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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. de recapitulatie van lasten en baten per programma vast te stellen; 
2. de investeringen van de jaarschijf 2015 uit de investeringsplanning 2015-2018 vast te stellen; 
3. het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 vast te stellen; 
4. het dekkingsplan vast te stellen; 
5. de Programmabegroting 2015 (inclusief het Erratum) vast te stellen; 
6. de Programmabegroting 2015 ter goedkeuring in te zenden aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Utrecht. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2015 – 2018 aan.  Deze Programmabegroting is de eerste 
begroting van ons college. De 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. 
 
 
Bijlagen 
- Programmabegroting 2015, inclusief financiële begroting en bijlagen 
- Erratum programmabegroting 2015 
  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Vaststellen Programmabegroting 2015 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
11 november 2014 
 
Werksessie 
7 oktober (informatief) en 
29 oktober (behandeling) 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Mail opsteller 
ad.bogerd@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/36449-VB/14/04494 
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Toelichting 
Naast de ontwikkelingen die in de samenvatting zijn genoemd,  hebben wij, conform de gebruikelijke beleidslijn, 
de effecten van de Voorjaarsnota 2014, nader uitgewerkt. Desondanks presenteren wij voor het jaar 2015 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. 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, Bestuurs-
rapportages en Jaarstukken. We constateren echter dat 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. 
 
Financieel beeld 
In de Voorjaarsnota 2014 hebben we het financieel meerjarenperspectief voor de onvermijdelijke en 
onuitstelbare ontwikkelingen bijgesteld. Nadien is de meicirculaire 2014 verschenen. Aan de inhoud 
hiervan hebben wij op hoofdlijnen in de raadsinformatiebrief (RIB) van 27 juni aandacht besteed. De 
uitkomsten van de meicirculaire hebben wij zoals aangegeven in de RIB budgettair neutraal verwerkt 
door verrekening met de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering.  
 
Na verwerking van de Voorjaarsnota 2014 zag het meerjarenperspectief er als volgt uit:  

 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 

 
In deze programmabegroting 2015, stellen wij voor het financieel meerjarenperspectief bij te stellen voor de 

actuele ontwikkelingen. Het totaal aan ontwikkelingen bedraagt (-= nadeel): 

 
 2015 2016 2017 2018 
Totaal ontwikkelingen -2.264.620 -3.042.605 -2.948.018 -1.344.327 
     

 
Na verwerking van deze ontwikkelingen resulteert dit in een geactualiseerd meerjarenperspectief: 
     
 2015 2016 2017 2018 
Geactualiseerd saldo Begroting 2015-2018 -2.049.799 -2.787.241 -2.904.937 -1.335.613 
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Om tot een sluitende Programmabegroting 2015 te komen stellen wij de onderstaande 
dekkingsmaatregelen voor: 
 
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) 

 
Voor een nadere toelichting op het geactualiseerde meerjarenperspectief 2015 – 2018 en 
bijbehorend dekkingsvoorstel verwijzen wij u naar het hoofdstuk Financieel beeld uit de 
Programmabegroting 2015. 
 
Wijzigingen 
Na het afronden van de Programmabegroting is gebleken dat door de snelheid van het tot stand 
komen van het boekwerk er een aantal onzorgvuldigheden in zijn geslopen. Dit is hersteld door 
middel van het Erratum van 4 november 2014. 
 
 
23 september en 4 november 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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