenomen.   

Maarssen 2000

1 Bestuur en 

gemeentelijke 

dienstverlening

19 64 " is dat leefbaarheidsbudget? Partcipatiebudget of is dat pennengeld wijkcommissies? Het participatiebudget is geen leefbaarheidsbudget of pennengeld voor wijkcommissies. Dit budget is bedoeld om het 

participatiebeleid te implementeren en om te experimenteren met individuele bewonersinitiatieven. Het 

leefbaarheidsbudget is specifiek gelabeld voor initiatieven en activiteiten van de actieve bewonersgroepen 

(wijkcommissies en dorspraden). Het pennengeld is een werkbudget voor de actieve bewonersgroepen

Maarssen 2000

2 Veiligheid en 

handhaving

21 65 "boa uit social return is dat geen arbeidsverdringing? "

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. Deze motie is op 17 december 

2013 aangenomen. Nu 10 maanden later wordt nog steeds gesproken over een onderzoek. Wat is de huidige 

stand van zaken en waarom moet dit zo lang duren?

Huidige stand van zaken: er is een inventarisatie gemaakt. Dit wordt uitgewerkt in een voorstel welke tijdens de 

vergadering van 28 oktober 2014 door het college besproken zal worden. Daarna zal de motie beantwoordt worden.  De 

uitvoering van de motie lag complexer dan in eerste aanleg verwacht. Dit heeft onder andere te maken met de vele 

factoren en actoren en de noodzaak voor zorgvuldig handelen, gelet op het feit dat het om mensen gaat. momenteel is 

er een voorstel in de maak.

Maarssen 2000

2 Veiligheid en 

handhaving

22 66 staat geschreven dat in 2014 voor twee projecten suppletievergoeding is aangevraagd bij het Rijk. Wat is de 

stand van zaken van deze aanvragen?

Het betreft de projecten voor de ruiming van een vliegtuigbom ter hoogte van de Kerklaan te Loenen en het project voor 

het beveiligd baggeren van de Vecht. Voor beide projecten is de suppletievergoeding toegekend.

Maarssen 2000



3 Fysiek domein 25 67 bij het onderdeel Verkeer staat bij Optimaliseren openbaar vervoer „ wij verzorgen, binnen de kaders van de 

OV visie, een zo optimaal mogelijke OV-bereikbaarheid. Onlangs is besloten op korte termijn de frequentie 

van het treinverkeer tussen Breukelen en Utrecht zowel in daluren als spits te verlagen. Hierdoor worden 

bussen die niet meer aansluiten weg te bezuinigen. Hoe serieus neemt het collega de doelstelling te zorgen 

voor een zo optimaal mogelijk OV-bereikbaarheid. Hoe ver dragen de mogelijkheden van dit college 

daadwerkelijk hiervoor te kunnen zorgen of blijft dit een loze belofte gezien de ontwikkelingen in het verleden 

en toekomst?

Ons college volgt ten aanzien van het Openbaar Vervoer geheel de lijn, als verwoord in de Programmabegroting en het 

GVVP: “binnen de kaders van de OV-Visie streven naar een zo optimaal mogelijke OV-bereikbaarheid”  In die zin 

hebben wij in Bestuurlijk overleg met NS, Provincie en BRU er geregeld voor gepleit om de frequentie van de treindienst 

Breukelen – Utrecht in de daluren niet te verlagen. Voorts is, tevergeefs, het regiobestuur van de NS schriftelijk verzocht 

ook in de daluren de kwartierdienst te handhaven. Zoals aangegeven in de RIB 48 van 2014, betaalde de provincie voor 

deze treindienst, krachtens een daarvoor afgesloten overeenkomst, tussen van 2009 tot 2014 jaarlijks een bedrag van € 

600.000,--.  Deze overeenkomst eindigt eind dit jaar. De regio is niet bereid de betaling voort te zetten, omdat deze lijn in 

de daluren, door de zeer lage bezetting, niet rendabel is gebleken. Voortzetting zou alleen mogelijk zijn als de gemeente 

de betaling voor zijn rekening zou nemen. Met ons pleidooi voor handhaving van de verbinding hebben wij wel bereikt 

dat de kwartierdienst in de brede spits (3 uur ’s ochtends en 3 uur ’s avonds) gehandhaafd blijft. In algemene zin moet 

natuurlijk worden gesteld, dat niet de gemeente de OV-concessieverlener is, maar de provincie en het BRU voor het 

busvervoer en de NS voor het treinvervoer. Alle concessieverleners hanteren het uitgangspunt dat de openbaar 

vervoerverbindingen zo efficiënt en rendabel mogelijk dienen te zijn.

Maarssen 2000

4 Onderrwijs, 

kinderopvang en 

peuterwerk

32 68 Waarom pm in de tabel effect- en prestatie-indicatoren bij aantal voortijdig schoolverlaters In RIB 48 staat een korte weergave van het evaluatuieverslag 2013 van het regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Utrecht 

Noord West. Hierin staan o.a. absolute verzuimcijfers over de schooljaren 2012-2013 en het lopen schooljaar. Op grond 

van deze cijfers ontwikkelen we de effectinicatoren door (oa bepalen nulmeting en meerjaren streefcijfers), vandaar de 

vermelding PM.

Maarssen 2000

5 Sociaal domein 34 69 Uit een publicatie in het Binnenlands Bestuur d.d. 3 oktober 2014 blijkt dat de verdeling van het Wsw-budget 

voor 2015 er heel anders uit gaat zien dan de staatssecretaris half juni heeft laten weten. De oorzaak hiervan 

is een verkeerde aanname in het verdeelmodel. Er zou sprake zijn van grote verschillen. Heeft deze nieuwe 

budgetverdeling consequenties voor de begroting 2015? Zijn de wijzigingen al meegenomen in deze 

begroting? Kan het college aangeven welke consequentie de nieuwe verdeling heeft voor de gemeente 

Stichtse Vecht ten opzichte van de situatie half juni?

Inderdaad blijkt het budget voor de participatiewet op het onderdeel (oud) WSW te zijn gewijzigd. Voor Stichtse Vecht is 

er geen sprake van een significante afwijking van het eerder gemelde budget. E.e.a. heeft dus geen consequenties voor 

de begroting.

Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

43 70 Wat zijn de p,'s en wat de e,'s als het gaat om kosten  combinatiefuntionarissen versus meer sportende 

kinderen? Betere gezondheid e.d. Hoeveel deelnemers zijner. Loont het wel om zo,'n functionaris te hebben. 

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches worden ingezet op verschillende doelgroepen en organiseren voor 

hen passende activiteiten (zowel op school- als wijkniveau). Dit zijn vooral activiteiten gericht op sporten en bewegen, 

maar ook gericht op cultuureducatie, ontmoeting / maatschappelijk participatie, gezondheid en sociale ontwikkeling. 

Daarbij worden slimme verbindingen tussen sectoren gecreerd.

Zie verder het antwoord op vraag 74 m.b.t. onder andere de financiering. 

Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

44 71 "Waarom ook niet bedrijfsinitiatieven of pps " Bij het versterken van  Stichtse Vecht op economische vlak worden bedrijfsinitiatieven zeker niet uitgesloten. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

44 72 Waarom enquete er is toch al input ondernemersvereniging. Anders laten zij onderzoek verrichten bij 

achterban. Past binnen kaders veranderde rol overheid

Uiteraard benutten wij het bestaande overleg met de ondernemersverenigingen voor het verkrijgen van gegevens over 

ondernemerstevredenheid. Bij de ondernemersverenigingen zijn vooral lokaal georiënteerde bedrijven aangesloten. Om 

goed zicht te krijgen op de ondernemerstevredenheid is het van belang om ook de niet-lokaal georienteerde bedrijven bij 

ons onderzoek te betrekken. 

Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

48 73 Is gemeentelijke bijdrage een normaal verhaal? Zijn toch landelijke en provinciale maatregelen voor? Ons is niet duidelijk op welk tekstgedeelte van pagina 48 deze vraag betrekking heeft. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

48 74 Waarom handhaving combifunctionarissen. Wat is meerwaarde? Nu worden ze vooral ingezet voor scholen 

en sportvereniging. Als het daadwerkelijk een vraag of markt zou dienen, maar dat is niet het geval.

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zijn hét middel om doelstellingen te bereiken op het terrein van 

bewegingsstimulering, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, sociale leefbaarheid, onderwijs en cultuur. Een belangrijke 

doelstelling is het bevorderen van sportdeelname onder kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een 

beperking. Hierbij staat niet alleen de school, maar ook de wijk centraal. De combinatiefuncties en buurtsportcoaches 

worden deels gefinancierd vanuit het rijk. Het kost de gemeente niets. 

Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

48 75 Contactafspraken sportfondsen nu wel rond?! Ja, de contracten zijn begin 2014 getekend. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

48 76 Wordt kikkerfort nu verbouwd? Wat gaat men doen? Nee, er heeft in 2010 een verbouwing plaatsgevonden. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

48 77 Huurvergoeding heeft tot gevolg dat verenigingen naar 40weken afnemen moeten en dat ze daarvoor binnen 

safari althans niet kunnen uitbreiden tegen verenigingstarief.

Ons is niet duidelijk wat exact de vraag is. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

49 78 Betekent dit ook feitelijk vrijvallen of terugdringen in formatie? Ons is niet duidelijk op welk tekstgedeelte van pagina 49 deze vraag betrekking heeft. Maarssen 2000

6 Wonen, werken en vrije 

tijd

51 79 En hoe verhoud zich dit tot formatie? Ons is niet duidelijk op welk tekstgedeelte van pagina 51 deze vraag betrekking heeft. Maarssen 2000

7 Financiering en 

alg.dekkingsmiddelen

55 80 Wat is gemiddeld de kostprijs van een handeling of dossier? Hoe kan dit als er meer producten via digitaal 

loket worden afgenomen? Veel aanbouwen zonder vergunning kunnen etc. Waar zit dan de stijging of hogere 

uitvoerkosten.

Vanaf 2015 wordt een ander (gemeentebreed) uitgangspunt gehanteerd voor de toerekening van organisatiekosten, dat 

beter aansluit bij de werkelijke formatieve inzet van afdelingen per bestuurlijk thema. Dit heeft tot gevolg dat de 

uitvoeringskosten heffing en innen gestegen zijn. Andere onderdelen van de uitvoeringskosten, zoals kosten van 

bezwaarafhandeling, zijn in de afgelopen jaren door een efficiëntere wijze van werken juist gedaald. 

Maarssen 2000

Paragraaf Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing

58 81 Wordt deze reserve in de alg. middelen geplaatst of krijgt het een bestemmingsreserve? De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit de Algemene reserve. Maarssen 2000

Paragraaf Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing

58 82 Maar er was geld over? (Armoede- en schuldensanering) Wethouder had toegezegd met aanvullend beleid te 

komen. Hoe zit dat?

In 2014 is de besteding van middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening inderdaad binnen het 

beschikbare budget gebleven. Voor de besteding van de middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

vanaf 2015 wordt een participatief trajekt gevolgd, waarbij uw raad en lokale organisaties worden betrokken. In 

november wordt uw raad via een RIB geïnformeerd over het bestedingsplan 2014.

Maarssen 2000

Paragraaf Onderhoud 

kapitaalgoederen

64 83 Eenmalig geld nodig voor rioleringsstelsel bloem/boomstede! Is daar in voorzien? Binnen de begroting 2015 is onderzoeksbudget beschikbaar waaruit onderzoek naar de rioolproblemen in Bloemstede 

en Boomstede kan worden bekostigd. De aard en omvang van uit te voeren verbetermaatregelen zijn bepalend of de 

werkzaamheden uit de onderhoudsbegroting riolering 2015 kunnen worden bekostigd of dat er een investeringskrediet 

benodigd is.  Deze Informatie is thans nog niet beschikbaar.

Maarssen 2000

Paragraaf Bedrijfsvoering 68 84 Theater 4:1voldeed toch niet. Komt er een nieuw onderzoek? In de werksessie van 14 oktober is afgesproken dat onder leiding van de burgemeester er vertegenwoordigers uit de 

raad zich nader zullen buigen over de locatie voor de raadsvergaderingen na het verlaten van Beek & Hoff.

Maarssen 2000

Paragraaf Bedrijfsvoering 69 85 Kaderwerkgroep sociaal domein en commissie zullen ook moeten afstemmen. Ons is niet duidelijk op welk tekstgedeelte van pagina 69 deze vraag betrekking heeft. Maarssen 2000

Bijlage Bestuur en 

gemeentelijke 

dienstverlening

80 86 Neem aan dat de interne doorbelasting arbeidslasten zijn? In 2014 is de besteding van middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening inderdaad binnen het 

beschikbare budget gebleven. Voor de besteding van de middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

vanaf 2015 wordt een participatief trajekt gevolgd, waarbij uw raad en lokale organisaties worden betrokken. In 

november wordt uw raad via een RIB geïnformeerd over het bestedingsplan 2014.

Maarssen 2000

Bijlage Onderwijs, 

kinderopvang en 

peuterwerk

83 87 Is hier interne doorbelasting wederom personeel of zitten niet combinatiefunctionarissen ook in. 

Valt onderhoud schoolpleinen onder onderwijs of onder fysiek?

In de interne doorbelasting zitten, naast de kosten van personele inzet, ook de overheadkosten begrepen (gemeentelijke 

huisvesting, ICT, etc.). De kosten van combinatiefunctionarissen worden niet tot personele kosten gerekend maar zijn 

uitvoeringskosten die onder programma 6 in het bestuurlijk thema Sport worden begroot en verantwoord. 

De schoolbesturen zijn eigenaar van gebouw en terrein.

De bekostiging van het onderhoud van schoolpleinen behoort vanaf 1 januari 2015 volledig tot de verantwoordelijkheid 

van de schoolbesturen.

In de begroting 2015 van Stichtse Vecht worden daarvoor geen ramingen meer opgenomen.

Voor zover de gemeente eigenaar is van een schoolgebouw en -terrein wordt vanaf 1 januari 2015 het onderhoud aan 

dit gebouw en terrein volledig bekostigd uit het bedrag dat het schoolbestuur aan de gemeente afdraagt.

Maarssen 2000

Bijlage Staat reserves 92 88 Moet dit safari zijn of? (bisonsport) Deze reserve was gevormd in de voormalig gemeente Maarssen voor het onderhoud van het oude pand Bisonsport. 

Doordat het doel van de reserve niet meer aanwezig is zal deze bij de jaarrekening 2014 voorgesteld worden om vrij te 

vallen. 

Maarssen 2000

Algemeen Financiën 99 tm 

102

89 De rode tekstgedeelten van het coalitieakkoord zijn opgenomen in de begroting. Dat komt nemen wij aan 

omdat de zwarte teksten bestaand beleid zijn en al in de begroting zitten. Kopt dat?

De zwarte teksten zijn uit het coalitieakkoord, de rode teksten vinden hun basis in het (concept) raadsprogramma. PvdA

Financiën 90 In de inleiding wordt aangegeven dat er structureel teveel begroot is voor de WMO en dat er 700k bespaard 

kan worden. In de begroting komen wij echter slechts het bedrag van 200k tegen. Hoe verhouden deze 

bedragen zich tot elkaar?

In de eerste Bestuursrapportage 2014 is een nadeel gepresenteerd van € 1.332.664. Dit bedrag is gesplitst in een 

Incidenteel deel en structureel deel. Voor de incidentele financiële afwijking van het tekort van € 835.000 is aangegeven 

dat dekking voorhanden is. Omdat het een momentopname vroeg in het jaar betrof zijn er geen bijsturingmaatregelen 

getroffen. Het structureel effect ca. € 497.671 is betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 – 2018, 

waarvan € 160.615 was voorzien in de Voorjaarsnota 2014. Met andere woorden in de eerste Bestuursrapportage 2014 

zijn geen WMO middelen ingezet.

Zoals in de beantwoording in de werksessie van de tweede Bestuursrapportage is aangegeven is met ingang van 2012 

structureel € 700K uit de algemene middelen toegevoegd aan de WMO budgetten. Daardoor maakte deze extra 

middelen onderdeel uit van de Strategische heroverweging. Door de expertgroepen is voorgesteld om een groot aantal 

voorzieningen te versoberen, de aanbesteding huishoudelijke zorg te herzien en de samenwerking in de Welzijnssector 

te bevorderen. Dit gaf de volgende reeks aan besparingen:

2012     nihil

2013 € 300K

2014 € 450K

2015 € 500K

Omdat de maatregelen in de praktijk een groter effect sorteren dan op het moment van de Strategische heroverweging 

kon worden voorzien (ca € 1,3 miljoen in 2013 en naar verwachting in 2014 een gelijkluidende bedrag) is de lijn ingezet 

om het in 2012 structureel gevoteerde bedrag uit de algemene middelen (€ 700K) structureel in te lopen. Vandaar dat in 

de Bestuursrapportage Najaar 2014 250K (€ 700K minus € 450K) en in de Programmabegroting 2015 – 2018 € 200K (€ 

700K minus € 500K) is verwerkt. Het restant van € 600k (€ 1,3 miljoen minus € 700K) blijft beschikbaar voor het Sociaal 

domein.

CDA

Financiën 91 Wat is het criterium voor het wel of niet opnemen van incidentele baten en lasten in de begroting? OdrU niet, 

verkoop vrijgespeeld OG in pilot Loenen wel. En hoe verhoudt dit zich tot de bijlage met incidentele baten en 

lasten? Had de verkoop OG Loenen daar niet bij gehoord?

Met ingang van de Begroting 2015 hebben wij ons aangepast aan het vernieuwde provinciaal toezichtkader “kwestie van 

evenwicht”. Hierbij gaat het met name om een structureel en reëel evenwicht. Om deze reden zijn we terughoudend in 

het opnemen van incidentele posten. Uitzondering zijn incidentele posten die een beleidsmatig effect hebben en als 

zodanig in de begrotingsteksten zijn vermeld. Voor deze posten nemen wij de financiële consequenties mee zoals de 

waterschapsverkiezingen of integraal veiligheidsplan. Daarnaast zijn de in het verleden opgenomen incidentele posten, 

zoals de terugloop leges in de begroting gehandhaafd. Voor deze posten geldt een sterfhuisconstructie. Ten aanzien 

van de incidentele baat verkoop gebouwen hebben wij de kansen aangegrepen om de begroting sluitend te maken.

CDA

92 Bijdrage BRU. Is er in het BRU al concrete besluitvorming geweest over begroting 2015 ev? In hoeverre 

kunnen wij nog invloed uitoefenen op de bijdrage van SV?

BRU

In de begroting 2015 is de hogere bijdrage aan de BRU voor 2 jaren geraamd. De omvang van het bedrag vloeit voort 

uit besluitvorming van het AB van de BRU. 

In afwachting van een definitief besluit van de Eerste Kamer en vanwege liquidatiekosten waarin de gemeenten mogelijk 

zouden moeten bijdragen is de verhoging voor 2 jaar meegenomen. 

Vanaf 2017 is de bijdrage aan de BRU, zoals aangegeven in de Programmabegroting 2015 op pag. 12, op nul gesteld. 

 

EBU

Voor de bijdrage aan de Economic Board Utrecht is vanaf 2016 een bijdrage van structureel € 63.333 in de begroting 

opgenomen. In 2015 hoeven wij nog geen bijdrage te betalen.

 

U10

Voor de U10 zit er nog geen structurele bijdrage in de begroting opgenomen. 

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 was de omvang van deze bijdrage nog niet bekend. Als de omvang 

van de bijdrage definitief is (Sharief gaf aan dat de besluitvorming daarover nog loopt), wordt dit betrokken bij de 

Voorjaarsnota 2015, die de opmaat vormt voor het structurele beeld voor de nieuwe begroting en bijbehorend 

meerjarenperspectief (2016-2019). Het vervallen van de bijdrage aan de BRU in 2016 wordt daar ook in meegenomen 

(2015 dient via de 1e Bestuursrapportage 2015 te lopen).

CDA

Financiën 93 Er wordt gesproken over een incidentele last van 1mio voor het collegeprogramma 2015. Dit blijkt niet uit de 

begroting en onduidelijk is wat hiervoor gedaan gaat worden. Ligt hier al een concreet plan aan ten 

grondslag?

De incidentele last voor het collegeprogramma 2015 van € 1 miljoen vloeit voort uit het vorige collegeprogramma 

“Stichtse Vecht toekomstbestendig” (2011-2014). Dit programma was t/m het jaar 2015 financieel vertaald en in het 

meerjarig financieel perspectief meegenomen. De jaarschijf 2015 was vanwege verkiezingen in 2014 niet voor concrete 

activiteiten ingezet. Via het nieuwe raadsprogramma “Samen verder” 2014-2018 zijn de activiteiten voor 2015 en verder 

geconcretiseerd. De € 1 mln collegeprogramma 2015 voorziet in de dekking van de daaruit voortvloeiende lasten en is 

meegenomen het dekkingsvoorstel voor de begroting 2015.

CDA



94  Het is nu definitief dat de BRU naar de provincie gaat. Heeft dat nog invloed op de begroting? Deze vraag is beantwoord in de werksessie. CU/SGP

12 95 Waarom heeft SV nooit een bijdrage behoeven te betalen aan de Economic Board, en wel vanaf 2016? In de Algemeen Bestuur vergadering van het Bestuur Regio Utrecht van 2 oktober 2013 is besloten tot een eenmalige 

bijdrage aan de EBU. Mede hierdoor zijn de kosten voor de EBU in 2014 en 2015 gedekt. De gemeenten in de 

stadsregio hebben door de eenmalige bijdrage van het BRU ruimte gekregen om voor 2016 en verder financieel 

commitment te regelen. In het AB van 2 oktober is tevens bepaald dat voor 2016 en verder de individuele gemeenten 

dienen te besluiten omtrent een individuele bijdrage. Het is aan de individuele colleges binnen de stadsregio Utrecht om 

hiertoe te besluiten. Het vorig college van Stichtse Vecht heeft vanaf 2016 al rekening gehouden met deze uitgave 

uiteraard onder voorbehoud goedkeuring raad. Momenteel wordt binnen de U10 gewerkt aan een uniform college- en 

raadsvoorstel ter besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten van een structurele bijdrage aan de EBU vanaf 2016. 

CU/SGP

3 Fysiek domein 27 96 Afvalverwerking: de baten zijn hoger dan de lasten, dus houdt de gemeente geld over aan de afvalverwerking.  

Afvalstoffenheffing is een retributie en kostendekkend zijn is landelijk het uitgangspunt. Is het u bekend dat in 

Rhenen de gemeente na uitspraak van de rechter het teveel geïnde heeft moeten terug betalen aan de 

inwoners.

Zaak is dat de belasting die voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen is geïnd niet door de gemeente voor 

andere doeleinden wordt aangewend. De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente 

verbonden zijn aan de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Ook Stichtse Vecht streeft een 

jaarlijkse kostendekkingspercentage van 100 na. Dit dekkingspercentage fluctueert jaarlijks met pieken en dalen om 

welke reden een egalisatiereserve bij de Nederlandse gemeenten gemeengoed is. Bij de afvalstoffenheffing is er sprake 

van een communicerend vat tussen baten en uitgaven. Indien er sprake is van een positief saldo na verrekening van de 

baten en de uitgaven kan er voor gekozen worden teveel betaalde afvalstoffenheffing jaarlijks terug te betalen aan de 

inwoners. Dit is een kostenverslindende (bureaucratische) operatie en voegt eigenlijk niets toe, deels omdat tekorten 

wederom op de inwoners zullen moeten worden verhaald. Bij grote (nu reeds voorspelbare) investeringen kunnen er 

jaarlijkse tekorten ontstaan met onvoldoende dekking, waardoor de gemeente het tekort moet aanvullen. Op dit moment 

gebeurt die aanvulling door de aanwending van de egalisatiereserve. Bij geringe overschotten wordt deze gevuld en bij 

tekorten kan daaruit worden geput. Gelet op de vele investeringen die in Stichtse Vecht  nog op korte en middellange 

termijn moeten gebeuren op afvalgebied (o.a. meerjarenprogramma ondergrondse containers, discussie 

afvalscheidingstation(s), maatregelen in het kader van de transitie van afvalstof naar grondstof etc.) zijn reserveringen 

voor dit doel noodzakelijk. Voordeel hiervan is dat de afvalstoffenheffing niet jaarlijks grote fluctuaties vertoont en er 

daardoor geen pieken en/of dalen ontstaan voor de inwoners. Het belang van de inwoners is niet gediend met jaarlijkse 

pieken en dalen bij de belastingheffing en/of bureaucratische en discutabele verrekeningen.
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3 Fysiek domein 89 97 Er is niets begroot voor 2015 voor de vrijvervalriolering.

Momenteel wordt in Boom- en Bloemstede grootschalig onderzoek gedaan naar de technische staat van dit 

type riolering. Het is niet uit te sluiten dat er wel wat manco's uit dit onderzoek komen. Betekent niet begroten 

dan niets kunnen doen in 2015 ?

Binnen de begroting 2015 is onderzoeksbudget beschikbaar waaruit onderzoek naar de rioolproblemen in Bloemstede 

en Boomstede kan worden bekostigd. De aard en omvang van uit te voeren verbetermaatregelen zijn bepalend of de 

werkzaamheden uit de onderhoudsbegroting riolering 2015 kunnen worden bekostigd of dat er een investeringskrediet 

benodigd is.  Deze Informatie is thans nog niet beschikbaar. Wij verwachten benodigde werkzaamheden in 2015 te 

kunnen uitvoeren.
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