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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de gemeente Stichtse Vecht. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording 

af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad het jaarverslag 

vast te stellen vóór 15 juli 2014. 

 

Conform het coalitieakkoord/collegeprogramma staan wij voor een solide financieel beleid dat duurzaam in 

evenwicht is. In 2013 zijn verdere stappen gezet om de financiële beheersing van de organisatie verder te 

versterken. Dit heeft er ondermeer in geresulteerd dat zich ten opzichte van het rekeningresultaat 2012 minder 

schommelingen binnen de programma’s hebben voorgedaan. 

 

De bezuinigingsopgave tot en met 2013 vanuit de Strategische heroverweging bedraagt € 9,75 miljoen. Deze 

taakstelling is nagenoeg (voor ruim € 9,6 miljoen) gerealiseerd. De realisatie is daarmee ten opzichte van de 2
e
 

Bestuursrapportage, toen wij een afwijking van € 219.000 verwachtten, verder verbeterd. Binnen een aantal 

taakvelden vergt het meer tijd voordat de genomen maatregelen daadwerkelijk effect sorteren. Bijgevolg is in een 

deel van de taakstelling in 2013 middels incidentele dekking voorzien, enerzijds binnen eenzelfde taakveld 

anderzijds binnen het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH) als geheel. 

In de diverse programma’s uit de Programmarekening 2013 komt de realisatie van de taakstellingen nader aan de 

orde. 

 

Rekeningresultaat 

De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 1.810.303. Onderstaand treft u een overzicht per 

programma aan. 

Programma Begroting Rekening Saldo

2013 2013 2013

1. Bestuur en dienstverlening 7.732.865       7.775.674       42.809-            

2. Veiligheid 7.319.681       7.114.156       205.525          

3. Beheren leefomgeving 18.028.644    18.266.080    237.436-          

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 8.360.931       7.930.587       430.344          

5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 5.076.473       5.388.119       311.646-          

6. Werk en inkomen 4.691.849       3.907.223       784.626          

7. Welzijn en zorg 11.464.970    10.107.717    1.357.253       

8. Natuur en milieu 491.926          150.667          341.259          

9. Wonen en ondernemen 2.829.802       2.502.251       327.551          

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 65.997.141-    64.952.777-    1.044.364-       

Resultaat na bestemming (positief) -                        1.810.303-       1.810.303       

 

In de 2
e
 bestuursrapportage is aangekondigd dat er afwijkingen zouden plaatsvinden op programma 6 onder het 

bestuurlijk thema Bijstand. Er werd een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht en daartegenover  

een hogere bijdrage van het ministerie van SZW. Gelet op de onzekerheid rond deze ontwikkelingen heeft dit op 

dat moment niet  tot een aanpassing van de begroting geleid. Over het jaar 2013 blijkt inderdaad het aantal 

bijstandsgerechtigden te zijn gestegen, maar minder dan het landelijk gemiddelde. Hierdoor is een voordeel op dit 

programma ontstaan. 

 

De belangrijkste afwijkingen op programma 7 hebben betrekking op de huishoudelijke hulp, leefvoorzieningen en 

woonvoorzieningen. De onderbesteding is enerzijds het gevolg van een sterkere sturing op de aanvragen in het 

kader van de zogenaamde ‘kanteling’, waarbij meer wordt ingezet op maatwerk en zelfredzaamheid van de 
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inwoner. Daarnaast zijn er dit jaar relatief weinig woningaanpassingen aangevraagd. Deze onderbesteding is al 

voor een deel aangekondigd in de 2
e
 bestuursrapportage. Het effect hiervan ligt hoger dan toen was voorzien. 

In deze bestuursrapportage is destijds al op het voordeel een claim gelegd van € 380.000 ten faveure van de 

gemeentebrede PUSH-taakstelling. 

 

Voor de analyse op de overige programma’s verwijzen wij u naar de toelichting onder de programma’s. 

 

Analyse rekeningresultaat 

De analyse van het rekeningresultaat laat het volgende zien: 

Resultaat na bestemming    € 1.810.303 (voordelig) 

Budgetoverhevelingen    € 1.059.153 (nadelig) 

Resultaat     €    751.150 (voordelig) 

 

Budgetoverhevelingen 

In dit resultaat zijn de nog te accorderen budgetoverhevelingen betrokken. Een budgetoverheveling doet zich 

voor indien de in de begroting voorgenomen werkzaamheden niet zijn uitgevoerd/afgerond en de daarvoor 

opgenomen bedragen in het jaar van uitvoering niet of niet volledig zijn uitgegeven. Aan uw raad wordt 

voorgesteld om deze budgetten mee te nemen naar het volgende jaar, zodat de niet uitgevoerde werkzaamheden 

alsnog in het nieuwe begrotingsjaar kunnen worden uitgevoerd/afgerond. 

De lijst van overhevelingen is opgenomen in het onderdeel ‘jaarrekening’ en het raadsvoorstel. 

 

Resultaatbestemming 

In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, wordt u voorgesteld om het 

resultaat van de jaarrekening en de budgetoverhevelingen van in totaal € 751.150 ten gunste te brengen van de 

Algemene reserve. 

 

Stichtse Vecht, 23 april 2014 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
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Leeswijzer 

Indeling 

De jaarrekening 2013 is opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het 

BBV: 

 Wat wilden we bereiken; 

 Wat hebben we ervoor gedaan; 

 Wat heeft het gekost. 

 

De opbouw van de programma’s 

In de programma’s zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit: 

 Omschrijving programma; 

 Wat wilden we bereiken; 

 Wat hebben we ervoor gedaan; 

 Wat heeft het gekost; 

 Effect- en prestatie-indicatoren; 

 Overzicht van baten en lasten*; 

 Risico’s. 

* Het overzicht baten en lasten per programma is onderverdeeld in bestuurlijke thema’s. De afwijkingen worden toegelicht 

boven de € 50.000 per bestuurlijk thema. 

 

Programma’s 

De jaarrekening 2013 bevat de onderstaande programma’s: 

1. Bestuur en dienstverlening (Raad college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 

2. Veiligheid (Politie en brandweer) 

3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen en verkeer) 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 

6. Werk en inkomen 

7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 

8. Natuur en milieu 

9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Paragrafen 

In het onderdeel ‘Paragrafen’ zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 

1. Weerstandvermogen 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Financiering 

4. Bedrijfsvoering 

5. Verbonden partijen 

6. Grondbeleid 

7. Lokale heffingen 
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1. Bestuur en dienstverlening 

  

Portefeuillehouder     Mevr. M.M. van ’t Veld en dhr. P.F. de Groene 

Producten Burgerlijke stand, behandelen meldingen woon- en leefomgeving en uitkeringen externe 

dienstverlening, documentverstrekking, externe communicatie en informatie, bestuurlijke 

samenwerking, gemeentelijke basisadministratie, raad, college. 

Korte omschrijving Het programma omvat de externe en interne dienstverlening van de gemeentelijke 

organisatie, de ondersteuning van het bestuur en de bestuurlijke samenwerking. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doorontwikkeling KCC 

 

Burgers en bedrijven zijn 

tevreden over de 

dienstverlening en het 

bestuur 

 

 

Dienstverlening : 

 

1. Digitalisering  van processen 

 

 

3. Investeren in kwaliteit 

 

 
Programma 1 

Bestuur & dienstverlening 

 

 

4. Vergroten betrokkenheid en 

transparantie 

 

5.  Raad / griffie 

 

 
6. Focus op morgen  

 

 

 

Bestuur : 

 

 
7. Regionaal samenwerken  
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Omschrijving programma 

Inwoners hebben recht op een kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte, snelle, eenvoudige en transparante 

dienstverlening. Dit zijn de vijf kernwaarden van onze dienstverlening. Vanaf 2015 is de gemeente het eerste 

aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de overheid. 

Om dit te bereiken is een Klant Contact Centrum (KCC) opgezet en ontwikkeld. Het KCC is hét gemeentelijke 

loket dat de fysieke, telefonische, schriftelijke en elektronische contacten met de burger aanneemt en waar 

mogelijk direct afhandelt. Het maakt niet uit via welk kanaal (telefoon, brief, mail, aan de balie, internet) inwoners 

vragen stellen of aanvragen doen, de inhoud en kwaliteit van de dienst (het antwoord) moet gelijk zijn. 

Dienstverlening via onze website heeft daarbij prioriteit. 

 

Ook bestuurlijke en regionale samenwerking behoort tot dit programma en binnen dit programma wordt de 

algemene lijn geschetst. Voor de samenwerking op de diverse beleidsterreinen wordt specifiek bij de betreffende 

programma’s ingegaan. Er is sprake van onderlinge verwevenheid tussen de gemeenten in de regio. Dit uit zich 

onder meer in een herkenbare regionale economie met één arbeidsmarkt en één woningmarkt. Deze 

verbondenheid, in combinatie met de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat, maken dat samenwerken voor 

onze gemeente in de regio cruciaal is voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

 

Wat wilden we bereiken? 

Wij wilden dat de burgers en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente; daarom is 

ingezet op een klant- en servicegerichte dienstverlening waar klantgerichtheid, professionaliteit en bereikbaarheid 

voorop staan. De ontwikkeling van de digitale dienstverlening heeft prioriteit gehad en er is ingezet op 

verdergaande toename van het gebruik van het digitale loket. Daarnaast wilden we de dienstverlening zowel voor 

de burger als voor de organisatie zo efficiënt mogelijk laten verlopen. 

 

Als Utrechtse regio wilden we aantrekkelijk en concurrerend blijven voor bewoners die in onze regio wonen en 

werken en van de bedrijven die zich hier hebben gevestigd of willen vestigen of van bezoekers die hier hun vrije 

tijd doorbrengen. Dit is gedaan door proactief op zoek te gaan naar verbetering en vernieuwing in onze regionale 

samenwerking. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Digitalisering van processen 

Voor 2013 stond een aantal deelprojecten op het programma. De klantprocessen ‘Klachten’, ‘Contracten’, 

‘Gehandicapten parkeerplaatsen’, ‘Bezwaar’ en ‘Statusinformatie/termijnbewaking van zaken’ zijn gereed. De 

deelprojecten ‘Openbare ruimtemeldingen’ en ‘Verhuizingen’ worden getest. ‘Sjablonen’, ‘Digitale handtekening’ 

en ‘Subsidies’ zijn in 2013 gestart en verlopen voorspoedig. 

 

Doorontwikkeling KCC 

In het laatste kwartaal van 2011 is het project doorontwikkeling dienstverlening van start gegaan. Dit project loopt 

nog steeds door. In 2013 zijn, gegroepeerd per kanaal, de volgende stappen gezet voor de doorontwikkeling van 

de dienstverlening en het KCC: 

 Telefonie 

Het Telefonisch Informatiecentrum (TIC) is verder doorontwikkeld. Het doel om in 2013 minimaal 60% 

van de klantvragen in eerste lijn af te handelen is bereikt, inmiddels wordt 68% van de vragen door het 

TIC afgehandeld. De voorbereidingen zijn afgerond om vanaf 1 januari 2014 het nummer 140346 naar 
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buiten toe te communiceren als dé telefonische ingang voor de gemeente. De aparte WMO servicelijn is 

opgeheven, eenvoudige vragen worden nu behandeld door het TIC. Ook de eenvoudige vragen van 

Belastingen worden via de belastingen-servicelijn doorgeleid naar het TIC. Om de kwaliteit te kunnen 

garanderen is de overgang van de aparte lijnen Sociale zaken en Schuldhulpverlening getemporiseerd. 

De overheveling zal in 2014 gaan plaatsvinden. 

 Balie 

Vanaf 1 januari 2013 wordt  volledig gewerkt op afspraak. Bij de receptie kan men wel zonder afspraak 

terecht voor informatie, eenvoudige producten en afhalen van documenten. 

Omdat over de definitieve huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is besloten, wordt het 

servicepunt in Loenen per januari  2015 gesloten. 

 Digitaal 

In 2013 is veel geïnvesteerd in digitale dienstverlening via de website. Dit heeft onder andere 

geresulteerd in een 4
e
 plaats voor Stichtse Vecht in de landelijke benchmark digitale dienstverlening. De 

website is ingericht op basis van Toptaken, de taken waar de bezoeker van de website het meest voor 

komt. Hierdoor is de vindbaarheid verbeterd. In januari 2014 wordt de nieuwe opzet van de website 

gelanceerd. Hiermee is de website tevens toegankelijk gemaakt voor zogenaamde smartphones en 

tablets. De trouwsite voldoet aan de landelijke eisen. De voorbereidingen zijn getroffen voor aansluiting 

op mijn overheid.nl in 2014. 

 Schriftelijk/email 

In 2013 is onderzocht welke taken voor dit kanaal overgeheveld kunnen worden naar de 1
e 
lijn van het 

KCC. Voorbereidingen zijn getroffen om begin 2014 het beheer van info@stichtsevecht.nl over te laten 

gaan. Een emailprotocol is opgesteld waarin gewerkt wordt naar één emailingang voor de gemeente. 

Het communiceren van andere groepsemailadressen is afgebouwd. 

 

Regionale samenwerking 

In 2013 is samenwerking met Weesp en Wijdemeren opgestart. Gezamenlijk is opdracht gegeven tot uitvoering 

van een businesscase waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor regionale samenwerking op het 

gebied van dienstverlening/KCC en wat daarin de mogelijke voordelen zijn. 

 

Investeren in kwaliteit 

De geplande klanttevredenheidonderzoeken hebben in 2013 niet plaatsgevonden. In verband met het bijsturen 

van de uitgaven is er voor gekozen deze onderzoeken dit jaar niet te laten uitvoeren. Wel heeft 

kwaliteitsmonitoring plaatsgevonden door sturing op de 10 serviceafspraken door middel van 

kwartaalspecificaties. Met het sturen op het tijdig afhandelen van zaken, wordt er gestuurd op product specifieke  

termijnen. 

 

Vergroten betrokkenheid en transparantie 

Waar mogelijk werden burgers betrokken bij hun directe leefomgeving en werden beleidsontwikkelingen en 

projecten interactief aangepakt. De gemeente is transparant geweest over haar besluitvorming en dienstverlening 

en heeft daarvoor diverse instrumenten ingezet: 
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Externe communicatie en informatie 

In 2013 is een meerjarig beleidskader vastgesteld voor de communicatie van Stichtse Vecht. Verder is ingestemd 

met de visie over burgerparticipatie, die verder wordt uitgewerkt in deelnotities. Er wordt begin 2014 een 

Actieprogramma burgerparticipatie opgeleverd. 

De gebiedsgerichte werkwijze van de gemeente dient een vertaling te krijgen in gebiedsgerichte communicatie.  

In 2013 is er kwalitatief onderzoek verricht onder wijkcommissies naar de communicatiebehoefte. Inmiddels is 

een concept-plan van aanpak opgesteld om te komen tot een integrale communicatiestrategie wijkcommissies. 

Via advies en ondersteuning is de voorbereiding en besluitvorming van talloze projecten dit jaar communicatief  

begeleid. Speciale aandacht is uitgegaan naar de communicatie rond de dienstverlening aan de burger, projecten 

met een participatief karakter, regionale positionering en samenwerking, Focus Op Morgen, en projecten die 

Stichtse Vecht op de kaart zetten, zoals de opening van Safari, de oplevering van Op Buuren en de 

Wereldwonderen van Stichtse Vecht. 

 

Raad/griffie 

In 2013 zijn de strategische taken van de griffie versterkt door het opstellen van de lange termijn agenda van de 

raad, een workshop van griffie en presidium over activerende werkvormen en een groot aantal informatieve 

werksessies en werkconferenties. Samen met de griffiers van Weesp en Wijdemeren zijn twee werkconferenties 

en een masterclass georganiseerd over de transities in het sociale domein. Om de sturende rol van de drie 

gemeenteraden bij de transities te versterken is een kerngroep van 9 raadsleden gevormd. 

 

Uit de resultaten van een enquête onder raadsleden is een lijst met actiepunten opgesteld om de kwaliteit van de 

griffie te versterken en de dienstverlening te optimaliseren. 

Tijdens twee bijeenkomsten met raadsleden zijn de wensen voor de nieuwe raadzaal en werksessieruimten 

geïnventariseerd. Na de bespreking in de werksessie van het raadsvoorstel over de gemeentelijke huisvesting is 

een separaat raadsvoorstel opgesteld met de randvoorwaarden voor de nieuwe huisvesting van raad en 

werksessies. 

 

Vanaf januari 2013 is de gemeenteraad volledig digitaal gaan werken. De overgang naar het digitale werken met 

de iPads is soepel verlopen. Het gekozen raadsinformatiesysteem werkt goed en is gebruikersvriendelijk. In de 

loop van 2013 zijn de modules Raadsvragen en Toezeggingen gerealiseerd. 

 

Focus op morgen 

Om te komen tot een strategische toekomstagenda Stichtse Vecht 2040 is het project Stichtse Vecht; Focus op 

Morgen in 2012 gestart. Begin 2013 is Focus op Morgen vastgesteld. Hierna zijn een aantal deelvisies 

aangeboden, te weten: de woonvisie, de verkeersvisie, de duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek, de 

participatienota en het communicatiebeleidskader. Met de voorbereiding van deelvisies als ‘Duurzaamheid’ en de 

‘Economische Visie’ is gestart. Focus op Morgen vormt voor al onze visies het afwegingenkader. 

 

Regionaal samenwerken 

In de paragraaf ‘Verbonden partijen’ wordt bij BestuurRegioUtrecht ingegaan op de afschaffing van de WGR+ en 

daaruit voortvloeiend de nieuwe samenwerking in de stadsregio. Het document ‘Samenwerken voor 

gevorderden’, dat in mei 2012 een belangrijke duw gaf in de richting voor deze samenwerking, heeft geleid tot 

een voorlopige samenwerking, de ‘U10’ genaamd. Binnen U10-verband beproeven we nieuwe organisatorische 

werkconcepten maar binden tegelijk onszelf ook nog aan de formele besluitvormingscyclus en organisatie-
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inrichting van het BRU. Dat is niet goed uit te leggen en verhoogt onterecht het gevoel van bestuurlijke drukte. 

Om die reden is gevraagd aan het overleg van gemeentesecretarissen om een organisatievoorstel U10. Dit is 

vervat in de Contourenschets ‘We zijn gisteren begonnen’. In 2014 dienen de gemeenten hierover te besluiten. 

 

Sinds de gemeenteraden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) kort voor de zomer 2013 allen groen 

licht hebben gegeven voor een samenwerking, is er ambtelijk veel verkeer op gang gekomen tussen de drie 

gemeenten. Op 26 terreinen wordt onderzocht óf en hóe de samenwerking kansrijk kan zijn. Het onderzoek moet 

leiden tot een zogeheten businesscases, waarin concreet inzichtelijk wordt gemaakt wat een eventuele 

samenwerking kan inhouden en kan opleveren. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

2013 2013 2013

prognose realisatie afwijking

% klanten dat direct telefonisch wordt geholpen 

door 1e lijn KCC
P KCS* 60% 68% 8%

% digitale meldingen leefomgeving van 

bewoners
P Meting 35% 40% 5%

Aantal aanvragen digitale producten P Meting 16.000 14.000 -2.000**

Aantal online afspraken P Meting 9.000 15.200 6.200

Algehele klanttevredenheid E KTO 7,7 - -

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/P Bron

 

E/P: Geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

 

*KCS: Klantencontactsysteem 

 

Toelichting op de tabel, kolom realisatie:  

**Het ingeschatte aantal aangevraagde digitale producten (16.000) is inclusief de voorheen gebruikte afspraakformulieren. 

Deze worden sinds de introductie van de afsprakenmodule apart geregistreerd. Het aantal digitaal aangevraagde producten 

(zonder afspraken) zijn in 2013 ten opzichte van 2012 gestegen. 
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Wat heeft het gekost? 

Bestuur en dienstverlening Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

5.386.460   5.674.094   5.567.145   5.567.145   -                

813            752            752            752            0-               

Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) 2.615.300   2.490.325   2.634.594   2.600.568   34.026       

Dienstverlening 470.029      297.586      384.016      418.278      34.262-       

Bestuurlijke samenwerking 221.456      234.714      234.714      228.368      6.346         

8.694.058   8.697.471   8.821.221   8.815.112   6.109         

Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) 17.774-       3.000-         -                55.496-       55.496       

Dienstverlening 1.183.635-   1.231.778-   1.156.778-   1.047.901-   108.877-      

Bestuurlijke samenwerking -                  4.463-         4.463         

1.201.409-   1.234.778-   1.156.778-   1.107.860-   48.918-       

7.492.649   7.462.693   7.664.443   7.707.252   42.809-       

-                -                344.546      344.546      -                

85.088-       -                276.124-      276.124-      -                

85.088-       -                68.422       68.422       -                

85.088-       -                68.422       68.422       -                

Totaal Bestuur en dienstverlening 7.407.561   7.462.693   7.732.865   7.775.674   42.809-       

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Totaal Baten

Totaal Lasten

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Overige lasten

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) 

Binnen het bestuurlijk thema Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) is € 34.026 minder uitgegeven dan begroot. 

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 Gebleken is dat de hoogte van de voorziening ‘Pensioenen voormalig wethouders’ te laag was om aan 

de toekomstige verplichtingen te voldoen. Daarom was het noodzakelijk een aantal maatregelen te 

nemen. Eén van deze maatregelen is het toerekenen van rente aan de voorziening. Dit betreft voor 2013 

een bedrag van € 82.119. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen. 

 Voor de participatie van inwoners is een bedrag begroot van € 92.500. Hiervan is € 78.189 over. Bij de 

zogenaamde ‘stofkamanalyse’ is aangegeven dat hiervan een bedrag van € 15.000 kon vrijvallen. 

Doordat de overdracht van het projectleiderschap in de loop van 2013 heeft plaatsgevonden, heeft de 

uitvoering van het project vertraging opgelopen. Voor het restant van € 63.189 zal voorgesteld worden 

dit via de resultaatbestemming opnieuw ter beschikking te stellen in 2014. 

 De lasten van de rekenkamer, inclusief het budget voor de accountant, is € 88.911 lager dan begroot. De 

belangrijkste reden is het feit dat er voor de rekenkamerfunctie wel gewerkt is aan de onderzoeksopzet, 

maar dat de eigenlijke onderzoeken pas in 2014 zullen plaatsvinden. Daarnaast is het budget voor 

accountantskosten niet volledig benut. Naast de reguliere interim- en eindcontrole op de jaarrekening 

zijn nauwelijks afzonderlijke controles uitgevoerd. 

 Een van Loyalis ontvangen pensioenkapitaal van € 45.553 is doorgestort in de voorziening pensioenen 

voormalig wethouders. (Zie ook de toelichting bij de baten). 
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BATEN 

Bestuursorganen (incl. Rekenkamer) 

Dit bestuurlijk thema geeft een voordeel te zien van € 55.496. Dit is grotendeels het gevolg van een bedrag dat 

we hebben ontvangen van Loyalis ten behoeve van een voormalig wethouder. Dit bedrag is doorgestort in de 

voorziening ‘Pensioenen voormalig wethouders’ (zie ook de toelichting bij de lasten). 

 

Dienstverlening 

Binnen het  bestuurlijk thema Dienstverlening is € 108.877 minder ontvangen dan begroot. Dit nadeel is ontstaan 

door een combinatie van factoren. De dalende trend met betrekking tot de huwelijken heeft zich in 2013 verder 

doorgezet. Daarnaast hebben burgers door afschaffing van diverse regels minder vaak een uittreksel uit de 

gemeentelijke basisadministratie nodig, in 2013 een kwart minder dan in 2012. De grootste afwijking wordt echter 

veroorzaakt door een dalend aantal aanvragen voor rijbewijzen, met name in de tweede helft van 2013. Er is 

sprake van een landelijke cyclus van vijf jaar met minder rijbewijsaanvragen, die waarschijnlijk tot en met 2015 zal 

duren. In voorgaande jaren bleek dat dit nadeel kon worden opgevangen door voordelen op andere onderdelen. 

Vanaf 2013 is dit echter niet meer het geval. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaats gevonden. 

 

RISICO’S 

Er heeft zich geen grootschalige uitval van computersystemen voorgedaan. 
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2. Veiligheid 

  

Portefeuillehouder     Mevr. M.M. van ‘t Veld  

Producten Crisisbeheersing, sociale veiligheid, brandweer, APV handhaving. 

Korte omschrijving Het programma heeft betrekking op veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 

sociaal veiligheidsbeleid, brandweerzorg, APV handhaving en crisisbeheersing. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Het programma Veiligheid omvat de taken die gericht zijn op crisisbeheersing, openbare orde en (sociale) 

veiligheid. Wij zijn regisseur op de integrale veiligheid en wij hebben hiertoe het Integraal Veiligheidsplan 2012-

2015 en het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vastgesteld. Daarnaast conformeren wij 

ons aan de regionale veiligheidsstrategie, waarin tot 2015 de gezamenlijke aanpak van OM, politie en gemeenten 

centraal staat ten aanzien van de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit, de bestrijding georganiseerde 

criminaliteit en de aanpak huiselijk geweld. 

 

Wij besteden  deze (raads)periode aandacht aan sociale probleemgebieden in de gemeente en (investeren) in 

maatregelen op maat. Dat gebeurt met het accent op preventie en via maatschappelijke ontwikkeling, maar ook 

met flankerende maatregelen zoals de hotspotbenadering en repressieve bestrijding van overlast en criminaliteit. 

Met een gezamenlijke aanpak op de overlast van jeugdgroepen op straat en maatwerk voor zorgwekkende 

persoons- en gezinsituaties wordt de sociale veiligheid bevorderd. Via het gebiedsgericht werken pakken wij, 

samen met de partners op wijk- en kernniveau, onveilige situaties aan. Met slimme methodes van toezicht en 

opsporingstechnieken dringen wij veel voorkomende criminaliteit,  zoals wooninbraken, in volume terug. In dit 

programma staat centraal dat de inwoners een belangrijke rol hebben om hun woon- en leefomgeving veilig te 

houden. 

 

Wat wilden we bereiken?  

Integraal Veiligheidsbeleid 

Wij ambiëren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in 2015. Basis voor het 

beleid is het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 (IVP). De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet 

leiden tot een sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht.  

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen wij een verdere 

professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie, een adequaat niveau van zorg, gericht op het 

voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en een voldoende niveau 

van externe veiligheid. 

 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Integraal veiligheidsbeleid 

 

Regisseren op Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

In 2012 is het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vastgesteld. Via een 

Veiligheidseffectrapportage werd gerapporteerd over de inzet en de behaalde resultaten in 2012. Tussentijds 

rapporteerden wij twee maal over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Conform de prioritering in het IVP 

werd extra ingezet op de volgende thema’s: 

 

1. Reductie woninginbraken 

Het doel om de woninginbraken in 2013 terug te dringen met 20% ten opzichte van de 474 inbraken in 2010 is 

behaald. Preventieve en repressieve maatregelen, zoals in de week tegen woninginbraken en tijdens het 

‘donkere dagen offensief’, leidden tot een daling van 100 aangiften. Via onder meer Waaks en signaleringsteams 

zijn inwoners ingezet om een actieve bijdrage te leveren.  
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2. Reductie jeugdoverlast 

Samen met de partners in de wijk, waaronder ook buurtsignaleringsteams, werden  overlastlocaties in een 

vroegtijdig stadium in beeld gebracht en maatregelen in gang gezet. Signalen van overlastgevend gedrag op 

straat danwel criminele activiteiten door jongeren waren aanleiding voor huis aan huis gesprekken. Dit in 

samenspraak met onder meer jongerenwerkers, CJG, politie en Openbaar Ministerie. Waar nodig en gewenst 

wordt een vervolg gegeven aan deze gesprekken, zoals met hulp aan ouders bij de opvoeding of hulp om 

toekomstperspectief te bieden aan en met de jongeren zelf. Thans zijn inwoners gestimuleerd om 

overlastsituaties direct te melden aan de politie. Het aantal overlastmeldingen daalt hierdoor minder snel (reductie 

van 15 meldingen ten opzichte van 2010) maar op termijn is de verwachting dat de effecten van deze benadering 

duidelijk zichtbaar worden, zowel feitelijk als in de beleving van inwoners. 

 

3. Reductie woonoverlast 

De aanpak is gericht op het bieden van maatwerk en een integrale aanpak bij (dreigende) escalaties. De inzet lag 

dit jaar op onder meer effectief casemanagement, inzet van persoons- of familiegebonden zorgtrajecten en 

uitbreiding van buurtbemiddeling. De aanpak droeg bij aan het behalen van het beoogde resultaat, te weten een 

reductie van 33 politiemeldingen van burenruzie. De bijbehorende doelstelling om ook de ervaren sociale overlast 

met 20% terug te dringen ten opzichte van 2010 wordt in 2014 gemeten met de Veiligheidsmonitor. 

 

4. Aanpak georganiseerde criminaliteit 

Met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is in nauwe samenwerking met de partners uit het 

veiligheidsveld een casus opgepakt waarbij een vermoeden bestaat van georganiseerde criminaliteit. De zaak 

loopt nog. 

 

Extra gebiedsgerichte aanpak bij veiligheid- en leefbaarheidissues 

Door gebiedsgericht te werken werd met precisiewerk de veiligheid in de diverse kernen en dorpen in de 

gemeente bevorderd. Door inwonersparticipatie en communicatiemiddelen in te zetten kon, zoals bij de serie 

autobranden in Maarssenbroek, zowel preventief als repressief maatwerk worden geleverd. Inwoners stonden 

centraal in de aanpak en werden betrokken, zoals via Burgernet, buurtsignaleringsteams en wijkcommissies. 

Waar nodig werd de aanpak aangevuld met extra vormen van toezicht. 

 

Met de komst van de nieuwe politieorganisatie  was het niet meer mogelijk om exogeen gefinancierde 

politiemedewerkers in te zetten voor gemeentelijk toezicht. Via een businesscase is de mogelijkheid aangedragen 

om via ‘Social Return’ het gat in te vullen en kostendekkend te werken. In de nieuwe basiseenheid voor Stichtse 

Vecht / De Ronde Venen bleven dit jaar drie  surveillanten in dienst van de politie. 

 

Regionale samenwerking 

De meeste veiligheidspartners, zoals politie en Openbaar Ministerie, zijn bovenlokaal ingericht. Op regionaal 

niveau werd met deze partners, maar ook met omringende gemeenten, samengewerkt. Wij hebben onder meer 

samengewerkt via het Regionaal Centrum Nazorg ex-gedetineerden (RCN), het veiligheidshuis, het bureau 

Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). 

 

 

 

 



22 

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Crisisbeheersing en brandweerzorg 

Via opleidingen, trainingen en oefeningen is in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het niveau 

van de crisisbeheersingsorganisatie en brandweerzorg op pijl gehouden. Gelet op de doorontwikkeling van de 

gemeentelijke crisisbeheersing lag de focus dit jaar op het ontwikkelen van opleidingsplannen en opleidingen 

voor de nieuwe gemeentelijke crisisorganisatie. Wij namen actief deel aan het project ‘Veiligheidzorg Op Maat’, 

met als resultaat een eindadvies voor een uniform regionaal veiligheidszorgniveau met aandacht voor 

opkomsttijden (dekking) van brandweereenheden en het bewustzijn van risico’s en verantwoordelijkheid bij 

inwoners, bedrijven en instellingen. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Effect- en prestatie-

indicatoren

E/P Bron Nulmeting 

 2010

2013 2014 2015 2016

 * ** ***

Reductie woninginbraken E RVS 474 95 379 380 332 284 284

Reductie jeugdoverlast E RVS 410 41 369 395 348 328 328

Reductie burenruzie E RVS 183 19 164 150 155 146 146

Integrale aanpak zaken 

georganiseerde criminaliteit
P Gemeente 0 1 1 1 1 1 0

E/P: Geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.  

* Beoogde stijging/daling ten opzichte van 2010 in absolute aantallen 

** Beoogd resultaat 2013 in absolute aantallen  

*** Resultaat ten opzichte van 2010 in absolute aantallen 2013 

 

De hierboven beschreven cijfers zijn toegelicht in de tekst onder het kopje ‘wat hebben we hiervoor gedaan’. 
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Wat heeft het gekost? 

Veiligheid Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

2.160.939   2.222.243   2.222.243   2.222.243   -                

516.325      467.924      467.924      436.260      31.664       

Veiligheidsregio Utrecht VRU 4.057.198   4.552.609   4.201.372   4.105.059   96.313       

Integraal veiligheidsbeleid 543.670      426.237      600.604      554.643      45.961       

7.278.132   7.669.013   7.492.143   7.318.206   173.937      

Veiligheidsregio Utrecht VRU 124.808-      8.552-         118.252-      118.352-      100            

Integraal veiligheidsbeleid 49.679-       41.375-       41.375-       72.862-       31.487       

174.488-      49.927-       159.627-      191.214-      31.587       

7.103.645   7.619.086   7.332.516   7.126.991   205.525      

383.732      -                10.782       10.782       0               

203.954-      25.738-       23.617-       23.617-       0               

179.778      25.738-       12.835-       12.835-       0               

179.778      25.738-       12.835-       12.835-       0               

Totaal Veiligheid 7.283.423   7.593.348   7.319.681   7.114.156   205.525      

Mutatie reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Overige lasten

Baten

Kapitaallasten

Baten

Totaal Baten

Totaal Lasten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

Totaal Mutaties reserves

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten laten een onderbesteding zien van € 31.664. Bij de opstelling van de begroting 2013 is er 

rekening mee gehouden dat de vervanging van het camerasysteem in 2013 gereed zou zijn. Vanwege onderzoek 

rondom de huisvesting van de apparatuur heeft vervanging slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. De kapitaallasten 

worden aan de exploitatie toegerekend als de gehele investering is afgerond. 

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Het bestuurlijk thema Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laat een onderbesteding zien van € 96.313. Deze 

onderbesteding is ontstaan doordat de VRU haar begroting 2013 tussentijds financieel heeft aangescherpt. De 

begroting 2013 was opgesteld op basis van kengetallen, nu heeft de VRU de begroting opgesteld op basis van 

eerder gerealiseerde cijfers. Daarnaast zijn de indexeringen in de begroting 2013 naar beneden bijgesteld. Door 

deze aanpassingen is de bijdrage 2013 voor onze gemeente verlaagd. De besluitvorming in het algemeen 

bestuur van de VRU over bovenstaande heeft plaatsgevonden medio december 2013, waardoor dit niet eerder is 

gemeld. 

 

Integrale veiligheid 

Het bestuurlijk thema Integrale veiligheid laat een onderbesteding zien van € 45.961. Dit heeft grotendeels te 

maken met de onderbesteding van € 29.844 op de post Overige veiligheid. Doordat de prioriteit in 2013 heeft 

gelegen bij het Integraal Veiligheidplan (IVP), zoals reductie woninginbraken, jeugdoverlast, woonoverlast en 

aanpak georganiseerde criminaliteit, is de inzet op overige veiligheid lager geweest en leidt dit tot een 

onderbesteding op deze post. 
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BATEN 

Integrale veiligheid 

Binnen het bestuurlijk thema Integrale veiligheid is € 31.487 meer ontvangen dan begroot. Deze hogere 

inkomsten hebben betrekking op de post Vergunningen en ontheffingen. In het kader van het streven naar 

kostendekkendheid zijn de leges voor APV/bijzondere wetten in 2013 met 25% verhoogd. Ook zijn er in 2013 

relatief veel aanvragen voor vergunningen APV/Bijzondere wetten verleend, waarvan een deel meerdere jaren 

geldig is. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 

 

RISICO’S 

In programma 2 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2013 zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 
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3. Beheren leefomgeving 

   

Portefeuillehouder     Dhr. P.F. de Groene,  dhr. P. Ploeg,  dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema  

Producten Wegen, kunstwerken, verkeer, vervoer, groen, spelen, openbare verlichting, integrale 

verkeersvisie Stichtse Vecht. 

Korte omschrijving Het programma moet leiden tot een burger die tevreden is met- en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. 

het planmatig onderhoud van wegen, groen e.d., de recreatieve voorzieningen, het 

gebiedsgericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Het programma Beheren leefomgeving moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door onder andere het planmatig onderhoud 

van de openbare buitenruimte, het gebiedsgericht werken, het snel handelen na klachten en meldingen en de 

belangenbehartiging van de wijkbewoners. Centraal staat hierbij de samenwerking tussen verschillende 

organisaties: welzijnswerk, wijkcommissies en dorpsraden, woningbouwcorporaties, politie en gemeente. De 

zelfredzaamheid van bewoners en bewonersgroepen wordt gestimuleerd.  

 

Het programma omvat de volgende (beheer)taken: 

 

Gebiedsgericht werken 

In het collegeprogramma is gebiedsgericht werken een belangrijk speerpunt. Het gaat om burgerparticipatie, korte 

lijnen tussen inwoners en bestuur, maatwerk per kern en bevordering van de leefbaarheid en veiligheid. In 2013 

ligt de focus op het stimuleren en ondersteunen van de eigen kracht van de kern. 

 

Kwaliteit en beheer openbare buitenruimte 

Voorzieningen in de openbare buitenruimte moeten voldoende onderhouden zijn en voldoen aan de eisen voor 

veilig gebruik. Dit is uitgewerkt in beheerplannen voor wegen, kunstwerken, kade- en oevervoorzieningen, groen, 

speelvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersvoorzieningen.  

 

De verschillende beheerdisciplines moeten integraal op elkaar afgestemd worden. De gemeente voert de regie op 

de uitvoerende partijen en is zelf in uitvoerende zin verantwoordelijk voor het snel oplossen van klachten en 

meldingen van inwoners.  

 

Verkeer 

Dit omvat zowel het verkeersbeleid als de uitvoering van verkeersmaatregelen en het in stand houden van 

verkeersvoorzieningen. Het beleid richt zich op instandhouding en waar mogelijk verbetering van de ontsluiting 

via het spoor, water en de weg, een zo groot mogelijke bereikbaarheid en beperking van de verkeersoverlast, 

door onder meer het terugdringen van sluipverkeer en goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers door 

onder meer veilige fiets- en schoolroutes. 

 

We organiseren het beheer van de leefomgeving met de volgende randvoorwaarden: 

 gebiedsgericht; 

 kwaliteitsgestuurd integraal beheer; 

 veilig en duurzaam. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Het proces om te komen tot participatief/ gebiedsgericht werken, waarbij de zelfredzaamheid van de inwoner 

centraal staat, is dynamisch en stap voor stap worden hier resultaten in bereikt. Dat wil niet zeggen dat het 

ideaalplaatje is bereikt. Wij zullen moeten blijven werken aan een veranderende mindset, zowel binnen als buiten 

de organisatie. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

Algemeen 

 

1. Gebiedsgericht werken 

Samen met inwoners, gemeente, instellingen en organisaties is op interactieve wijze een visie geformuleerd op 

het gebiedsgericht werken. De implementatie van het gebiedsgericht werken heeft in 2013 de volgende resultaten 

opgeleverd: 

 

Op het gebied van samenwerking 

De Stuurgroep leefbaarheid en veiligheid is vervangen door een halfjaarlijks bestuurlijk overleg met corporaties, 

politie en gemeente. De werkgroepen leefbaarheid en veiligheid zijn vervangen door projectmatig overleg rond 

dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) en gebiedsontwikkelingsplannen (GOP's) op tactisch niveau en ad hoc 

overleg over lopende zaken in de wijk op uitvoerend niveau. Met de woningcorporaties zetten wij in op het beheer 

van de leefomgeving en met de politie op het verbeteren van de veiligheid in de wijken en kernen, onder andere 

door de oprichting van buurtsignaleringsteams. In 2013 is samenwerking aangegaan met de Stichting Welzijn 

Stichtse Vecht (met de sociale opbouwwerkers) en met zorginstelling Careyn op buurtbemiddeling. Daarnaast 

nemen wij deel aan het overleg Aanpak Woonoverlast, waaraan ook de GGD, de politie en de woningcorporaties 

deelnemen. Ten slotte wordt samengewerkt met politie en jongerenwerk op de aanpak van risicojongeren. In de 

loop van 2013 is het aantal samenwerkingsconvenanten met actieve bewonersgroepen gegroeid naar 34, 

waaronder twee nieuwe bewonersgroepen in de kern Breukelen. In Maarssen dorp is en wordt nog inzet 

gepleegd op activering van drie wijken. 

 

In het najaar van 2013 is een begin gemaakt met de evaluatie van de Kadernota en het gebiedsgericht werken. 

Achtereenvolgens zijn de bewonersorganisaties, de externe partners, politie, woningbouwcorporaties, de 

welzijnsorganisaties, het college en uw raad bevraagd. 

 

Op het gebied van participatie en zelfredzaamheid 

Praktisch alle bewonersorganisaties hebben in 2013 initiatieven ingediend voor het centraal leefbaarheidbudget, 

in totaal 53 en grotendeels op het fysieke vlak. De meeste bewonersorganisaties geven aan dat de afstand 

tussen overheid en burger is verkleind, met als onderbouwing de jaarlijkse tour van het college langs alle kernen 

en de rol van de gebiedswethouders als aanspreekpunten voor de kernen. In 2013 werd een nieuwe 

participatievorm geïntroduceerd in de vorm van een grote ideeënveiling in Maarssenbroek, waar negen wijken 

hun ideeën (activiteiten, initiatieven) aan de man brachten en waar door professionals en inwoners op werd 

ingetekend. 

De raadsinformatiebrief (RIB # 60 van 6 december 2013) over zelfredzaamheid is uitgebracht. In dat kader is een 

proeftuin gestart in Nieuwer Ter Aa.  

 

Op het gebied van communicatie 

In 2013 is een werkgroep communicatie opgericht op verzoek van een aantal bewonersorganisaties. In deze 

werkgroep is bekeken welke vormen van communicatie tussen gemeente en bewonersorganisaties en tussen 

bewonersorganisaties en bewoners er zijn en welke daarvan het meest effectief zijn.  
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Op het gebied van maatwerk per kern 

In 2013 is gestart met analyses van het voorzieningenniveau per kern. Ten aanzien van vastgoed hebben we 

daarbij zowel ons eigen maatschappelijk vastgoed betrokken als andere aanbieders van maatschappelijk 

vastgoed. Via een intensief participatief traject heeft dit in de kern Loenen aan de Vecht geleid tot een scenario 

dat aansluit bij de wensen en behoeften in de kern en dat een optimalisatie van het ruimtegebruik tot stand 

brengt. We voorkomen hiermee concurrentie en leegstand en behouden de leefbaarheid. Ook in de kernen 

Nieuwer Ter Aa en Tienhoven is een start gemaakt met een dergelijke kernanalyse. De uitkomsten van de 

kernanalyses geven ook gemeentebreed informatie over waar nog voorzieningen ontbreken of waar kernen 

gezamenlijk gebruik kunnen maken van voorzieningen. Speciale aandacht was en is er voor de dorpshuizen en 

multifunctionele accommodaties. Zij spelen een belangrijke rol in het behoud van de leefbaarheid van een kern. 

De dorpshuisbesturen zijn gefaciliteerd naar meer zelfredzaamheid, maatschappelijk ondernemerschap en 

onderlinge samenwerking. Bij de ene kern betekent dit bijvoorbeeld dat het onderhoud kan worden overgenomen 

en bij de andere kern betekent dit dat er nieuwe huurders aangetrokken moeten  worden. Ook in het 

participatieve traject is maatwerk geleverd; per kern zijn het participatieniveau en de stakeholders bepaald. 

 

Op het gebied van leefbaarheid 

Het driejaarlijkse volwassenenonderzoek van de GGD is in 2013 kerngericht uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan 

naar de gezondheid, de zorgbehoefte, de leefgewoonten, de financiën en huiselijk geweld. De verschillen tussen 

de kernen zijn relatief klein. Een belangrijke uitschieter is de kern Breukelen op het onderdeel eenzaamheid en in 

de kernen Maarssenbroek en Loenen aan de Vecht  is er iets bovengemiddeld moeite om financieel rond te 

komen. 

 

2. Beleidskaders kwaliteit buitenruimte 

In 2013 is de kwaliteit van de buitenruimte getoetst aan de door de raad vastgestelde beleidskaders. Het aantal 

klachten over de buitenruimte is aanzienlijk verminderd. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken, maar 

deze ontwikkeling kan als positief worden beschouwd en in beginsel kan wel geconcludeerd worden dat de 

kwaliteit van de buitenruimte is verbeterd en het ambitieniveau gemiddeld gesproken is gehaald. Wij blijven 

streven naar verdere optimalisering. 

 

3. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)  

Om integraal beheer openbare ruimte (IBOR) in de praktijk werkbaar en efficiënt uit te rollen is de gemeente 

verdeeld in de deelgebieden Zuid (Maarssen, Oud-Zuilen en Tienhoven), Midden (Breukelen, Kockengen, en 

Nieuwer Ter Aa) en Noord (Loenen aan de Vecht, Nigtevecht en Vreeland). In 2013 is IBOR van start gegaan in 

de deelgebieden Noord en Zuid. De openbare aanbesteding van het bestek voor deelgebied Midden is november 

2013 gestart. 

 

Bestuurlijk thema Wegen 

4. Openbare verlichting 

Voor het aangaan van een nieuw contract voor de openbare verlichting (OV) is in regionaal verband aansluiting 

gezocht bij in eerste instantie Woerden en Ronde Venen en later bij de SWW combinatie. Om mee te kunnen 

doen met de openbare aanbesteding in samenwerking met Weesp en Wijdemeren, was het noodzakelijk het 

lopende (lease)contract op te zeggen en de (financiële) mogelijkheden te bepalen om het arsenaal OV, nu in 

eigendom bij de huidige leverancier CityTec, naar de gemeente terug te halen. De tijd ontbrak om deze 

omvangrijke operatie ambtelijk in gang te zetten. Wij hebben de beoogde taakstellende bezuiniging in 2013 dan 
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ook niet behaald. Er is in 2013 een verzoek gedaan aan CityTec om met een verbeterd voorstel ten opzichte van 

het bestaande contract te komen, met hogere servicenormen en lagere kosten. Tevens bekijken wij nader of in 

2014 stappen kunnen worden ondernomen om tot openbare aanbesteding te kunnen komen (een en ander 

gerelateerd aan de te verwachten opbrengst van een dergelijk traject). 

 

5. Kockengen Waterproof  

In 2013 hebben wij flinke voortgang geboekt met de beoogde resultaten van het project: de lange termijnvisie in 

de vorm van de Agenda 2063 en de aanpak van de bebouwde kom in de vorm van het Masterplan Kockengen. 

Het project heeft meer diepgang gekregen doordat het een voorbeeldproject (zogenaamde proeftuin) is geworden 

in het kader van het Deltaprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In twee ateliers zijn met de 

vier overheden (gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid), samen met bewoners en lokale organisaties, 

de problemen verder geanalyseerd en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. De ‘proeftuin’ is met een 

rapportage ‘Kockengen waterproof, klimaatbestendige stad 2013’ afgerond. Het project koerst aan op 

besluitvorming bij de voorjaarsnota 2014. Voor de zeer korte termijn zijn tijdelijke maatregelen nodig tegen 

wateroverlast. Met het hoogheemraadschap zijn daarvoor de eerste afspraken gemaakt. Deze voorzien in een 

efficiënt proces om optredende wateroverlast zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te verhelpen. Het voorkómen van 

wateroverlast blijft moeilijk zolang de verzakte wegen niet zijn opgehoogd. 

 

Bestuurlijk thema Verkeer 

6. Verkeer 

In 2013 zijn ten aanzien van de nieuwe integrale verkeersvisie (GVVP Stichtse Vecht 2013) het Beleidsdeel, de 

Uitgangspuntennotitie en de beleidsnota Parkeren opgeleverd. Het opstellen van de beleidsnota’s kost meer tijd 

dan was voorzien. In belangrijke mate is dit het gevolg van onze wens om voor de nota’s een breed politiek en 

maatschappelijk draagvlak te verkrijgen. 

 

De doelstelling om alle erftoegangswegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente in te richten als 30 

km-zone is in 2013 behaald. In 2013 is begonnen met de inrichting van de schoolzones rond de Ridderhof in 

Vreeland en de Schepershoekschool in Breukelen. In samenspraak met de schoolbesturen, ouderraden en 

omgeving is de planvorming afgerond voor de schoolzones rond de Regenboogschool en Willibrordusschool in 

Breukelen en de Pionier en het Kompas/Palet Buitenweg in Maarssen. 

Ons streven om het serviceniveau voor het openbaar vervoer in 2013 op minimaal het niveau van 2012 te 

behouden is gerealiseerd. Bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december 2013 is door het inzetten van 

de nieuwe Westtangent (lijn 48) een goede openbaar vervoersverbinding met een frequentie van 2 x per uur tot 

stand gekomen tussen Maarssen-NS via het Antoniusziekenhuis en station Leidse Rijn met Nieuwegein Centrum. 

Verder is, door aanpassen van de tijden, de overstap verbeterd van lijn 122 op lijn 120. 
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Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

I Uitvoeren samenwerkingsafspraken woningcorporaties Beleidswijziging 2013*

I Reduceren kosten Openbare Verlichting Beleidswijziging 2013**

I Uitwerken Integrale Verkeersvisie Eerste kwartaal 2014***

II Interactief opgestelde actieplannen per kern Beleidswijziging 2014****

*Vooralsnog zetten wij in op het concretiseren van werkafspraken omtrent het beheer van de leefomgeving. 

**Wij zullen thans inzetten op de samenwerking met de gemeenten Wijdemeren en Weesp . 

***De beleidsnota auto-, vracht-  en landbouwverkeer en de beleidsnota Openbaar Vervoer zijn uitgesteld naar 2014. Dit is met 

name het gevolg van het besluit om Focus op Morgen leidinggevend te laten zijn voor de daaruit voortkomende beleidsnota’s. 

Dit resulteerde in een later oplevering van het Beleidsdeel van het GVVP en daarmee ook in een latere oplevering van de 

beleidsnota Parkeren. 

****Het streven is de actieplannen op het gebied van de openbare ruimte in 2014 op de gemeentelijke website te publiceren. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Effect- en prestatie-indicatoren E/ P Bron Nulmeting 2011 2012 2013 2014 2015

Wijkvisies

Toekomstvisies

Dorps(ontwikkelings)plannen P 2 3 4

Uitvoeringsplannen P 0 14 18 27 37

Gebiedsvisies P 0 1 2 3

 

In 2013 is het GOP (gebiedsontwikkelingsprogramma) voor Maarssenbroek opgeleverd en het DOP 

(dorpsontwikkelingsplan) voor Loenen aan de Vecht. Het GOP Breukelen heeft vertraging opgelopen omdat we 

eerst de vertegenwoordiging van twee  wijken, in de vorm van bewonersgroepen, op orde hebben gebracht. Dit is 

een voorwaarde om in co-productie met de bewonersgroepen een GOP te maken.  De dorpsvisies voor Vreeland, 

Loenersloot en Nieuwersluis zijn afgerond. De dorpsvisie voor Nigtevecht zou ook in 2013 opgeleverd worden 

maar is vertraagd omdat het ingezette  participatieve traject om een extra slag vraagt. De dorpsvisies voor 

Loenersloot en Nieuwersluis zijn daarentegen eerder opgeleverd. In totaal zijn er nu 5 DOP’s/dorpsvisies  

(Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis en Vreeland) en 1 GOP/gebiedsvisie 

(Maarssenbroek). 
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Wat heeft het gekost? 

Beheren leefomgeving Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

6.062.555   6.275.960   6.275.960   6.275.960   -                

1.472.470   1.510.103   1.510.103   1.883.786   373.683-      

Wegen 5.185.774   6.894.658   6.826.484   7.649.667   823.183-      

Verkeer (incl. parkeren) 2.559.936   1.493.843   1.778.093   2.034.885   256.792-      

Openbaar groen 2.364.934   2.174.822   2.080.808   2.109.617   28.809-       

17.645.669 18.349.386 18.471.448 19.953.914 1.482.466-   

Wegen 199.355-      39.944-       54.944-       672.086-      617.142      

Verkeer (incl. parkeren) 848.380-      298.118-      321.618-      242.122-      79.496-       

Openbaar groen 109.226-      11.260-       11.260-       14.578-       3.318         

1.156.961-   349.322-      387.822-      928.786-      540.964      

16.488.709 18.000.064 18.083.626 19.025.127 941.501-      

1.008.679   -                5.981         106.725      100.744-      

536.216-      38.080-       60.963-       865.773-      804.810      

472.463      38.080-       54.982-       759.048-      704.066      

472.463      38.080-       54.982-       759.048-      704.066      

Totaal Beheren leefomgeving 16.961.171 17.961.984 18.028.644 18.266.080 237.436-      

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Mutaties reserves

Overige lasten

Baten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

 

 

TOELICHTING REALISATIE 

Algemeen 

In 2013 is. op basis van de notitie ‘Beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte’, het budget voor de 

beheerplannen opgehoogd met € 1.120.000, teneinde het in de beleidskaders door uw raad vastgestelde 

ambitieniveau te kunnen behalen. In 2013 is dit budget herverdeeld over de verschillende beheersdisciplines 

binnen de bestuurlijk thema’s wegen, verkeer en groen. In de deelgebieden Zuid en Noord is in 2013 voor het 

eerste jaar volledig volgens IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) gewerkt. In deelgebied Midden is nog met 

de bestaande contracten gewerkt. Gebleken is dat de toedeling van de kosten vanuit IBOR op de diverse 

budgetten in 2013, hoewel in totaliteit budgetneutraal, per post niet optimaal is geweest. Hierdoor wordt op een 

aantal posten overschreden en op andere posten onderschreden. Daarbij komt dat in deelgebied Midden met de 

bestaande contracten nog niet het verwachte voordeel uit IBOR is behaald; dit heeft voor een aantal posten tot 

hogere lasten geleid. Waar dit leidt tot aanzienlijke verschillen wordt dit bij het betreffende bestuurlijk thema 

toegelicht. Het streven is erop gericht in 2014 de kostentoedeling vanuit IBOR in overeenstemming te brengen 

met de budgetten van de verschillende beheersdisciplines en is deelgebied midden aanbesteed, zodat ook hier 

volgens IBOR gewerkt gaat worden. 

 

LASTEN 

Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 373.683 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemaakte kosten 

van de Randweg Loenen in een keer zijn afgeschreven. De hogere lasten worden gedekt door een onttrekking uit 

de bestemmingsreserve ‘Randweg Loenen’ die daarvoor is gevormd. Als we deze kapitaallasten buiten 

beschouwing laten geven de kapitaallasten 2013 het volgende beeld: 
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Saldo 31-12-2013      - € 373.683 

Dekking kapitaallasten Randweg Loenen uit bestemmingsreserve   € 804.810 

Werkelijk saldo kapitaallasten (positief)      € 431.127 

 

Dit positieve saldo betreft een aantal kredieten op wegen, zoals bijvoorbeeld de Polderweg, die nog niet zijn 

afgerond in 2012 en waar in 2013 geen kapitaallasten voor zijn berekend. 

 

Wegen 

Binnen het bestuurlijk thema Wegen is € 823.183 meer uitgegeven dan begroot. De meeruitgaven bestaan voor 

totaal € 468.496 aan stortingen in voorzieningen. Deze worden ook verantwoord onder de baten, dus de 

werkelijke overschrijding op het bestuurlijk thema Wegen bedraagt € 354.687 en wordt grotendeels onderstaand 

verklaard. 

 

Op het onderhoud van bruggen is per saldo € 144.426 minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag bestaat voor 

het grootste gedeelte uit een begrote storting in de voorziening ‘Onderhoud bruggen’ van € 100.744. In de 

begroting 2013 was er rekening mee gehouden dat de bestemmingsreserve ‘Bruggen’ omgevormd zou worden 

naar een voorziening ‘Bruggen’. Dit zal echter pas in 2014 gebeuren. Om het groot onderhoud te kunnen blijven 

uitvoeren wordt het geraamde bedrag gestort in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud kapitaalgoederen’. De 

storting in de bestemmingsreserve ziet u bij de mutaties reserves op dit programma. Het resterende bedrag 

betreft het onderzoek met betrekking tot de elektrische bediening op afstand van de bruggen, begroot op 

€ 45.000, waarvan het grootste gedeelte in 2014 wordt uitgevoerd. Hierbij zal de motie brugbediening 

toezichthouders/boa’s worden betrokken. 

 

Vanwege uitgebreide baggerwerkzaamheden in de Vecht door Waternet moest ook in de winterperiode 

brugbediening plaatsvinden. Dit resulteert in een overschrijding van € 53.110 op de post Bediening bruggen. De 

brugbediening in de wintermaanden is op aanvraag en gratis tussen 9.00 en 16.30 uur. De gemaakte kosten 

krijgen wij gedeeltelijk vergoed van het baggerbedrijf (de uren voor 9.00 en na 16.30 uur), waardoor onder de 

baten extra inkomsten van € 25.643 zijn verantwoord. 

 

Op de post Overige kunstwerken is € 51.824 minder uitgegeven dan begroot. Dit is ontstaan om dat er minder 

onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden op kunstwerken zijn in 2013 

grotendeels gepland voor de herverdeling van middelen. Uiteindelijk bleken na de herverdeling minder kosten 

vanuit IBOR aan de post te worden toegerekend dan vooraf bedacht. Een aantal niet direct noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden was op dat moment al doorgeschoven naar 2014. 

 

Op de post Dagelijks onderhoud wegen is € 256.217 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt gedeeltelijk 

veroorzaakt doordat eigen personeel op projecten wordt ingezet en voor regulier toezicht een externe 

toezichthouder is ingehuurd. Omdat binnen de projecten niet wordt voorzien in een post directie en toezicht, staan 

er geen baten tegenover de extra lasten van € 54.662. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt doordat 

de IBOR verdeling nog niet optimaal is en binnen het deelgebied midden nog niet volgens IBOR is gewerkt, wat 

met de bestaande contracten zorgt voor hogere lasten. 
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Op de post Aanleg fietspad Groenlandsekade is € 49.950 uitgegeven. Deze aanleg was niet begroot. Hier 

tegenover staat een bijdrage van Rijkswaterstaat en opbrengst grondverkoop voor totaal € 60.850. Zie de 

toelichting bij de baten. 

 

Op het planmatig groot onderhoud wegen is € 464.683 meer uitgegeven dan begroot. Dit bedrag bestaat onder 

meer uit: 

 Een storting in de voorziening ‘Afwikkeling Op Buuren’ voor een totaalbedrag van € 367.752. Dit bedrag 

is ontvangen van derden betreffende het project Op Buuren en verantwoord onder de baten. Deze 

ontvangst was begroot bij de vorming van de voorziening ‘Afwikkeling Op Buuren’. 

 Het resterende bedrag van € 96.931 bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven op de onderhouds-

werkzaamheden ten behoeve van onvoorziene asfaltreparaties. Daarnaast is een rekening van Prorail 

van € 24.943 voor onvoorzien onderhoud van de overweg in Portengen ten laste van deze post 

gebracht. 

 

Op de post Openbare verlichting is €1 20.647 meer uitgeven dan begroot. Dit komt enerzijds omdat de PUSH-

maatregel met betrekking tot Openbare verlichting voor een bedrag van € 60.000 niet is gehaald en anderzijds 

vanwege hogere lasten door areaaluitbreiding en (onvoorziene) storingen. Zoals eerder al aangegeven bij punt 4 

onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ zijn in 2013 gesprekken gevoerd met CityTec om binnen het huidige 

contract de kosten te verlagen en de servicenormen te verhogen. 

 

Verkeer 

Binnen het bestuurlijk thema Verkeer is € 256.792 meer uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Op de post overige verkeersmaatregelen is € 64.641 meer uitgegeven dan begroot. Voor het aanleggen en 

inrichten van de schoolzones is € 50.000 meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast is voor de voorbereiding 

schoolzone in Zandweg-Oostwaard € 15.000 meer uitgegeven. 

 

Op de post Watergangen is € 75.824 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat de kostenverdeling vanuit  

IBOR voor de post onderhoudswerkzaamheden niet in overeenstemming was met de begroting. 

 

Op de post Inrichting Kanaalstrook is € 93.381 meer uitgeven dan begroot. Door het waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht is in 2013 een bedrag van € 275.642 in rekening gebracht, zijnde de totale projectkosten minus toegekend 

subsidie. In 2012 was een verplichting opgenomen van nog te betalen facturen voor een bedrag van € 182.261. 

Het verschil komt doordat de projectkosten oorspronkelijk begroot waren op € 430.000 en uiteindelijk € 562.382 

bedroegen. Daarentegen is de subsidie van het waterschap ook hoger dan oorspronkelijk werd gedacht. De 

hogere projectkosten houden verband met meerwerk in de vorm van het verbreden van voetpaden, omleggen 

van kabels en leidingen, het aanleggen van een brandweerpad en het tegemoet komen aan de wensen van de 

bewonerscommissie. 
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BATEN 

Wegen 

Binnen het bestuurlijk thema wegen is € 617.142  meer ontvangen dan begroot. Onderstaand worden grotendeels 

de meerontvangsten toegelicht. 

 

Op de posten Onderhoud bruggen en Dagelijks onderhoud wegen is in totaal € 59.496 ontvangen betreffende 

verhaalde schaden op bruggen en wegen.  

 

In 2013 is een fietspad aangelegd op de Groenlandsekade. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van 

Rijkswaterstaat en een opbrengst grondverkoop, totaal € 60.850. Deze was niet begroot. Daartegenover staan 

gemaakte kosten van € 49.950. 

 

Onder de post planmatig onderhoud is in totaal € 448.041 meer ontvangen dan begroot. Er is van derden een 

totaal bedrag ontvangen van € 367.752. Dit heeft betrekking op de voorziening ‘Afwikkeling Op Buuren’ en is dan 

ook hierin gestort (zie ook de toelichting bij de lasten onder Planmatig groot onderhoud). Verder is een 

vergoeding van € 45.360 van Prorail ontvangen als afkoop voor het onderhoud van een toegangsweg bij de 

Polderweg en een bedrag van € 34.928 voor degeneratievergoedingen van de nutsbedrijven. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De niet begrote storting in de reserve van € 100.744 is de storting in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud 

kapitaalgoederen’. Zie de toelichting bij de lasten. 

 

De niet begrote onttrekking van € 804.810 is de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘Randweg Loenen’ (zie 

ook de toelichting bij de kapitaallasten). 

 

RISICO’S 

Het risico dat extensiveren van onderhoud en differentiëren van beheerkwaliteit per gebied kan leiden tot een 

toename van meldingen en klachten heeft zich in 2013 niet voorgedaan. De beheersmaatregel hiertoe is het 

beheren en onderhouden van de openbare buitenruime op het binnen de vastgestelde beleidskaders bepaalde 

kwaliteitsniveau. Voor elke discipline is een individueel beheerplan opgesteld en door te schuiven met prioriteiten 

en de beschikbare middelen te herverdelen is elk beheerplan in 2013 uitgevoerd. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

  

Portefeuillehouder     Dhr. P.F. de Groene en dhr. J.W. Verkroost 

Producten Onderwijs, kinderopvang en jeugd (opgroeien en opvoeden). 

Korte omschrijving Het programma heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en 

activiteiten die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid, van participatie tot onderwijs, 

van opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk ter bevordering van 

deelname aan het maatschappelijke verkeer. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Het bevorderen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, waardoor de jeugd in Stichtse Vecht zich kan 

ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners.  

 

Het programma omvat beleidsterreinen als: 

 Peuterspeelzaalwerk; 

 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/ Onderwijsachterstanden (de wet OKE); 

 Brede school; 

 Zorg in en om de school (Passend Onderwijs); 

 Leerlingenvervoer; 

 Lokale educatieve agenda (LEA); 

 Leerplicht en voortijdig schoolverlaten; 

 Onderwijshuisvesting; 

 Centrum voor Jeugd en Gezin; 

 Jeugdgezondheidszorg; 

 Toezicht en handhaving kinderopvang; 

 Exploitatie kinderopvanglocaties. 

 

Programma 4 heeft een grote samenhang met het programma 7 (Welzijn & Zorg) van deze rekening. Zo hangt 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg sterk samen met de ontwikkelingen in het sociaal 

domein zoals de Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling in de Wmo en de Transitie van de Jeugdzorg. Dit geldt tevens 

voor het jeugd- en jongerenwerk. 

 

Wat wilden we bereiken? 

Wij bieden optimale ontwikkelingskansen aan jongeren van 0-27 jaar, zowel thuis als op school. Dit is een continu 

proces. Dit geldt ook voor het zo vroeg mogelijk wegwerken van de drempels die jongeren tegenkomen, het 

streven naar goede voorzieningen op de leefgebieden van jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen 

deze voorzieningen, zodat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen in de 

samenleving. Dit alles met het uiteindelijke doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en 

volwassenen in de gemeente te bereiken die zoveel als mogelijk aansluiten op de vraag van de inwoners. 

 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen die hieronder worden toegelicht. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Onderwijs 

Lokale educatieve agenda 

Ter bevordering van een goede samenwerking met de schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 

andere partijen (bijv.  CJG, samenwerkingsverbanden in het onderwijs) werken wij vanaf 2011 met een lokale 

educatieve agenda (LEA). Hierin staan doelen geformuleerd voor de thema’s zorg, ontwikkelingskansen en brede 

school. In 2013 is de LEA stuurgroep een aantal keer bij elkaar gekomen en is een agendacommissie ingesteld 

waarin vertegenwoordigers van de verschillende werksoorten zijn vertegenwoordigd. Vanuit de strategische 

heroverweging is besloten om de LEA vanaf 2013 te ondersteunen met een budget om innovatieve 

ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema’s te stimuleren. Het afgelopen jaar zijn door de LEA budgetten 
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toegekend voor o.a. schoolmaatschappelijk werk voor de vier scholen voor Voortgezet Onderwijs en de opstart 

van het concept ‘bibliotheek in school’ bij de scholen in de kleine  kernen. 

 

Peuterspeelzaalwerk/peuteropvang 

In aansluiting op ons voornemen om de beschikbare subsidie voor peuterspeelzaalwerk zo veel mogelijk ten 

goede te laten komen aan de groep kinderen waarvan ouders de peuterspeelzaal niet zelf kunnen bekostigen, 

hebben we afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de meest kostenefficiënte subsidiëringmethodiek. Dit 

heeft geleid tot aanvullende subsidievoorwaarden, waardoor alle peuterspeelzalen hebben besloten om zich 

uiterlijk per 1 april 2014 om te vormen naar peuteropvang (qua kwaliteitseisen gelijk aan de kinderopvang). 

 

Zoals afgesproken hebben we het afgelopen jaar met de LEA-werkgroepen peuterspeelzalen, kinderopvang en 

basisonderwijs het voor- en vroegschoolse aanbod verder uitgewerkt. Zo is er per 1 september 2013 ook in 

Breukelen VVE-aanbod. De in 2013 vastgestelde subsidievoorwaarden gaan in per 1 januari 2014 en bieden de 

mogelijkheid om het VVE-aanbod naar de diverse kernen uit te breiden. 

 

Toezicht en handhaving kinderopvang 

In 2011 en 2012 is er dusdanig effectief gehandhaafd dat de kosten voor zowel toezicht  als handhaving in 2013 

zijn verminderd. De kwaliteit van de geregistreerde kinderopvang en peuterspeelzalen in Stichtse Vecht is over 

het geheel genomen verbeterd. 

 

Brede school 

Wij zijn van mening dat binnen de gemeente Stichtse Vecht verschillende typen brede scholen kunnen bestaan. 

Hier vloeit uit voort dat ook de rol van de gemeente per situatie verschilt. Indien gewenst stimuleren en regisseren 

wij actief de ontwikkeling van brede school. In april 2013 is een visiedocument ‘Brede School Stichtse Vecht’ 

vastgesteld. Als vervolg op dit document hebben we in november een themadag Brede School georganiseerd. Op 

basis van de bevindingen uit deze themadag werken we vervolgactiviteiten verder uit. 

 

In 2013 wilden we scholen stimuleren  een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod voor kinderen te bieden (in 

samenwerking met kinderopvang, sportorganisaties en culturele instellingen) en een buurtfunctie te vervullen. Het 

afgelopen jaar is ruim 4 FTE aan combinatiefuncties ingezet op en rond brede scholen en Integrale Kind Centra 

(IKC’s) voor de organisatie en uitvoering van tussenschoolse en naschoolse activiteiten op het terrein van sport 

en cultuur. 

 

Leerlingenvervoer 

In 2013 hebben wij evenals in voorgaande jaren ingezet op het stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid 

van de leerlingen en de ouders en hebben we waar mogelijk het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets 

bevorderd. 

 

Leerplicht 

Ten aanzien van de leerplicht hebben we het afgelopen jaar regionaal intensief samengewerkt in de vorm van 

een regionaal bureau leerplicht. 
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Passend Onderwijs 

We streven naar gezamenlijke doelen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, de transitie jeugdzorg en 

Passend Onderwijs. Voor zowel het basis onderwijs (regio Utrecht West) als het voortgezet onderwijs (regio 

Utrecht) hebben we het afgelopen jaar met de relevante partijen uit het onderwijsveld afspraken gemaakt 

(convenant) ter realisatie van deze gezamenlijke doelstellingen. 

 

In 2013 hebben we meegedaan met een pilot van het ministerie voor de aansluiting Passend Onderwijs en de 

transitie jeugdzorg: de voorlopersaanpak. 

 

In het kader van deze voorlopersaanpak is een eigen regionaal Plan van aanpak Passend Onderwijs in relatie tot 

transities opgesteld en besproken in de REA Utrecht West. De gevolgen van het Passend Onderwijs voor 

leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting zijn in kaart gebracht. 

 

Onderwijshuisvesting 

Daar waar (vervangende) nieuwbouw van scholen aan de orde is zorgen we ervoor dat het ontwerp de ruimte laat 

om de ontwikkeling van een brede school mogelijk te maken, zodat samenwerking tussen scholen van 

verschillende  gezindten tot stand kan komen. In 2013 was dit het geval met de Samenwoonschool Nigtevecht. 

 

Na een akkoord van de toekomstige gebruikers op het voorlopig ontwerp van de school is eind mei een 

bestuurlijk akkoord verkregen. Dit betekende dat het besteksgereed maken pas vlak voor de zomervakantie 2013 

heeft kunnen plaatsvinden. Overleg over de voorbereiding op en wijze van aanbesteden, in combinatie met de 

regels uit de Aanbestedingswet zorgden voor vertraging. De verwachting is dat de gunning in het eerste kwartaal 

van 2014 gerealiseerd wordt. 

 

Vanwege de structurele  groei van het leerlingenaantal was een uitbreiding van de Mgr. Rientjes Mavo 

noodzakelijk. Deze uitbreiding met omstreeks 850 m2 is in 2013 gereed gekomen. 

 

Jeugdzorg 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op het sociale domein in Stichtse Vecht: regisseren, 

makelen en faciliteren om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken. 

Een groot deel van de taken waarop we ons in 2013 hebben gericht lichten wij, vanwege de eerder gemelde grote 

samenhang, toe in programma 7. 

 

Specifiek jeugdzorg 

De uitvoerder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Careyn) heeft in haar subsidieaanvragen van 2013 en 2014 

een doorontwikkeling opgenomen die aansluit bij het nieuwe welzijnsbeleid. Op deze wijze wordt meer ingezet op 

eigen kracht en op spreken mét gezinnen in plaats van óver gezinnen in casusoverleggen. 

 

In het kader van de transitiearrangementen is het aanbod van de jeugdzorg in beeld gebracht. Daarnaast heeft er 

een nulmeting plaats gevonden van de vraag naar jeugdzorg en het opvoedklimaat in Stichtse Vecht. 

 

In de regio Utrecht West is in de proeftuin geëxperimenteerd met de tweedelijns jeugdzorg in het lokale veld. 

Stichtse Vecht heeft hiervoor de ambtelijk trekker geleverd. Halverwege 2013 is op basis van een evaluatie 

besloten om in deze proeftuin verdergaande afspraken te maken met de tweedelijns jeugdzorg en met Bureau 
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Jeugdzorg, waarbij al vooruitlopend op 1 januari 2015 de meldingen bij bureau jeugdzorg lokaal worden 

opgepakt. Hoe dit exact vorm krijgt in Stichtse Vecht is nog afhankelijk van het verder uit te werken 

toegangsmodel voor het sociaal domein. 

In 2013 heeft de pilot Buurtzorg Jong gedraaid in Maarssenbroek. Circa 60 gezinnen zijn in deze pilot op integrale 

en innovatieve wijze ondersteund bij opvoed- en opgroeiproblematiek. Op basis van de positieve resultaten heeft 

ons College besloten de pilot ook in 2014 voort te zetten. 

 

Wij hebben onze partners op verschillende manieren gemotiveerd op het zorgaanbod te innoveren. Daarbij kunt u 

denken aan experimenten, pilots, de proeftuin, maar ook aan participatieve bijeenkomsten in het kader van het 

sociaal domein. 

 

In 2013 was het streven om cli nten te betrekken bij de oplossing van hun problematiek door middel van 

zogenoemde Eigen Kracht Centrales (bijeenkomsten met professionals, de cli nt zelf en diens omgeving). Het 

afgelopen jaar heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin 3 conferenties met gezinnen georganiseerd die werden 

begeleid door de Eigen Kracht Centrale. Met het oog op kosten is er voor gekozen om deze bijeenkomsten 

voortaan zonder de Eigen Kracht Centrale te organiseren, onder de noemer ‘Ronde Tafel gesprekken’. Hoewel 

hierbij geen onafhankelijke expert van de Eigen Kracht Centrale aanwezig is, wordt wel gewerkt vanuit 

vergelijkbare principes. 

 

Voor 2013 hadden we ons ten doel gesteld een nieuwe organisatievorm voor integrale jeugdgezondheidszorg te 

kiezen.  De volledige jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar is vanaf 1 januari 2014 ondergebracht onder GGD 

regio Utrecht. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

I Opstellen lange termijn visie onderwijshuisvesting Tweede half jaar 2014

I Uitwerking visie onderwijshuisvesting op kernenniveau Tweede half jaar 2014

II
Bijdragen aan het opstellen van de nieuwe integrale 4-jaren beleidsnota 

Wmo / Lokale Gezondheid, inclusief jeugdgezondheidszorg/CJG.
Tweede kwartaal 2014*

 *Is inmiddels verschoven naar het 2e kwartaal 2015. Dit lichten wij in programma 7 toe. 
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Wat heeft het gekost? 

Onderwijs, kinderopvang Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

en jeugd 2012 2013 2013 2013 2013

1.341.300   1.377.906   1.377.906   1.377.906   -                

3.646.775   3.032.025   2.985.342   2.912.716   72.626       

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 1.268.460   1.293.409   1.375.222   1.417.544   42.322-       

Onderwijshuisvesting 1.508.728   1.314.492   1.233.839   1.105.639   128.200      

Jeugd 1.856.165   2.175.963   2.272.884   2.049.984   222.900      

Totaal Lasten 9.621.428   9.193.795   9.245.193   8.863.789   381.404      

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 225.108-      383.651-      291.321-      474.188-      182.867      

Onderwijshuisvesting 304.404-      318.569-      302.436-      155.855-      146.581-      

Jeugd 421.159-      397.110-      440.131-      515.258-      75.127       

950.672-      1.099.330-   1.033.888-   1.145.301-   111.413      

8.670.756   8.094.465   8.211.305   7.718.488   492.817      

78.098       173.087      538.442      629.186      90.744-       

658.835-      422.043-      388.816-      417.086-      28.270       

580.737-      248.956-      149.626      212.099      62.473-       

580.737-      248.956-      149.626      212.099      62.473-       

Totaal Onderwijs, kinderopvang en jeugd 8.090.019   7.845.509   8.360.931   7.930.587   430.344      

Toevoeging aan reserves

Mutaties reserves

Onttrekking aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Overige lasten

Baten

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 72.626 lager dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat een aantal investeringen 

(zoals de renovatie en uitbreiding van de Montessorischool) minder hebben gekost dan was begroot. De 

kapitaallasten voor de uitbreiding van de Schepershoek waren begroot over een termijn van 10 jaar. Dit was niet 

correct en is gecorrigeerd naar 25 jaar. 

 

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid is € 42.322 meer uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen 

worden onderstaand verklaard. 

 

Op Uitvoering Leerplicht  is € 111.863 meer uitgegeven dan begroot. In de begroting 2013 zijn de baten en lasten 

met betrekking tot de uitvoering van de leerplicht deels gesaldeerd opgenomen (bijdrage aan de gemeente 

Woerden gesaldeerd met de vergoeding voor het gedetacheerde personeel). In de jaarrekening zijn de baten en 

lasten afzonderlijk verantwoord, waardoor de lasten een overschrijding van € 111.363 laten zien en de baten een 

meeropbrengst van € 191.265. Per saldo heeft Uitvoering Leerplicht dus € 80.402 minder gekost dan begroot. Dit 

wordt veroorzaakt doordat de vergoeding voor het gedetacheerde personeel in 2013 hoger was dan 

oorspronkelijk begroot. In 2014 worden de begrotingen van het Regionaal bureau leerplicht en gemeente Stichtse 

Vecht op elkaar afgestemd. 

 

Op Leerlingenvervoer is € 44.899 minder uitgeven dan begroot. Deze onderuitputting is in de tweede bestuurs-

rapportage 2013 gesignaleerd en bij die gelegenheid gereserveerd voor de PUSH-afrekening. 
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Onderwijshuisvesting 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting is € 128.200 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft 

grotendeels te maken met het feit dat op het onderhoud van de schoolgebouwen € 113.831 minder is uitgegeven 

dan begroot. Deze niet uitgegeven onderhoudsbudgetten moeten gereserveerd blijven voor het (meerjaren) 

onderhoud van onze schoolgebouwen en worden dan ook (zie ook mutaties in reserves bij dit programma) 

overgeheveld naar de reserve ‘Groot onderhoud kapitaalgoederen’.  

 

Voor de gemeenschappelijke complexen is circa € 56.000 minder uitgeven dan begroot, vooral omdat vanwege 

de gedeeltelijke overdracht van exploitatietaken van de gemeenschappelijke complexen aan de schoolbesturen  

door de gemeente minder kosten werden gemaakt. 

 

Jeugd 

Binnen het bestuurlijk thema Jeugd is € 222.900 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken 

met de beperkte uitgaven van de invoeringsbudgetten voor de transitie jeugdzorg. In 2013 is € 170.183 niet  

besteed. Deze gelden worden in 2014 ingezet voor ondermeer de voortzetting van de pilot Buurtzorg Jong en 

moeten voor de rest beschikbaar blijven voor de werkzaamheden die in 2014 in SWW-verband in het kader van 

de transities worden opgezet. Aan de raad zal voorgesteld worden dit via de resultaatbestemming opnieuw 

beschikbaar te stellen in 2014. 

 

De onderschrijding op het product CJG bedraagt € 23.578 en wordt deels veroorzaakt door een verlate opstart 

van projecten (de transitie jeugdzorg vroeg veel aandacht en personele inzet) en terughoudend beleid waar het 

ging om de inzet van flexibel budget met het oog op het gezond houden van de gemeentelijke financiële 

huishouding. Een deel van deze onderbesteding (€10.000) komt volgens afspraak ten goede aan de PUSH-

taakstelling ‘stofkam subsidies’. 

 

BATEN 

Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid is €182.867 meer ontvangen dan begroot. Voor deze 

meerontvangst wordt verwezen naar bovenstaande toelichting onder de lasten. 

 

Onderwijshuisvesting 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting is €146.581 minder ontvangen dan begroot. De grootste 

afwijkingen worden onderstaand verklaard. 

 

Totaal is € 97.000 aan lagere bijdragen ontvangen van de schoolbesturen voor de exploitatie van de 

schoolgebouwen door de gemeente in de gemeenschappelijke complexen. In 2013 is een nieuwe 

gebruiksovereenkomst met de scholen gesloten waardoor zij zelf het dagelijks onderhoud en exploitatie 

uitvoeren. Daarom zijn minder kosten doorbelast aan de schoolbesturen. Daarnaast moesten er extra kosten voor 

onderhoud aan de verouderde schoolgebouwen worden gemaakt, die niet binnen de reguliere begroting gedekt 

konden worden. Het verschil tussen het saldo van begrote uitgaven en inkomsten en de werkelijke uitgaven en 

inkomsten leidt tot een onttrekking van ruim € 28.270 aan de reserve gemeenschappelijke complexen. 

 

Op Volwasseneneducatie huisvesting is € 48.613 minder ontvangen. Dit heeft als oorzaak dat de huurinkomsten 

van het pand volwasseneneducatie wegvallen door het vertrek van het ROC als huurder. De ruimtes worden nu 
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gedeeltelijk en tijdelijk verhuurd maar er is sprake van leegstand. De ingevorderde huur wordt verantwoord op 

programma 9 omdat deze accommodatie niet langer als onderwijshuisvesting kan worden aangemerkt. 

 

Jeugd 

Binnen het bestuurlijk thema Jeugd is € 75.127 meer ontvangen dan begroot. Het grootste deel (€ 59.000) vloeit 

voort uit een provinciale subsidie ter dekking van invoeringskosten die met de transitie jeugdzorg van doen 

hebben. Deze subsidie is in zijn geheel betaalbaar gesteld in 2013 maar wordt pas in 2014 uitgegeven. In de 

begroting was rekening gehouden met ontvangst van een deel van deze subsidie voor een bedrag van € 32.000. 

Aan de raad zal voorgesteld worden om € 59.000 via de resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 

2014. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves laten een afwijking ten opzichte van de begroting zien van in totaal € 62.473 positief. 

 

Dit verschil is te verklaren doordat de storting van € 113.831 in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud 

kapitaalgoederen’ niet was begroot (zie hiervoor ook de toelichting op de lasten onderwijshuisvesting). 

Hiertegenover staat een niet begrote onttrekking van € 28.270 uit de bestemmingsreserve ‘Gemeenschappelijke 

complexen’om de meeruitgaven op de exploitatie van de Maarssense gemeenschappelijke complexen te dekken 

(zie eveneens de toelichting bij de baten onderwijshuisvesting). Omdat bij de opstelling van de begroting voorzien 

was in een storting van € 23.087 in deze reserve levert dit voor de rekening per saldo een negatief resultaat op 

van € 51.357. 

 

RISICO’S 

Schoolbesturen in financiële problemen 

Het risico dat schoolbesturen in financiële problemen raken heeft zich in 2013 gemanifesteerd. Niet in de vorm 

van een faillissement, maar wel een dreiging daartoe. 

 

In het voorjaar kwamen aanzienlijke financiële problemen bij Wereldkidz (schoolbestuur openbare scholen in o.a. 

Maarssen-dorp en Maarssenbroek) aan het licht. Het schoolbestuur verwachtte dat in de loop van het jaar 

liquiditeitsproblemen zouden ontstaan. De situatie heeft gedurende het jaar geleid tot intensief overleg tussen de 

regio-gemeenten die bij dit school-bestuur betrokken zijn, het schoolbestuur, de Raad van Toezicht, de 

onderwijsinspectie en het Ministerie. Wij hebben uw raad hierover via diverse RIB’s geïnformeerd. Mede dankzij 

de extra middelen die in het landelijke Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord ook voor dit schoolbestuur aan het 

eind van 2013 beschikbaar kwamen is het directe gevaar voor faillissement niet meer aanwezig. 
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5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 

  

Portefeuillehouder     Mevr. G. Helling en dhr. V. van der Horst    

Producten Bibliotheek, cultuureducatie, amateurkunst, sociaal culturele accommodaties, sport en 

sportaccommodaties. 

Korte omschrijving De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten bevorderen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke, sociale en 

emotionele gezondheid van haar inwoners. 

  

  

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Cultuur 

Wij beschouwen kunst- en cultuurbeleid als een middel waarmee we onze eigen identiteit tot uitdrukking laten 

komen en kunnen versterken door initiatieven te ondersteunen. Verder vinden wij het van belang dat inwoners 

kennis kunnen nemen van- en kunnen deelnemen aan uiteenlopende culturele uitingsvormen. De culturele 

identiteit in Stichtse Vecht wordt bepaald door het culturele voorzieningenniveau, de inzet van vrijwilligers voor de 

uitvoer van culturele activiteiten en de hoeveelheid van en diversiteit aan (amateur)kunstverenigingen. 

 

Cultureel erfgoed  

Wij zetten ons in voor het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed. De gemeente onderscheidt zich 

door de vele buitenplaatsen, rijksmonumenten, groene open gebieden afgewisseld met bebouwing en 

economische bedrijvigheid. De kracht van de twaalf karakteristieke dorpskernen willen we behouden. Onderdeel 

hiervan zijn onze erfgoedwaarden; zij geven onze leefomgeving identiteit en toekomstwaarde. Ontwikkeling en 

instandhouding van het cultureel erfgoed zijn daarbij een randvoorwaarde.  

 

Sport 

Wij staan voor een sportieve en gezonde samenleving, waar een ieder zoveel mogelijk kan sporten en bewegen. 

Sport bevordert de gezondheid van- en draagt bij aan de individuele ontplooiing van mensen. Sport is een 

belangrijk maatschappelijk bindmiddel om de leefbaarheid in dorpen en buurten te behouden dan wel te 

vergroten. 

 

Recreatie  

Ingeklemd tussen Utrecht en Amsterdam vormt de gemeente Stichtse Vecht een belangrijke en aantrekkelijke 

recreatieve buffer. Recreatie en toerisme is dan ook een onderwerp van vitaal belang voor Stichtse Vecht en een 

speerpunt in het gemeentebeleid. Door de sector recreatie en toerisme te versterken willen wij de lokale 

economie stimuleren. Het is belangrijk dat het recreatieaanbod en voorzieningenniveau aansluiten bij de 

toenemende recreatievraag en de wensen van de eigen inwoners, ondernemers en toeristen. Stichtse Vecht wil 

een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn voor recreanten en toeristen en wil zich als toeristisch 

bestemmingsgebied op de kaart zetten.  

 

Wat wilden we bereiken? 

We wilden culturele organisaties aansporen tot cultureel ondernemerschap en het eigen kracht- (self-support) 

principe bij deze organisaties vergroten, Tevens wilden wij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen en aan de sociale samenhang in de samenleving. 

  

De gemeente Stichtse Vecht zet zich in voor behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed in haar gemeente. 

In dat kader wilden we de kracht van ons cultureel erfgoed gebruiken voor economische progressie en promotie 

op het gebied van recreatie en toerisme.  

 

Uitgangspunt van ons beleid op het gebied van sport het afgelopen jaar was dat mensen gezond leven, zich 

kunnen ontplooien, elkaar ontmoeten en plezier hebben.  
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Voor wat betreft recreatie lag het accent op een bloeiende toeristisch-recreatieve sector, onbezorgde recreatie 

voor inwoners en toeristen, waarvan ondernemers kunnen profiteren en tegelijkertijd het duurzaam beschermen 

van de authentieke landschappen en cultuurhistorische waarden. 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen die hieronder worden toegelicht. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Cultuur 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op cultuur in Stichtse Vecht. Op termijn maken wij 

onze rol minder uitvoerend en stellen wij ons meer als een makelende en regisserende overheid op. 

 

In 2013 hebben wij voor het eerst uitvoering gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid. Het nieuwe subsidiebeleid 

doet expliciet een beroep op (in dit geval) cultureel ondernemerschap (zoals co-financiering en samenwerking 

met andere (culturele) partijen) en is gericht op het ondersteunen van vernieuwende activiteiten. 2013 en 2014 

zijn overgangsjaren; men kan aanspraak maken op een afbouwregeling. Wij hebben besloten een 

tussenevaluatie uit te voeren met betrekking tot het nieuwe subsidiebeleid specifiek voor de culturele sector. 

Deze staat voor het eerste kwartaal 2014 gepland.  

 

Het subsidiebeleid heeft in 2013 geleid tot onder andere: 

 Diverse nieuwe culturele producten  bijvoorbeeld  in het voortgezet onderwijs; 

 62 subsidieaanvragen in 2013, ten opzichte van 49 subsidieaanvragen in 2012; 

 Samenwerking met het jeugdcultuurfonds; 

 Kennismaking van meer dan 6000 leerlingen uit het primair onderwijs met de lokale culturele omgeving 

via het Cultuurprogramma. 

 

Overeenkomstig onze ambities in het Collegeprogramma hebben we eind 2013 een Uitagenda ontwikkeld in 

samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme ter promotie van ons culturele en recreatieve aanbod. 

 

In het kader van de strategische heroverweging is de bibliotheekfunctie in het afgelopen jaar op een andere 

manier vormgegeven. Zo is er een nieuwe bibliotheek in Safari gerealiseerd en is de bibliotheek in Breukelen 

verkleind. In de kernen Nigtevecht en Vreeland is gestart met het project bibliotheek op school. Het 

bibliotheekpunt in Nieuwer Ter Aa is overgegaan tot een afhaalpunt.     

De muziekschool in Stichtse Vecht (Kunstencentrum Nieuwe Vaart) heeft een slagvaardig en zelfbewust 

antwoord op de bezuinigingsopdracht uit de strategische heroverweging geleverd. Functioneerde de 

muziekschool voorheen als werkgever, in de nieuwe structuur maakt de muziekschool gebruik van vakdocenten 

als ZZP-ers. 

 

Cultureel erfgoed 

In 2013 zijn we gestart met het opstellen van het erfgoedbeleid. De vaststelling van de kaders voor de 

beleidsnota staat gepland voor het eerste kwartaal van 2014. Op basis van de vastgestelde kaders zullen de 

onderdelen van de beleidsnota cultureel erfgoed uitgewerkt gaan worden. Een belangrijk onderdeel van het 

beleid is de cultuurhistorische waardenkaart. Het provinciale kaartmateriaal vormt een belangrijke basis voor de 

op te stellen gemeentelijke waardenkaart, maar was in 2013 nog niet beschikbaar zodat we hiermee nog niet zijn 

gestart. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld na het vaststellen van de beleidsnota. 
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Het afgelopen jaar zijn we gestart met overleggen over de vorm en invulling van een erfgoedplatform. Hier gaan 

we in 2014 mee verder. 

Om culturele erfgoedwaarden in te zetten bij het profileren van onze gemeente op het gebied van recreatie en 

toerisme, ruimtelijke ordening en culturele ontwikkelingen hebben we meer samenwerking met partijen opgezocht 

en zijn we aangesloten bij overkoepelende overlegplatforms zoals het Utrechtse Buitenplaatsen Platform. Tevens 

hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de promotie van cultureel erfgoed via de aansluiting bij het Regionaal 

Bureau voor Toerisme (RBT) en de organisatie van de Open Monumenten Dag. 

 

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van de concept buitenplaatsenvisie Stichtse Vecht. 

Tevens hebben we als vervolg op het Jaar van Historische buitenplaatsen in 2013 voor de tweede maal 

deelgenomen aan de Vechtse Vaarparade en deze in beperkte mate gefaciliteerd. Hiermee hebben we een 

vervolg gegeven aan het Jaar van de Historische buitenplaatsen 2012-2015. 

 

Sport 

Zoals voorgenomen zijn wij het afgelopen jaar gestart met het opstellen van sportbeleid. Met verschillende 

stakeholders (o.a. de sportraad Stichtse Vecht) hebben wij (sportieve) participatieve trajecten opgestart. 

Daarnaast hebben we  een beweeg- en leefstijlonderzoek uitgevoerd onder alle inwoners. Begin 2014 zijn de 

resultaten van dit onderzoek bekend. Deze input is essentieel voor het opstellen van gericht en effectief 

sportbeleid. Naar verwachting zal in het 3e kwartaal van 2014 een compacte nota sportbeleid worden opgeleverd.  

 

Wij hebben in 2013 verscheidene activiteiten en evenementen georganiseerd voor jeugd, senioren en mensen 

met een beperking of chronisch ziekte (o.a. deelname aan de European Youth Olympic Festival). Hiermee zijn 

naar schatting ruim 1000 kinderen bereikt. Tevens hebben wij fors ingezet op de Nationale sportweek en de 

Koningsspelen, in samenwerking met lokale sportaanbieders. Hierbij zijn zo’n 35 activiteiten georganiseerd, met 

een bereik van zo’n 8.000 deelnemers (alle doelgroepen).   

 

In 2013 zijn naast combinatiefunctionarissen ook buurtsportcoaches ingezet. In samenwerking met lokale 

organisaties is in de loop van 2013 het totale aantal FTE’s uitgebreid van 9,5 naar 12 FTE (totale doelstelling is 

13,1 FTE). De buurtsportcoaches zijn het afgelopen jaar ingezet voor het verwezenlijken van de doelstellingen op 

het terrein van bewegingsstimulering, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en sociale leefbaarheid. Bij de inzet 

van de buurtsportcoaches is een evenwichtige spreiding over de wijken, doelgroepen en sectoren gerealiseerd. 

 

Er is een businesscase Sportbedrijf uitgevoerd die zicht geeft op een mogelijke op- en inrichting van een 

sportbedrijf. Deze zal in 2014 worden afgerond. In de eerste helft van 2014 worden de resultaten uit deze 

businesscase en de daaruit voortvloeiende plannen in een participatietraject met de gebruikers besproken.  

 

Met het realiseren van de multifunctionele accommodatie Safari is de gemeente een modern en energiezuinig 

gebouw met eigentijdse voorzieningen rijker. Het gebouw Safari, met daarin een zwembad, sporthal, bibliotheek, 

jongerencentrum, dansstudio, multifunctionele ruimtes en horeca, is in februari 2013 opgeleverd en vanaf 

18 maart 2013 gefaseerd in gebruik genomen. 

 

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het opzetten van meetinstrumenten om het sportbeleid adequaat te kunnen 

monitoren en te evalueren. Belangrijk punt hierbij is de beschikbaarheid van data (waaronder nulmetingen) en het 

vermogen om indicatoren te kunnen meten en monitoren. Wij hebben het afgelopen jaar hierin een verbeterslag 
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gemaakt. Er zijn meerdere nieuwe indicatoren opgesteld (bijv. % inwoners dat voldoet aan de landelijke 

beweegnorm) voor de begroting 2014. Daarnaast speelt het al eerder genoemde sport-, beweeg- en 

leefstijlonderzoek een belangrijke rol. De hieruit te verkrijgen input is belangrijk voor het opstellen van prestatie- 

en effect-indicatoren. Hier zal gedurende 2014, o.a. in het sportbeleid, verder vorm aan worden gegeven. 

 

Recreatie 

In 2013 is het participatieve proces om te komen tot een beleidsplan recreatie en toerisme grotendeels afgerond.. 

Een eerste versie van het beleidsplan (inclusief uitvoeringsparagraaf) ligt klaar om in het eerste kwartaal van 

2014 voor te leggen aan de betrokken partijen in een tweede participatieronde. Overeenkomstig onze ambities in 

het Collegeprogramma wordt het idee voor de eventuele oprichting van een lokaal platform voor toeristisch-

recreatieve ondernemers voorgelegd aan toeristisch-recreatieve ondernemers in de tweede participatieronde van 

de beleidsontwikkeling toerisme en recreatie.  

Afhankelijk van de uitkomsten van deze participatieronde zal de oprichting van een lokaal platform al dan niet 

worden opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van het beleidsplan recreatie en toerisme. Het vaststellen van de 

nieuwe nota laten we over aan de nieuwe gemeenteraad (2e helft 2014). 

 

Stichtse Vecht heeft deelgenomen aan de toekomstdiscussie recreatie(schappen) en haar bijdrage geleverd aan 

de producten die tot stand zijn gekomen in dit traject: de provinciale ‘Visie Recreatie en Toerisme’, de notitie ‘De 

toekomst van recreatie als publieke taak’ en de ‘Koersnotitie Toekomst Recreatie(schappen)’. De twee 

laatstgenoemde documenten zijn in uw raad besproken. Daarnaast zijn we gestart met de uitvoering van de 

maatregelen die voortvloeien uit de toekomstdiscussie: het verbeteren van de exploitaties van de 

recreatieterreinen die worden beheerd door het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het opstarten van de 

Pilot Loosdrechtse Plassen (in SWW verband) om de problematiek binnen het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 

te lossen. 

 

De recreatieve infrastructuur en het voorzieningenniveau hebben we verbeterd door het in kaart brengen van de 

locaties waar Toeristische Overstappunten (TOP) gerealiseerd kunnen worden en er is een subsidieaanvraag in 

voorbereiding voor de realisatie van tenminste twee TOP’s. We hebben voorbereidingen getroffen voor de 

realisatie van drie nieuwe aanlegplekken voor de passagiersvaart. We hebben een besluit genomen over het 

realiseren van verschillende kleinschalige voorzieningen langs de Vecht voor het watertoerisme.  

 

Stichtse Vecht is opgenomen in het basisaanbod van promotie- en informatiemateriaal dat ontwikkeld is door het 

Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht (RBT). Hiermee hebben we de informatie- en ontvangstfunctie in 

het gebied, in samenwerking met het RBT en omliggende gemeenten, verder ingevuld en verbeterd. 

 

In het kader van de samenwerking SWW is gestart met een onderzoek naar gezamenlijke gebiedsmarketing. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken of en hoe verdere samenwerking op gebied 

van toeristische promotie en marketing wordt vormgegeven.  
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Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Afronden scenario-onderzoek Vrijetijdsbedrijf 2014*

II Opstellen nieuw cultuurbeleid Eerste half jaar 2014

II Opzetten meetinstrumenten voor cultuurbeleid Eerste half jaar 2014

* In 2013 is besloten onderzoek te verrichten naar het inrichten van een Cultuurfonds en een Cultuurraad Stichtse Vecht, 

ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Om de culturele infrastructuur steviger en meer samenhangend neer te 

zetten hebben wij stichting Het Vechtsnoer en stichting Cultuurplatform Vechtstreek erkend als koepelorganisaties voor 

respectievelijk cultureel erfgoed en levende kunsten. 

 

Wat heeft het gekost? 

Cultuur, sport en recreatie Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

1.441.371   1.495.601   1.495.601   1.495.601   -                

833.859      811.025      913.238      1.120.330   207.092-      

Cultuur 1.941.231   1.284.441   1.366.924   1.382.508   15.584-       

Sport 2.733.720   2.534.580   3.544.371   3.779.521   235.150-      

Recreatie en toerisme 832.213      788.668      797.171      740.342      56.829       

7.782.393   6.914.315   8.117.305   8.518.302   400.997-      

Cultuur 644.334-      517.087-      531.087-      460.018-      71.069-       

Sport 1.407.827-   1.321.110-   1.815.761-   1.996.629-   180.868      

Recreatie en toerisme 109.442-      69.190-       69.188-       87.990-       18.802       

2.161.603-   1.907.387-   2.416.036-   2.544.637-   128.601      

5.620.790   5.006.928   5.701.269   5.973.665   272.396-      

346.529      6.294         56.783       193.783      137.000-      

274.251-      155.000-      681.579-      779.330-      97.751       

72.279       148.706-      624.796-      585.546-      39.250-       

72.279       148.706-      624.796-      585.546-      39.250-       

Totaal Cultuur, sport en recreatie 5.693.069   4.858.222   5.076.473   5.388.119   311.646-      

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Overige lasten

Baten

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 207.092 hoger dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met dat de kosten 

voor het kunstgrasveld Kockengen voor een bedrag van € 256.000 in één keer zijn afgeschreven. Dit was niet op 

deze wijze begroot. Hiertegenover staat een onttrekking aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. 

 

Cultuur 

Binnen het bestuurlijk thema Cultuur is € 15.584 meer uitgegeven dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de 

verstrekking van een extra subsidie aan de bibliotheek van € 62.500. Deze subsidie was nodig om de bibliotheek 

tegemoet te komen in de extra kosten die deze organisatie moest maken in verband  met de latere oplevering van 

onder meer de bibliotheekaccommodatie in Safari. Voor het overige zijn er positieve afwijkingen binnen dit thema. 

Deze kleine afwijkingen zijn verdeeld over gebouwenbeheer en subsidieverstrekking, tot een totaal van € 47.000 

en behoeven geen afzonderlijke toelichting. 
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Sport 

Binnen het bestuurlijk thema Sport is € 235.150 meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen. De 

grootste afwijkingen worden onderstaand verklaard. 

 

Op het onderdeel Sportbevordering is € 58.882 minder uitgegeven dan begroot. Dit omdat van rijkswege de 

opgehoogde middelen voor combinatiefuncties niet in volle omvang hoefden worden ingezet en omdat we met het 

oog op de gemeentefinanciën in de flexibele subsidiebudgetten een terughoudend beleid hebben gevoerd. 

 

Binnen het product Kikkerfort is € 121.042 meer uitgegeven dan begroot. Dit is met name terug te leiden tot de 

omvang van de energierekening (€ 110.350 boven budget). De in de begroting verwerkte besparing op 

energielasten ten gevolge van de verbouwing in 2010 wordt niet gerealiseerd. Het onderzoek naar de reden van 

dit tegenvallend resultaat is inmiddels afgerond. Gebleken is dat er destijds (2010) in het voorstel met verkeerde 

aannames is gewerkt en dat de veronderstelde samenhangende oplossingen niet het rendement opleveren dat 

vooraf was ingecalculeerd. Momenteel wordt bekeken op welke wijze er wel een besparing kan worden 

gerealiseerd. 

 

Safari 

Het krediet Safari is zoals bekend in 2013 afgesloten. De bouw van Safari is ruim binnen het projectbudget 

gebleven. Conform de financiële eindrapportage Safari die met uw raad is gedeeld in de raadsvergadering van 

januari 2014 is uit het beschikbare budget een voorziening gevormd om de laatste afwikkelingen te kunnen 

bekostigen.  

In aanloop naar de opening van Safari is in de eerste Bestuursrapportage nog een aanvullend budget aan de 

begroting toegevoegd. Dat budget is licht overschreden met € 13.000. Van het ingezette budget kan een bedrag 

van € 53.080 gedekt worden uit de reserve ‘Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport’ (zie baten).  De rekening 

van Safari zelf over het eerste jaar laat een tekort zien van bijna € 122.189. Dit wordt veroorzaakt door de 

compensatie die de gemeente contractueel verplicht was te betalen in verband met huurderving en 

tariefverschillen. 

 

De overige binnensportaccommodaties laten een overschrijding van de uitgaven zien van € 108.469. Deze wordt 

met name veroorzaakt doordat de gemeente bij de overdracht van de Maarssense sportzalen aan Sport Fondsen 

Nederland (SFN) geconfronteerd werd met extra onvoorziene onderhoudskosten, die zoals afgesproken, gemaakt 

moesten worden om de accommodaties in goede staat op te leveren aan de nieuwe exploitant SFN. 

 

Op de buitensportterreinen is een bedrag van € 110.000 niet uitgegeven, zijnde de aanleg van een vierde 

kunstgrasveld voor de Loenense hockeyclub. De aanleg van dit veld zal pas in 2014 worden gerealiseerd. Deze 

uitgaven zou gedekt worden door een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve (zie ook de 

toelichting bij mutaties reserves). 

 

Op de begroting van de buitensportaccommodaties is een overschrijding van € 54.224. De reden daarvan is dat 

de loonwaarde van buitendienstmedewerkers, die voorheen een deel van de sportvelden onderhielden, nog niet 

is overgeheveld naar de post onderhoud buitensportaccommodaties. 
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Recreatie en Toerisme 

Binnen het bestuurlijk thema Recreatie en Toerisme is € 56.829 minder uitgegeven dan begroot. Op zowel  

monumentenbeleid, erfgoedbeleid en toerisme is in afwachting van beleid op de projectmatige/uitvoerings-

gerichte budgetten terughoudend geld uitgegeven met als resultaat een positief saldo over de gehele linie in 

2013. 

 

BATEN 

Cultuur 

Binnen het bestuurlijk thema Cultuur is € 71.069 minder ontvangen dan begroot. De inkomsten voor verhuur 

blijven over de hele linie achter. Dit verschil komt geheel voor rekening van de gemeentegebouwen waarin de 

bibliotheekvestigingen zijn ondergebracht. Niet alleen huurt de bibliotheek aanzienlijk minder vierkante meters om 

zo de haar opgelegde subsidiekorting te kunnen effectueren, ook is de hoogte van de huur in overeenstemming 

gebracht (lees: verlaagd) met marktconforme tarieven. 

 

Sport 

Binnen het bestuurlijk thema Sport is €180.868 meer ontvangen dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Van woningcoöperatie Portaal is een bedrag ontvangen van € 137.000. Het betreft het restant van de opbrengst 

van de woningbouw in Safari. Dit bedrag komt volgens afspraak ten goede aan de bestemmingsreserve  

‘Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport’. 

 

Daarnaast laat Safari een meerinkomst zien van € 20.000. Deze wordt veroorzaakt door een eenmalige 

investeringsbijdrage in de inrichting van de accommodatie door een huurder. 

 

Een laatste positieve bijdrage aan het bestuurlijk thema Sport wordt geleverd door het Kikkerfort. Opnieuw zijn 

meerinkomsten voor een bedrag van € 96.284 gegenereerd door het zwembad. Zoals aangegeven in de PUSH-

rapportage worden deze meerinkomsten ingezet om de structureel achterblijvende inkomsten uit de verhuur van 

ruimte in onze binnensportaccommodaties van € 36.000 en de € 46.000 achterblijvende inkomsten op het gebied 

van buitensportaccommodaties te compenseren. De taakstellende ombuiging voor 2013 van € 100.000 wordt 

daarmee ruimschoots gehaald (restant voordeel van € 14.000). 

 

Toerisme en Recreatie 

Binnen het bestuurlijk thema Toerisme en Recreatie is € 18.802 meer ontvangen dan begroot. Dit saldo is een 

resultante van enkele incidenten. Zo is in de rekening een bijdrage van de provincie van € 64.000 verwerkt voor 

de aanleg van een speeleiland in de recreatieplas. De uitgaven hiervoor zijn al in de rekening 2012 verwerkt, de 

bijdrage is ontvangen in 2013. Daarnaast is nog op verschillende onderdelen (legesheffing monumenten, 

detacheringsvergoeding van het Regionaal Historisch Centrum) tot een totaal van ongeveer € 4.802 aan 

meerinkomsten binnengekomen. 

De negatieve bijdrage aan dit saldo wordt veroorzaakt door de stelpost van € 50.000 die in het kader van de 

strategische heroverwegingen op het product toerisme drukt. De maatregelen die tot dusver zijn getroffen op het 

gebied van verhoging van inkomsten uit kadegelden, liggelden en toeristenbelasting hebben tot nu toe niet het 

gewenste effect gesorteerd. 
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ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in de reserves laten een afwijking ten opzichte van de begroting zien van € 39.250 negatief. 

 

Voor de financiële afwikkeling van het kunstgrasveld in Kockengen moest nog een onttrekking aan de 

bestemmingsreserve in de rekening verwerkt worden van € 256.000, waar in de begroting geen rekening mee 

was gehouden (zie ook de toelichting onder de kapitaallasten). 

 

Voor het kunstgrasveld in Loenen was een onttrekking in de begroting opgenomen van € 110.000, maar deze 

kosten zullen pas in 2014 gemaakt gaan worden omdat de aanleg van het veld nog niet is gestart. 

 

Van de begrote onttrekking uit de reserve ‘Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport’ hoefden we € 43.250 minder 

te onttrekken dan begroot, terwijl de reserve gevoed werd met een storting van Portaal ad € 137.000 (afwikkeling 

woningbouw Safari) die niet in de begroting was opgenomen. 

 

RISICO’S 

In programma 5 zijn er geen risico’s benoemd in de begroting. In 2013 zijn ook daadwerkelijk geen risico’s 

voorgevallen binnen dit programma. 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

6. Werk en inkomen 

  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst   

Producten Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat activiteiten gericht op de toeleiding naar werk en 

inkomensondersteuning. 

  

  

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Dit programma omvat de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Zaken als het bevorderen van 

zelfredzaamheid door middel van werk, het bevorderen van participatie, ook door het aanbieden van 

inburgeringsvoorzieningen, het verlenen van bijstand, het voorkomen en bestrijden van misbruik van 

uitkeringsregelingen en het aanbieden van inkomensondersteuning komen hier aan de orde. 

 

Wat wilden we bereiken? 

Wij wilden dat alle inwoners van Stichtse Vecht zelfredzaam zijn en volwaardig participeren in de samenleving. 

Daarbij staat het hebben van regulier werk voorop. Voor wie dat niet of niet geheel haalbaar was boden we een 

vangnet. We wilden dat alleen diegenen, die recht op ondersteuning hebben, daarvoor in aanmerking kwamen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?  

1. Re-integratie meer richten op werk 

De re-integratiedienstverlening is ingericht met het accent op uitstroom naar werk met een duurzaam karakter. 

Hiervoor is het volgende gedaan:  

1. De klantmanagers hebben de re-integratie van cliënten primair in eigen beheer uitgevoerd. In verband 

daarmee hebben ze de werkgevers in de regio bezocht en onderhouden ze het opgebouwde netwerk. 

2. Het re-integratieteam heeft een nieuwe werkwijze gevolgd: 

a. intensivering van de gesprekken met klanten; 

b. meer kwalitatieve bemiddelingen en duurzame plaatsingen; 

c. meer werkgeverscontacten; 

d. verbetering van de dienstverlening aan werkgevers in het algemeen (zie onder 2. Investeren in 

werkgeversbenadering). 

3. Het contract met PAUW-bedrijven inzake re-integratie van cliënten met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt is verlengd, evenals de overeenkomsten voor de bemiddeling van oudere werklozen en 

voor belastbaarheidsonderzoek en verzuimcontrole. 

4. Er zijn 3 jobhunters toegevoegd aan het re-integratie team met het doel meer succesvolle, duurzame en 

kwalitatief goede bemiddelingen en plaatsingen te realiseren. 

5. Er is gestart met het aanbieden van kortdurende en intensieve sollicitatietrainingen voor zittende en 

nieuwe klanten. Er zijn 5 groepstrainingen gegeven voor 80 cliënten. 

6. De nota ‘Social Return on investment’ is vastgesteld waarmee de mogelijkheden voor inzet van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel ter sprake komt bij aanbestedingen.  

7. Met het ‘Social Return’-instrument zijn de volgende resultaten bereikt: 13 personen zijn vanuit de 

uitkering geplaatst op fulltime werkplekken, waarvan 2 personen binnenkort binnen onze gemeente 

beginnen; 11 personen zijn geplaatst op parttime werkplekken en 3 personen op een werkervaringsplek. 

 

2. Investeren in werkgeversbenadering 

In oktober is een Werkgeversservicepunt (WGSP) ingericht als een gezamenlijk project van Stichtse Vecht en 

PAUW-bedrijven. Hiermee willen we:  

 werkgevers wijzen op de voordelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en 

ondersteuning bieden bij de inrichting ervan; 

 werk acquireren voor de doelgroep; 

 aansluiten bij het regionaal WGSP in oprichting van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. 
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Voorlopig resultaat is dat contacten zijn gelegd met ca. 100 werkgevers en dat reeds een twintigtal plaatsingen is 

gerealiseerd. Ook is een klankbordgroep van ondernemers ingericht, die input geeft voor de verdere ontwikkeling 

van het WGSP, de invulling van de dienstverlening en de verdere introductie bij regionale ondernemers.  

 

3. Specifieke benadering van jongeren 

Er is een beleidsregel en een werkproces ingevoerd om invulling te geven aan de wettelijk verplichte zoekperiode 

van vier weken voordat een aanvraag om uitkering kan worden ingediend. In de beleidsregel is geregeld hoe een 

jongere zijn/haar mogelijkheden voor een opleiding of werk moet onderzoeken en benutten, alvorens er een 

aanvraag tot uitkering gedaan kan worden. Tegelijk is de afstemming met het Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt, het bureau leerplicht en het Regionaal Opleidings Centrum met het werkproces ingevuld. 

In totaal hebben 120 jongeren zich bij Sociale Zaken gemeld. Uit deze meldingen zijn uiteindelijk 42 aanvragen 

om uitkering voortgekomen. Daarvan zijn er 32 toegekend. Voor het overige is het niet tot een aanvraag gekomen 

door zoekperiode, doorverwijzing of poortwachtersrol of is de aanvraag afgewezen. 

 

4. Basisniveau voor inkomensondersteuning in stand houden 

Het minimabeleid is zodanig geherstructureerd, dat er duidelijke samenhang is tussen de verschillende 

regelingen en er geen overlappingen zijn. Daarmee is maximaal aan efficiency gewonnen. Er is een nieuwe 

regeling voor duurzame gebruiksgoederen vastgesteld. Er is een brochure uitgebracht om de 

inkomensondersteuning van de gemeente beter voor het voetlicht te brengen. 

 

5. De benadering van de doelgroepen afstemmen met andere maatschappelijke terreinen (integraliteit) 

De integrale voorbereiding van de drie transities van overheidstaken is reeds in 2012 in projectvorm gestart. In 

2013  heeft de samenwerking met Weesp en Wijdemeren reden gegeven voor een herstart. Als eerste heeft een 

model voor de integrale toegang tot zorg en ondersteuning aandacht gekregen.  

Tegelijk werken we ook samen met de gemeenten van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden rondom de invoering 

van de Participatiewet op basis van een bestuursopdracht van de colleges. 

 

6. Scherp op handhaving. 

Sociale Zaken heeft een project opgezet om een aantal dossiers gericht te controleren op rechtmatigheid van 

uitkering. Er zijn 210 dossiers gescreend op fraude-aanwijzingen op het gebied van samenwonen, woonadres, 

inkomen, vermogen, bezit van auto of bezit in het buitenland. Uiteindelijk zijn 87 dossiers nader onderzocht, 

waarbij huisbezoeken een belangrijke rol speelden. De Sociale Recherche heeft ondersteuning geleverd aan het 

project met de inzet van een bijzonder controleur. 6 dossiers zijn uiteindelijk volledig overgedragen aan de 

Sociale Recherche. 

Voorlopig resultaat van het project is dat 5 aanvragen niet zijn doorgezet en dat het in een achttal gevallen tot 

terugvordering van bijstand heeft geleid. Het voorlopige terugvorderingsbedrag van dit project bedraagt ruim 

€95.000. 

 

7. Taakstelling huisvesting nieuwkomers realiseren 

Er is landelijk een nieuwe toewijzingsprocedure ingebracht. Het effect daarvan is dat asielzoekers nu korter in het 

Asielzoekerscentrum verblijven. Van de opgelegde taakstelling van 40 voor 2013 is een aantal van 32 binnen de 

termijn gerealiseerd. De plaatsing van de laatste 8 gaat om een groot gezin. Aangezien plaatsing daarvan 

complexer is dan van alleenstaanden kon realisatie niet meer in 2013 plaatsvinden. Dat zal gebeuren in het 

voorjaar van 2014. 
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Ontwikkeling klantenbestand 

De ontwikkeling van het klantenbestand in 2013 zag er als volgt uit: 

Aantal bijstandsgerechtigden 1-1-2013 31-12-2013

Stichtse Vecht 629 686

 

Verdeling klantenbestand 1-1-2013 31-12-2013

WWB 598 645

IOAW/Z 31 41

 

Leefvorm 1-1-2013 31-12-2013

Alleenstaand 405 440

All. Ouder 128 134

Gehuwd 96 110

 

Duur bijstand 1-1-2013 31-12-2013

Korter dan 1 jaar 184 198

Tussen 1 en 2 jaar 108 105

Tussen 2 en 5 jaar 160 185

Langer dan 5 jaar 177 198

 

 

Wat heeft het gekost? 

Werk en inkomen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

2.963.474   2.972.587   2.972.587   2.810.490   162.097      

Bijstand 9.281.633   9.024.574   9.934.425   9.880.587   53.838       

Werkgelegenheid 5.735.322   4.925.029   5.531.875   5.716.163   184.288-      

Minimabeleid 1.142.949   1.376.333   1.250.225   1.142.140   108.085      

19.123.377 18.298.523 19.689.112 19.549.380 139.732      

Bijstand 9.013.365-   8.575.325-   9.652.013-   10.019.539- 367.526      

Werkgelegenheid 5.411.633-   4.577.696-   5.381.287-   5.665.190-   283.903      

Minimabeleid 94.758-       81.108-       30.000-       23.464-       6.536-         

14.519.756- 13.234.129- 15.063.300- 15.708.194- 644.894      

4.603.621   5.064.394   4.625.812   3.841.186   784.626      

-                -                325.343      325.343      -                

221.051-      -                259.306-      259.306-      -                

221.051-      -                66.037       66.037       -                

221.051-      -                66.037       66.037       -                

Totaal Werk en inkomen 4.382.570   5.064.394   4.691.849   3.907.223   784.626      

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Onttrekking aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Baten

Totaal Lasten

Overige lasten

Baten

Mutatie reserves

 

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Interne doorbelasting 

De werkelijke interne doorbelasting is € 162.097 lager dan begroot. Dit betreft toegerekende uren van het eigen 

personeel voor re-integratie. Deze lasten zijn nu rechtstreeks bij het betreffende bestuurlijk thema 
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(werkgelegenheid) verantwoord. Deze lasten kunnen als gevolg hiervan verrekend worden met de Rijksbijdrage 

Participatiebudget, waardoor optimale benutting van deze gelden gegarandeerd is. 

 

Bijstand  

Binnen het bestuurlijk thema Bijstand is € 53.838 minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 

 De oorspronkelijk budgetten voor uitkeringslasten (Bijstand, IOAW en IOAZ) bedroegen € 8.731.000. 

Door de stijging van het aantal cliënten als gevolg van de economische crisis zijn bij de 

Bestuursrapportages de bijstandsuitgaven met € 769.000 opgehoogd naar € 9.500.000. Uiteindelijk 

bedragen de uitkeringslasten € 9.186.000. Dit geeft een voordeel van € 314.000.  

 Daar staat tegenover dat het beroep dat gedaan werd op de regeling voor zelfstandigen is gestegen. Dit 

geeft een nadeel van € 130.000, zowel voor de verstrekkingen als voor advieskosten.  

 Door zeer terughoudend om te gaan met budgetten voor beheerskosten is een voordeel behaald van  

€ 41.986. 

 Om de voorziening voor oninbare (dubieuze) debiteuren op peil te brengen heeft een storting plaats 

gevonden van € 187.166. Op advies van de accountant is de waardering van debiteuren opnieuw 

bekeken. Hiervoor zijn de uitvoeringsregels opnieuw beschreven. Dit is inmiddels geformaliseerd. 

 Op fraudebestrijding is € 23.742 meer uitgegeven dan begroot. De extra uitgaven worden vooral 

veroorzaakt doordat de afrekening over 2012 aanzienlijk hoger uitviel dan het bedrag dat in de 

jaarrekening 2012 was opgenomen. 

 Voor de voorbereiding van de invoering van de Participatiewet was een bedrag beschikbaar van  

€ 59.306. Hiervan is slechts € 18.827 uitgegeven. In verband met het incidentele/projectmatige karakter 

van dit budget zal de Raad voorgesteld worden het overschot van € 40.479 via de resultaatbestemming 

opnieuw ter beschikking te stellen in 2014. 

 

Werkgelegenheid 

Binnen het bestuurlijk thema Werkgelegenheid is € 184.288 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft de volgende 

oorzaken: 

 Na afrekening van een ESF-project ter bestrijding van Jeugdwerkloosheid (zie baten) is er nog een 

bedrag vrijgevallen vanuit de hiervoor gevormde voorziening. Hieruit is onder meer een extra 

doorlichting van het bestand betaald. Ook de doorontwikkeling van de afdeling re-integratie is hieruit 

betaald. Totaal is € 45.000 meer uitgegeven dan begroot. 

 Over 2013 is een aanvullende subsidie ontvangen in het kader van de WSW ter dekking van o.m. 

gestegen loonkosten. Dit was niet begroot. Het bedrag van € 27.000 is doorbetaald aan PAUW-

bedrijven.  

 In het kader van PUSH is op de WSW een besparing op de lasten ingeboekt van € 30.000. In 2013 is 

reeds € 10.000 gerealiseerd. De bedrijfsvoering is aangescherpt. Verder wordt er in samenwerking met 

de omringende gemeenten en Pauw-bedrijven een plan van aanpak opgesteld ter bevordering van de 

uitstroom, als onderdeel van een toekomststrategie voor de sociale werkvoorziening. Door uitstel van de 

Participatiewet vindt dit pas in 2014 plaats. 

 Op de uitvoering van re-integratie en nieuwkomers is een overschrijding van € 100.000. Dit wordt 

veroorzaakt doordat in 2013 een aantal nieuwe activiteiten is opgestart; er is gestart met een 

werkgeversservicepunt in samenwerking met Pauw, met de uitvoering van een project voor Social 

Return en er zijn in 2013 Jobhunters ingezet ter ondersteuning van de re-integratieconsulenten. 
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Minimabeleid 

Binnen het bestuurlijk thema is € 108.085 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft deels te maken met de 

structurele toevoeging aan het gemeentefonds van € 130.000 voor kwetsbare groepen. Dit bedrag is in de 

begroting bijgeraamd in de lasten. In de eerste helft van 2014 wordt nader beleid ontwikkeld hoe dit geld het 

beste kan worden ingezet. 

 

BATEN 

Bijstand 

Binnen dit bestuurlijk thema is € 367.526 meer ontvangen dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 

 De inkomsten uit terugvordering en verhaal zijn € 173.500 hoger dan geraamd. Dit is een gevolg van een 

stringente controle. Bij dit voordeel moet overigens wel rekening gehouden worden met de toevoeging 

aan de voorziening “Dubieuze debiteuren” (zie ook lasten). 

 Door de toename van het gebruik van de regeling zelfstandigen (zie ook de toelichting bij de lasten) is 

ook de rijksbijdrage die we hiervoor ontvangen hoger. Het voordeel bedraagt € 50.000. Dit is voor een 

deel het gevolg van een gewijzigde afrekensystematiek van het ministerie. 

 Daarnaast leidt een toename van het gebruik van de regeling zelfstandigen in dit geval ook tot een 

hogere opbrengst uit terugvordering. Het gaat hier om een voordeel van € 50.000. 

 De rijksbijdrage voor de bijstand is € 95.000 hoger vastgesteld dan bij de 2e Bestuursrapportage is 

gemeld. 

 

Werkgelegenheid 

Binnen dit bestuurlijk thema is € 283.903 meer ontvangen dan geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn: 

 Sinds 2011 is een aantal bedragen ontvangen van de provincie. Het gaat om overgebleven gelden van 

een ESF-project. Hierover is in 2013 ook verantwoording afgelegd. Na vrijval uit de hiervoor gevormde 

voorziening is hierdoor een extra bedrag beschikbaar gekomen van € 93.000. Vanuit Woerden is ter 

afrekening van een ESF-project nog een bedrag van € 15.000 ontvangen. 

 Voor de uitvoering van de WSW is een bedrag van € 45.000 extra ontvangen van het ministerie. Het 

gaat hierbij om een extra budget ter dekking van gestegen loonkosten en een bonus begeleid werken 

over 2011.  

 Op het participatiebudget heeft een vrijval plaatsgevonden vanuit de voorziening van € 130.000 (om de 

kosten te dekken die hierop gemaakt zijn, zie ook de lasten). Deze toevoeging vanuit de voorziening was 

niet in de begroting geraamd. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden.  
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RISICO’S 

Op het gebied van de uitvoering van de sociale voorzieningen is het financiële risico groot te noemen. 

Risico Mate waarin risico zich in 2013 heeft 

voorgedaan

Mate waarin beheersmaatregelen 

effect hebben gehad

Stijgende uitkeringslasten a.g.v. een 

hoger klantenbestand (meer instroom, 

minder uitstroom, hogere prijs per 

uitkering) door de economische crisis

De inschatting van de aantallen voor 

2013 is overeenkomstig de realisatie. 

De gemiddelde prijs per uitkering is 

met € 14.200 iets lager dan geraamd 

(€ 14.600).De uitstroom is in 2013 

(241) iets hoger dan in 2012 (234). 

Helaas was de instroom in 2013 

substantieel hoger dan in 2012 (314 

om 249).Het risico van een stijgend 

klantenbestand heeft zich daarmee wel 

voorgedaan.

De financiële consequenties zijn echter 

beperkt a.g.v. een bijstelling van de 

begroting bij de 2e Bestuursrapportage 

en als gevolg van genomen 

beheersmaatregelen in de vorm van 

het invoeren van een 

Werkgeversservicepunt, de inzet van 

Social Return, inzet van Jobhunters en 

een strengere selectie aan de poort.

Invoering WWnV en bezuiniging Rijk op 

WSW-subsidie

Omdat de Wet Werken naar vermogen 

nooit is ingevoerd en de vervanger 

daarvoor, de Participatiewet, naar alle 

waarschijnlijkheid pas op 1 januari 

2015 ingaat heeft dit onderdeel van het 

genoemde risico zich niet voorgedaan.

Het is echter wel zo dat de 

samenwerking met Pauw en andere 

gemeenten binnen de 

gemeenschappelijke regeling op het 

vlak van re-integratie nog niet in volle 

omvang gerealiseerd is. Daardoor is 

ook de PUSH-bezuiniging op dit vlak 

niet volledig gehaald (zie toelichting 

lasten).

Claims op aanvullende voorzieningen 

a.g.v. de economische crisis

Claims op aanvullende voorzieningen 

zijn in 2013 beperkt gebleven. 

Overigens was er in 2013 ook meer 

geld beschikbaar a.g.v. een toevoeging 

van € 130.000 voor armoedebestrijding 

in het Gemeentefonds. Dit geld is niet 

volledig besteed.

N.v.t. Er zijn geen extra 

beheersmaatregelen getroffen. Omdat 

het niet de bedoeling is om te 

bezuinigen op bijzondere bijstand en 

minimabeleid en er wel steeds meer 

gebruik wordt gemaakt van 

schuldhulpverlening wordt nader 

onderzocht of met aanvullend beleid de 

minimuminkomens verder 

ondersteund kunnen worden.
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7. Welzijn en zorg 

  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst en dhr. J.W. Verkroost 

Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorziening maatschappelijke ondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, overig welzijn en zorg. 

Korte omschrijving Welzijn bevorderen voor inwoners van Stichtse Vecht zodat iedereen naar behoefte aan 

het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.  

  

  

OUTPUT-EFFECT KETEN  
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Omschrijving programma 

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om een sterk sociaal domein in te richten. We gaan uit van een 

zelfredzame samenleving waarin iedereen meedoet en waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg 

weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. De gemeente zet in op versterking van de 

‘samenredzaamheid’ van inwoners en van de lokale gemeenschap om problemen zoveel mogelijk op eigen 

kracht en ‘dicht bij huis’, in de eigen leefwereld op te lossen.  

 

Wat wilden we bereiken? 

Op het terrein van Welzijn en Zorg wilden we van de kostbare en vaak ‘ontmoedigende’ achterkant van de keten, 

naar de vóórkant, waar individuen en de verbanden waarin ze leven zo nodig van nieuwe brandstof voorzien 

dienen te worden om vragen en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht op te lossen. Mantelzorgers en 

vrijwilligers spelen daarin een belangrijke rol. Waar de eigen kracht in aanzet achterblijft en waar de problemen 

van uiteenlopende aard zich veelal hebben opgestapeld, blijft het mobiliseren en versterken van die eigen kracht 

leidend, maar is er meer en intensiever ondersteuning noodzakelijk (vaak ook langduriger) met steviger 

coördinatie voor een sluitende aanpak. Voor die groep wil de gemeente een vangnet bieden, waarbij ook hier 

geldt dat vangnet toch vooral een springplank moet zijn. 

Het jeugdbeleid rust op 3 pijlers: verbinden, participeren en ontwikkelen. We zijn uitgegaan uit van integraal en 

positief beleid voor jeugd van 0 tot 23 jaar, waarbij we ons hebben gericht op preventie en het voorkomen dat 

jeugd tussen wal en schip raakt. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De veranderende rol van de lokale overheid is van invloed op het sociale domein in Stichtse Vecht: regisseren, 

makelen en faciliteren om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken. 

 

In dat kader hebben wij ons in 2013 hebben gericht op de volgende taken: 

1. Zoals gepland hebben wij het nieuwe subsidiebeleid (m.i.v. 2013) geïmplementeerd. 

 

2. We hadden het doel om het programma “Samen Sterk in Stichtse Vecht”, ongeacht tijdelijke opgeschorte 

transitievoornemens van het Rijk, verder te ontwikkelen en te implementeren. De overheveling van rijkstaken 

in het sociaal domein (Wet op de Jeugdzorg, de transitie begeleiding  AWBZ  naar de Wmo en de nieuwe 

Participatiewet) vragen een grote omschakeling van inwoners, aanbieders en gemeenten. Ten gevolge van 

de samenwerking van Stichtse Vecht met Weesp en Wijdemeren is het lokale programmateam opgeschaald 

naar het zogenaamde SWW-verband. Het programma Samen Sterk in Stichtse Vecht is hierin opgegaan. Het 

vormgeven en opzetten van de nieuwe programmastructuur binnen het samenwerkingsverband heeft tijd 

gekost. Op dit moment gaat echter de kost voor de baat en heeft de inhoudelijke voorbereiding vertraging 

opgelopen. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding en dit loopt door in 2014. De 

verwachting is dat de samenwerking in SWW verband op termijn per saldo een duidelijke meerwaarde 

oplevert. 

a. Ter voorbereiding op de lokale inbedding extramurale begeleiding AWBZ (per 1-1-2015) hebben we  

samen met Weesp en Wijdemeren een document opgesteld, waarin de huidige situatie van het 

speelveld (de aard van de problematiek, de cliënten en de aanbieders) is beschreven en een aantal 

bijzondere aandachtspunten en ontwikkelingen is benoemd. Enkele pilots zijn gestart evenals de 

voorbereiding van een keuzenota. 
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b. In het kader van de voorbereiding op de lokale inbedding jeugdzorg zijn de zogenoemde 

Transitiearrangementen Jeugd afgesloten met aanbieders. Hiermee is de continuïteit van de zorg voor 

alle jongeren die op 31 december 2014 in traject zijn verzekerd. Zij blijven gedurende het jaar 2015 recht 

houden op deze zorg bij de bekende aanbieder. In regionaal verband (Utrecht West) vinden diverse 

projecten plaats sinds augustus 2013 om de transitie/transformatie tot een succes te maken. 

 

c. De gemeente zet in op meer maatwerk en beter afgestemde ondersteuning en zorg. Waar mogelijk 

schuiven we van de ‘achterkant van de keten’ naar de ‘voorkant’, naar het veld van vóórliggende 

(vrijwilligers)voorzieningen. Speerpunt vormt de inzet van vrijwilligersmaatjes voor jeugdigen met een 

beperking, voor beginnend dementerenden en voor multi problemgezinnen (Handjehelpen) en ten 

behoeve van ouderenadvisering en gemaksdiensten dicht bij huis (Welzijn Stichtse Vecht). In 2013 is 

bovendien extra geïnvesteerd in een ontmoetingsgroep (‘Blijf actief’) voor beginnend dementerenden en 

hun mantelzorgers. Dit draagt bij aan de kwaliteit van (thuis) leven en opname in (duurdere) dagopvang 

en verpleeghuis wordt hiermee vooruit geschoven. 

Vrijwillige inzet in welzijn en zorg kreeg in 2013 een extra impuls met een geslaagde Beursvloer, in 

hechte samenwerking tussen maatschappelijk betrokken ondernemers en vrijwilligersorganisaties  

 

d. Het afgelopen jaar was ons streven om de koers op substitutie 1
e
 en 2

e
 lijnsondersteuning door 

vóórliggende (0
e
 lijns-) voorzieningen te versterken. 

Sinds maart loopt er in onze gemeente een samenwerkingspilot tussen Handjehelpen, een organisatie 

die werkt met gespecialiseerde vrijwilligersmaatjes en het algemeen maatschappelijk werk (Careyn). Bij 

het maatschappelijk werk komen relatief veel volwassenen die moeite hebben om hun leven op de rails 

te houden. Met het inzetten van goed toegeruste vrijwilligers(maatjes) wordt een brug geslagen tussen 

de formele zorg en burgers die het in hun eigen netwerk (tijdelijk) niet redden. 

De versterking wordt verder gerealiseerd met de subsidiering van het pilot project in Maarssenbroek: 

werken met en vanuit een wijkteam Zorg en Welzijn, uitgaande en gecoördineerd door het 1
e
 lijns 

centrum voor gezondheidszorg (het GCM). Met deze pilot is de samenwerking gestart van de 0
e
  

lijnszorg (welzijnswerk, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk) en de 1
e
 lijn (huisartsen 

wijkverpleegkundige), alsmede met het Wmo loket en Jeugdzorg (Buurtzorg Jong). Hierin participeert de 

wijkverpleegkundige als Zichtbare Schakel. Zij kan zonder indicatie bij mensen met een 

hulpvraag/probleem langs gaan met het doel lichtere hulp in te zetten, waardoor minder beroep op de 

zwaardere 1
e
 en 2

e
 lijnsvoorzieningen hoeft worden gedaan. 

 

e. In 2013 wilden we de ontwikkeling van wijkgerichte, flexibele organisatievormen en maatschappelijke 

ondersteuning ‘dicht bij huis’ gestalte geven. Deze visie op het sociale domein is eind 2013 gezamenlijk 

ontwikkeld met de drie gemeenten en wordt in januari 2014 ter vaststelling aangeboden aan de raden. 

De visie is in een intensief participatietraject tot stand gekomen, waarbij met de adviesraden, de 

maatschappelijke partners en de raadsleden van de drie gemeenten is gesproken over de wijze van 

inrichten van de ‘toegang’ tot het sociale domein. Uitkomst hiervan is dat alle betrokkenen voorstander 

zijn van het opzetten van sociale wijkteams. 

In de kern Breukelen is half april een samenwerkingsinitiatief van Careyn en Welzijn Stichtse Vecht van 

start gegaan. Dit sociaal wijkteam is opgezet om vragen en signalen op te pakken op het gebied van 

onder meer eenzaamheid, sociaal isolement, problemen met zelfredzaamheid, gezondheidsproblemen, 

schulden of een combinatie van problemen. Het wijkteam legt verbindingen tussen de vraag van een 
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inwoner en bestaande vrijwillige en professionele dienstverlening in Breukelen. In het wijkteam werken 

een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een welzijnsmakelaar nauw samen. 

 

3. De taakstelling uit de Strategische Heroverweging op het terrein van de Wet maatschappelijke 

Ondersteuning is in 2013 ruim gerealiseerd. Dat komt voor een belangrijk gedeelte door een sterkere sturing 

op de aanvragen door de zogenaamde ‘gekantelde’ werkwijze, waarbij meer wordt ingezet op de 

zelfredzaamheid van de inwoners. Met dit nieuw ingezette beleid lopen we zo al vooruit op de door het Rijk 

opgelegde taakstelling die pas in 2015 in volle omvang gestalte krijgt. 

 

4. In verband met de transities is met betrekking tot de bevordering van woonservicezones een 

multidisciplinaire taskforce opgericht die zich bezighoudt met de toekomst van de zorg in Stichtse Vecht in 

relatie tot de rijksplannen. Woonservicezones als zodanig moeten verder worden gedefinieerd. Dit heeft ook  

te maken met de rijksplannen op het gebied van zorg en Wmo. 

 

5. Voor 2013 streefden wij ernaar om, vanuit positief jeugdbeleid (met aandacht voor het wijken- en kernen 

beleid, vanuit zelfredzaamheid en eigen kracht), jeugdparticipatie steviger vorm te geven, zodat jongeren 

meer gezien én gehoord zouden worden. Het jeugdparticipatieplatform Jong in Stichtse Vecht is succesvol 

opgezet door het jongerenwerk. Essentieel onderdeel hiervan wordt de jongerenwebsite 

jonginstichtsevecht.nl. Na besluitvorming wordt de website in januari geïmplementeerd door een 

jongerenredactie, lancering vindt plaats mei 2014. 

 

6. Het afgelopen jaar hebben wij een nieuw activiteitenprogramma voor het nieuwe jongerencentrum in 

Maarssenbroek gerealiseerd. Hierbij hebben wij jongeren betrokken als experts en adviseurs. Ook hadden 

wij ons ten doel gesteld om vanaf 2013 in de gehele gemeente Stichtse Vecht met één uitvoerende 

organisatie voor jongerenwerk te werken. De uitvoering van het jongerenwerk hebben wij aanbesteed bij de 

Stichting Jeugd-Punt. 

 

Specifiek: schuldhulpverlening 

 

7. Schuldhulpverlening wordt integraal uitgevoerd. Sinds halverwege 2013 hebben we een nieuwe externe  

partij gecontracteerd voor de uitvoering van schuldhulpverlening. De overgang naar een nieuwe partij is niet 

vlekkeloos verlopen. Het afgelopen jaar zijn wij gestart met het aanpakken van de ‘kinderziektes’ en het 

verder optimaliseren van de dienstverlening. Bovendien zijn we het afgelopen jaar gestart met de 

voorbereidingen om vanaf 2014 invulling te geven aan preventie- en nazorgactiviteiten, o.a. in de vorm van 

het maatjesproject schuldhulpverlening.  

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportages(Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Opstellen integrale 4-jaren beleidsnota WMO/Lokale gezondheid 2e kwartaal 2014*

II Ontwikkelen nota jeugdbeleid Nota op hoofdlijnen eind 2013**

*Er zijn grote beleidswijzigingen gaande voor het sociaal domein, met name gericht op  

de drie transities: Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ/Wmo. De (wettelijke) besluitvorming  

hieromtrent is nog niet afgerond. Naar verwachting krijgt dit niet eerder dan in de loop van 2014 zijn beslag. Tegelijkertijd staan 

we (gezamenlijk met Weesp en Wijdemeren) voor een ingrijpende en integrale herinrichting van het sociale domein. Dit vraagt 

ook in 2014 veel inzet. 
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Met het opstellen van de gecombineerde beleidsnota Wmo en lokaal Gezondheidsbeleid sluiten we aan bij de landelijke 

wijzigingen in wet- en regelgeving en de lokale transformatie (i.s.m. Weesp en Wijdemeren) van de hulp- en dienstverlening in 

het gehele sociale domein. De gecombineerde beleidsnota is dan ook niet eerder te verwachten dan (op zijn vroegst) in het 

tweede kwartaal van 2015. Uiteraard wordt gezorgd voor uitvoering van lokale wet- en regelgeving indien dit noodzakelijk is. 

 

** Met het oog op efficiëntie is er voor gekozen om nu geen jeugdbeleid voor Stichtse Vecht te formuleren, maar  dit 

gezamenlijk met Weesp en Wijdemeren op te pakken. Verwacht wordt dat deze SWW nota jeugdbeleid in de loop van 2014 

wordt opgeleverd. 

 

Wat heeft het gekost? 

Welzijn en zorg Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

1.914.632   1.961.444   1.961.444   1.961.444   -                

216.171      224.916      224.916      181.291      43.625       

Welzijn 1.525.978   1.467.458   1.438.135   1.488.813   50.678-       

Ouderen 610.182      611.975      585.556      582.160      3.396         

Dorps- en buurthuizen 555.347      412.691      411.471      587.417      175.946-      

Zorg 7.773.723   7.849.254   8.207.482   6.743.034   1.464.448   

12.596.033 12.527.738 12.829.004 11.544.159 1.284.845   

Welzijn 53.107-       33.800-       18.800-       32.798-       13.998       

Ouderen 21.938-       28.659-       26.977-       23.470-       3.507-         

Dorps- en buurthuizen 387.228-      297.035-      297.035-      266.016-      31.019-       

Zorg 1.210.795-   867.122-      1.262.122-   1.355.057-   92.935       

1.673.067-   1.226.616-   1.604.934-   1.677.341-   72.407       

10.922.966 11.301.122 11.224.070 9.866.817   1.357.253   

64.477       45.727       439.122      439.122      0-               

132.017-      117.842-      198.222-      198.222-      0               

67.540-       72.115-       240.900      240.900      0               

67.540-       72.115-       240.900      240.900      0               

Totaal Welzijn en zorg 10.855.426 11.229.007 11.464.970 10.107.717 1.357.253   

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Baten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Overige lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Welzijn 

Binnen het bestuurlijk thema Welzijn is € 50.678 meer uitgegeven dan begroot. Deze meeruitgaven hebben 

betrekking op de deelproducten Algemeen Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening en Naturalisaties en 

bestaan uit verschillende kleine afwijkingen die geen toelichting behoeven. 

 

Dorps- en Buurthuizen 

Binnen het thema Dorps- en Buurthuizen is € 175.946 meer uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen 

worden onderstaand verklaard. 
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Op dit bestuurlijk thema is een taakstellende ombuiging in het kader van PUSH opgenomen ter hoogte van 

€ 45.000. Deze ombuiging kan echter pas gerealiseerd worden in de loop van 2014, wanneer de uitvoering van 

de visie op de uitvoering van het wijk- en buurthuiswerk in de kernen van onze gemeente daadwerkelijk gestalte 

krijgt. 

 

Op Buurt- en clubhuiswerk is € 130.946 meer uitgegeven dan begroot. Dit vindt zijn oorsprong in niet begrote 

onderhoudskosten van de dorpshuizen in Loenen voor een bedrag van € 40.275. Bij het opstellen van de 

meerjarigonderhoudsplannen voor deze dorpshuizen is het onderhoud voor 2013 niet in de berekening 

meegenomen en komen deze kosten nog eenmalig ten laste van de exploitatie. De € 65.667 meerkosten op de 

exploitatie van de overige buurt- en clubhuizen worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de afrekening van de 

energielasten van het 4 in 1 gebouw naar de gebruikers toe pas in 2014 kan plaatsvinden. Tot slot is binnen het 

buurt- en clubhuiswerk € 25.004 meer aan subsidies verstrekt dan begroot door nagekomen (2012) 

subsidieverplichtingen. 

 

Zorg 

Binnen het bestuurlijk thema Zorg is € 1.464.448 minder uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Op de post Transities WMO is € 144.497 minder uitgegeven. Dit geld moet volgens eerder vastgelegde afspraken 

beschikbaar blijven om de overgang naar de nieuwe WMO-uitvoeringspraktijk in SWW-verband mogelijk te 

maken. Aan de raad zal voorgesteld worden dit via de resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 

2014. 

 

Voor huishoudelijke hulp, leefvoorzieningen en woonvoorzieningen is circa € 1.267.000 aan begrote uitgaven in 

2013 niet uitgegeven. Voor een deel was met deze onderbesteding in de tweede bestuursrapportage 2013 al 

aangekondigd. In deze bestuursrapportage is voor een bedrag van € 380.000 een claim op deze onderuitputting 

gelegd ten faveure van de gemeentebrede PUSH-taakstelling. Deze claim kan worden geëffectueerd. De 

onderbesteding is enerzijds het gevolg van een sterkere sturing op de aanvragen in het kader van de 

zogenaamde ‘Kanteling’, waarbij meer wordt ingezet op maatwerk en zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast 

zijn er dit jaar relatief weinig woningaanpassingen aangevraagd. Omdat woningaanpassingen duur zijn, heeft een 

geringe afwijking in aantal een groot effect op het financiële resultaat.  

 

BATEN 

Dorps- en buurthuizen 

Binnen het bestuurlijk thema Dorps- en buurthuizen is € 31.019 minder ontvangen dan begroot. Niet alleen huren 

de gebruikers minder vierkante meters, ook is de hoogte van de huur in overeenstemming gebracht  (lees: 

verlaagd) met marktconforme tarieven. 

 

Zorg 

Binnen het bestuurlijk thema Zorg is € 92.935 meer ontvangen dan begroot. Dit heeft onderstaande oorzaken. 

Voor een bedrag van € 31.821 kunnen we deze meerinkomsten toeschrijven aan het product jeugd- en 

jongerenwerk. Het betreft hier de terugbetaling van een teveel ontvangen subsidie van Stichting Jeugdpunt 

Loenen uit 2011. 
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De overige meerinkomsten hebben betrekking op het terrein van de WMO-voorzieningen, met name meer 

ontvangen eigen bijdragen op het onderdeel voorzieningen gehandicapten. In totaal ontvangen we aan bijdragen 

voor dit onderdeel bijna € 58.000 meer dan begroot. In de tweede helft van 2012 is de eigen bijdrage-regeling in 

Stichtse Vecht geharmoniseerd, waardoor er vanaf dat moment over meer voorzieningen een eigen bijdrage 

gevraagd wordt. Het effect daarvan is pas in 2013 merkbaar geworden. Zoals in de toelichting bij de lasten is 

aangegeven, wordt er in het kader van de ‘Kanteling’ sterker gestuurd op de aanvragen. Het effect daarvan op de 

hoogte van de inkomsten uit eigen bijdrage is pas in 2014 in volle omvang merkbaar. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 

 

RISICO’S 

In het begrotingsakkoord van het rijk was opgenomen dat de zogeheten zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1, 2 en 3 

uit de AWBZ werden geschrapt. Denk hierbij aan wonen met enige zorg en begeleiding. Mensen die relatief lichte 

zorg of begeleiding nodig hebben, krijgen geen indicatie meer voor verblijf in een instelling, zoals een 

verzorgings- of verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De zorg en 

ondersteuning die ze wel nodig hebben moeten ze zelf regelen. Betrokken organisaties en de VNG vreesden 

toeloop naar het Wmo-loket en vonden het tempo van invoering (per 1 januari 2013) veel te hoog. 

Vooral omdat onduidelijk was om hoeveel mensen het zou gaan, die bij de gemeente zouden aankloppen. 

 

Gezien de financiële resultaten in 2013, is dit risico het afgelopen jaar uitgebleven. Omdat vaak een vertraging zit 

tussen het moment van invoeren van een maatregel en de daadwerkelijke effecten, kan het zijn dat dit risico zich 

in 2014 e.v. alsnog gaat voordoen. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

8. Natuur en milieu 

  

Portefeuillehouder     Dhr.  P.F. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Huishoudelijk afval, Overige afval, Riolering, Geluidwerende voorzieningen, Milieu en 

Begravingen. 

Korte omschrijving Het programma is gericht op het zorgdragen voor een evenwichtige natuur en een 

evenwichtig milieu, op het gebied van water, lucht, bodem en geluid. 

Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 

versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot 

milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Dit programma beslaat de uitvoering van natuur- en milieuwerkzaamheden die voortvloeien uit milieuwetten. Dit 

betreffen beleids- en beheersmatige taken en advisering op milieugebied, waarbij wij worden ondersteund door- 

of taken oppakken samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Het omvat de volgende (beheer)taken: 

 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

Hieronder valt onder meer: 

 Beleidsmatige taken en advisering voor dat deel van de waterketen en het oppervlaktewater dat in 

eigendom en/of beheer is bij de gemeente. Doelstelling is het voldoen aan de zorgplichten voor 

afvalwater(riool), hemelwater, grondwater en bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Om de doelmatigheid te versterken zoeken wij samenwerking met andere gemeenten en 

waterschappen. 

 Implementatie Natura 2000, herinrichting Bethunepolder, implementatie nationale en provinciale 

ecologische verbindingszones en de implementatie van het gemeentelijke LandschapOntwikkelingsPlan 

(LOP). 

 Het beheren en onderhouden van de geluidswerende voorzieningen. 

 

Afval 

Dit betreft het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Ook het beheer van de 

afvalinzamelingsdepots valt hier onder en het scheiden van afval in zoveel mogelijk deelstromen. Dit is belangrijk 

voor het milieu, maar ook kostenbesparend. 

Wij ontwikkelen een duurzaam afvalbeleid, waarbij de uitgangspunten afvalscheiding en stimulering van 

hergebruik gelden. 

 

Begraven 

Het beheren en onderhouden van acht begraafplaatsen, waarbij zorgvuldig de doelmatigheid van het gebruik in 

ogenschouw genomen dient te worden. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Het bereiken van de doelstelling van dit programma is een continu proces waarbij constant moet worden 

ingespeeld op wijzigingen die zich voordoen. Op het gebied van riolering, water, bodem en geluid is, door het 

inspelen op ontwikkelingen, getracht de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans te houden c.q. te 

verbeteren. De aandacht die gegeven wordt aan het project Kockengen waterproof, waarbij in samenwerking met 

verschillende (overheids)instanties wordt getracht structurele oplossingen te vinden voor reeds lang bestaande 

problematiek, is daar een goed voorbeeld van. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Bestuurlijk thema Milieu 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

1. Implementeren Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en oprichten gebiedsfonds Stichtse Vecht 

In 2013 hebben wij meeontwikkeld aan beleid op het gebied van cultuurhistorie en recreatie. Het beleid voor 

natuur en landschap, inclusief de oprichting van een gebiedsfonds, staat beschreven in een startnotitie.  

Twee bestaande projecten, het klompenpad bij Nieuwersluis en een voetveer over de Angstel, zijn in 2013 

nog niet gerealiseerd, omdat we afhankelijk zijn van de medewerking van grondeigenaren. Er zijn vele kleine 
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landschapselementen onderhouden met behulp van de gecoördineerde inzet en samenwerking met  

vrijwilligersgroepen en in het kader van boomfeestdag. 

 

2. Meewerken aan programma’s van hogere overheden en waterschappen 

Wij hebben in 2013 meegewerkt aan een aantal programma’s van de hogere overheden en de 

waterschappen. De herinrichting van de Bethunepolder zit in de eindfase. Voorbeelden van nieuwe 

ontwikkelingen waarin wordt samengewerkt zijn de pilot voor de Loosdrechtse Plassen en Kievitsbuurten, de 

reconstructie van het Noorderpark, de buitenplaatsenbiotoop en het zoeken naar een oplossing voor een 

veilige oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Nieuw Wetering. 

 

3. Duurzaamheidsbeleid 

De duurzaamheidsvisie is op 17 december 2013 door uw raad vastgesteld. 

 

4. Opstellen van een Actieplan Geluid voor Stichtse Vecht 

Wij hebben met inspraak van de inwoners actieplannen opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe 

geluidshinder in Stichtse Vecht kan worden voorkomen en verminderd. Het Ministerie heeft ons in 2013 

bericht dat aan de gestelde wettelijke verplichtingen is voldaan. 

 

5. Integrale aandacht voor de gevolgen van water-, spoorweg- en luchtverkeer 

Wij hebben in 2013 een zienswijze ingediend naar aanleiding van het Actieplan Omgevingslawaai 

Rijkswegen, omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de invoering van de 130 km/u op de A2 en 

onze gemeentelijke ambities. Ook is, mede naar aanleiding van de reactie van gemeente Stichtse Vecht, het 

route-experiment Aalsmeerbaan (Schiphol) van tafel gegaan, waardoor extra overlast voor met name de 

inwoners van Breukelen-Noord, Kockengen en Nieuwer Ter Aa is voorkomen. 

 

6. Uitvoeren van de maatregelen vanuit het verbreed GRP en vormgeven samenwerking in de waterketen 

In 2013 hebben wij onder meer de volgende maatregelen uitgevoerd vanuit het verbreed GRP: 

 In de Schilderswijk te Maarssen zijn in cocreatie met Portaal de huurwoningen afgekoppeld en is het 

rioolstelsel gerenoveerd. 

 Een deel van de rioolgemalen is in 2013 gerenoveerd en voorzien van telemetrie en slimme 

energiemeters 

 In Bisonspoor en in de Marijkestraat te Breukelen zijn rioolstrengen vervangen die waren ingestort.   

 De voorgenomen vervangingsprojecten Tienhoven, Herenweg/Gageldijk, Zandweg-Oostwaard en de 

Poel  zijn in 2013 in voorbereiding genomen. 

 Met de aanleg van drukriolering in Oukoop (10 aansluitingen) voldoen we aan de verplichting om 100% 

rioolaansluitingen te realiseren. De uitvoering hiervan is eind 2013 gestart. 

 

Begin 2013 hebben wij samenwerkingsovereenkomsten met de binnen onze grenzen opererende waterschappen 

getekend. We nemen deel in de voorbereiding van projecten voor het gezamenlijk databeheer van neerslag- en 

overstortgegevens, beheer van een grondwatermeetnet en het monitoren van overstorten. In 2013 zijn het 

Regionaal afvalwaterketenbeleid (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Handboek Stedelijk 

Afvalwater (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) vastgesteld door de deelnemende gemeenten, waaronder 

Stichtse Vecht. Aan de totstandkoming hiervan hebben we eveneens een bijdrage geleverd. 
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Afval 

7. Opstellen afvalvisie en afronden vervolgstudie afvalstoffendepots 

De Afvalvisie is opgenomen in de Duurzaamheidsvisie. De haalbaarheidsstudie afvalscheidingstations is 

uitgevoerd en besproken in een werksessie. De vervolgstudie afvalstoffendepots is niet afgerond omdat 

beantwoording van de aanvullende vragen die zijn gesteld in de werksessie meer tijd kost. De proef met de 

ondergrondse perscontainers voor plastic afval is opgestart en in volle uitvoering. In 2013 is capaciteit 

ingezet om extra aandacht te besteden aan afvalcommunicatie. Hiervoor is een afvalcommunicatieplan en 

jaarkalender afval opgesteld die gebruikt wordt als leidraad. Het jaar 2013 wordt door ons gekarakteriseerd 

als het jaar van het huishoudelijk plastic en het grof (tuin)afval. 

 

Bestuurlijk thema Lijkbezorging 

Begraven en herdenken  

In 2013 is de taakstellende bezuiniging van € 200.000 aan extra inkomsten nagenoeg gerealiseerd door een 

flinke inzet op de inhaalslag met aanschrijvingen van verlopen graftermijnen en door de verhoogde tarieven. Er is 

met een externe adviseur een pakket adviezen afgerond voor verdere verbeteringen van de exploitatie van de 

gemeentelijke begraafplaatsen. Begin 2014 krijgen wij deze ambtelijke adviezen voorgelegd en maken wij 

keuzes. De nieuwe begraafplaatsverordening geeft meer mogelijkheden dan voorheen voor alternatieve vormen 

van begraven en gedenken. Hoewel positief ontvangen is het nog te vroeg om te concluderen dat dit leidt tot een 

toename van het aantal begravingen binnen de gemeente. Fysieke alternatieve vormen, de zogenoemde 

themavelden, zijn in 2013 door tijdgebrek niet gerealiseerd, evenmin als de actieve communicatie hierover in de 

vorm van bijvoorbeeld een website. Voorbereidingen hiertoe zijn echter grotendeels getroffen, waardoor het in 

2014 gestalte kan krijgen. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

I Project containerregistratie (stickeractie containerbestand) Derde kwartaal 2014*

II RUD-vorming Beleidswijziging 2013””

*Vanwege herprioritering van taken. 

**Gewijzigde aanpak langs twee sporen: (1) OdrU rondt eigen fusieproces af en brengt basis op orde, (2) provincie, SBG-

gemeenten, Utrecht, Lopik, Nieuwegein en Houten maken doorstart om taken z.s.m. onder te brengen in RUD en dragen 

daarvan alle kosten en risico’s. Zie RIB # 37. 
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Wat heeft het gekost? 

Natuur en milieu Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

2.346.581   2.444.378   2.444.378   2.444.378   -                

1.619.756   2.305.795   2.305.795   2.149.097   156.698      

Milieu 6.864.209   7.193.849   7.553.900   7.986.387   432.487-      

Lijkbezorging 261.816      232.206      232.068      423.739      191.671-      

11.092.362 12.176.228 12.536.141 13.003.600 467.459-      

Milieu 11.291.589- 11.361.669- 11.224.061- 11.946.414- 722.353      

Lijkbezorging 463.402-      542.610-      542.610-      532.393-      10.217-       

11.754.992- 11.904.279- 11.766.671- 12.478.807- 712.136      

662.630-      271.949      769.470      524.793      244.677      

5.542.908   -                -                154.429      154.429-      

4.504.327-   30.877-       277.544-      528.555-      251.011      

1.038.581   30.877-       277.544-      374.126-      96.582       

1.038.581   30.877-       277.544-      374.126-      96.582       

Totaal Natuur en milieu 375.952      241.072      491.926      150.667      341.259      

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Baten

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 156.698 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet 

gereed zijn gekomen in 2012 en daardoor geen kapitaallasten zijn berekend over deze investeringen in 2013. 

 

Milieu 

Op de posten Inzamelen- en Verwerking huishoudelijk afval is in totaliteit € 537.654 meer uitgegeven dan 

begroot. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt, doordat het scheiden van afval (in meerdere soorten) 

toeneemt, waar bij de begroting geen rekening mee was gehouden. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten van 

papier, kunststof, groen, glas en overig afval. Bovendien zijn de inzamelkosten van huishoudelijk afval door o.a. 

het spreiden van het ophalen van aangeboden afval toegenomen maar dit resulteert wel in een hogere opbrengst 

(zie hiervoor de toelichting bij de baten). Anderzijds zorgt de verbeterde afvalscheiding voor lagere verwerkings-

kosten van het GFT restafval, doordat het totaalvolume daarvan afneemt. 

 

Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in een toename van het aantal ondergronds containers. De daarmee 

verband houdende kosten van onderhoud en keuring waren nog onvoldoende in de begroting meegenomen. 

Op de post Begeleiding en opdrachtgeving is € 282.451 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met 

de begrote advieskosten voor de uitvoering van het GRP 2012-2016. De werkelijke kosten waren in 2013 lager 

dan begroot, doordat een aantal onderzoeken uit het VGRP niet zijn uitgevoerd. Enerzijds houdt dit verband met 

beschikbare capaciteit, anderzijds met de planning die niet synchroon loopt met de uitvoering van onderzoeken 

binnen de regionale samenwerking in de waterketen. 

 

Op de post Onderhoud vrijverval riolering is € 150.689 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat 

er maar eenmaal onderhoud is uitgevoerd aan kolken in plaats van tweemaal zoals begroot. 
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Op de post Geluidswerende voorzieningen is € 140.563 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met het 

feit dat het onderhoud van het geluidscherm A2 op deze post is verantwoord voor € 160.862. Deze kosten zijn 

niet begroot. Tegenover deze kosten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve geluidscherm A2 voor 

hetzelfde bedrag (zie mutaties reserves). 

 

Op de post Milieubeheer en beleid is € 204.824 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken 

met een verwacht exploitatietekort bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) over 2013 van circa € 1,1 

miljoen. Het grote exploitatietekort van de ODRU wordt met name veroorzaakt door: 

 Het bedrag dat in het kader van ODRU-vorming niet bij de Provincie kon worden gedeclareerd; 

 Het niet realiseren van de acquisitiedoelstelling vanwege de recessie; 

 Het herstellen van de organisatieweeffout bij de fusie van 1 juli 2012 met een reorganisatie. 

 

Conform de gemeenschappelijke regeling verwachten wij dat aan Stichtse Vecht nog circa € 180.000 in rekening 

zal worden gebracht, welk bedrag in 2013 als verplichting is opgenomen op de balans. 

 

Zoals gemeld bij de 2e berap is er tevens een afwijking op het gebied van de Natuur- en Milieueducatie (NME)-

taken van € 25.000 (onderhoudsbijdrage Stichting M.E.C. en NME-werkbudget) die niet was meegenomen in de 

DVO en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht 2013 van de ODRU. 

 

Lijkbezorging 

Op de post exploitatie begraafplaatsen is € 174.537 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat de 

loonwaarde van buitendienstmedewerkers die voorheen de begraafplaatsen onderhielden nog niet is 

overgeheveld naar deze post. Daarnaast is het aantal begravingen toegenomen, wat niet voorzien is in het 

bestek. Meer begravingen zorgen echter ook voor meer inkomsten, waardoor de push taakstelling van € 200.000 

extra inkomsten bij de baten op de post inkomsten begraafplaatsen nagenoeg behaald wordt. 

 

BATEN 

De baten Verwerking huishoudelijk afval zijn over 2013 € 675.045 hoger dan begroot. Dit betreft het onderdeel 

“overige baten” zoals de baten voor papier, glas en plastic. De hoogte van de raming 2013 voor dit onderdeel is 

gebaseerd op de som van de begrotingen van de voormalige drie gemeenten. In de voorgaande jaren 2011 en 

2012 is al gebleken dat de baten hoger waren dan begroot. Voor 2013 heeft deze trend zich doorgezet. Dit wordt 

enerzijds veroorzaakt doordat in de baten van 2013 afrekeningen over 2012 van € 124.848 zijn verantwoord. 

Anderzijds laten de baten op de deelstromen papier, glas en plastic een gunstige ontwikkeling zien voor zowel de 

ingezamelde kilo’s als de prijs op de wereldmarkt. De kwantitatieve toename wordt veroorzaakt doordat de 

gemeente zoveel als mogelijk zoekt naar wegen om het scheidingspercentage te verhogen. 

 

De post Overige riolering heeft € 67.631 meer inkomsten dan begroot. Dit komt doordat in één keer afgerekend is 

met Waternet voor de bijdrage aan afvoerkosten afvalwater voor de periode 2007 t/m 2013. 

 

KOSTENDEKKENDHEID 

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca. 97,5%. Per 

saldo zijn de lasten € 144.693 hoger dan de baten in 2013. De hogere lasten worden veroorzaakt door toename 

van de aan afval doorrekenbare kosten (kwijtscheldingskosten, straatreiniging). 
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Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca. 103%. Per 

saldo overstijgen de baten de lasten in 2013 met € 154.429. De lagere uitgaven op riolering wordt met name 

veroorzaakt doordat de kapitaallasten lager waren dan begroot. Zie de toelichting hierboven onder het kopje 

kapitaallasten. 

 

De onderdekking op afval en het overschot op riolering worden onttrokken/gestort  uit egalisatiereserves. Deze 

reserves zijn gevormd om schommelingen op te vangen binnen de kostendekkendheid. Ze kunnen ingezet 

worden om hogere kosten op te vangen waardoor er geen tariefstijging wordt doorgevoerd  of besloten kan 

worden de heffingen in het daaropvolgende jaar naar beneden bij te stellen. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De niet begrote storting in de reserve van € 154.429 is de storting in de egalisatiereserve riolering (zie de 

toelichting onder kostendekkendheid). 

 

De niet begrote onttrekking van € 251.011 bestaat onder andere uit: 

 Onttrekking uit de egalisatiereserve afval voor een bedrag van € 144.693. Zie de toelichting onder de 

kostendekkendheid. 

 Onttrekking uit de bestemmingreserve  geluidscherm A2 ten bijdrage van € 160.862 (zie de toelichting 

onder de lasten). 

 

RISICO’S 

Het risico dat in de arbitragezaak inzake een te late oplevering van geluidschermen langs de A2 het hoger beroep 

negatief uitpakt voor de gemeente, is in 2013 daadwerkelijk opgetreden. Er is in 2013 een bedrag betaald aan de 

aannemer, waarvoor in de begroting een reservering was opgenomen. Naar verwachting worden in 2014 de 

resterende mogelijke gevolgen voor de gemeente duidelijk. 
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9. Wonen en ondernemen 

  

Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst, dhr. P. Ploeg, dhr. P.F. de Groene en dhr. K.H. Wiersema 

Producten Economische zaken, ruimtelijke ordening, vergunningen bouwen en wonen, 

monumentenzorg, stedelijke vernieuwing, woonruimtezaken, volkshuisvesting, 

grondzaken, grondexploitaties 

Korte omschrijving Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke en 

groene karakter van Stichtse Vecht. Een adequate huisvesting realiseren voor alle 

inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Dit 

programma is voorts gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 

gebiedsontwikkeling. 

  

 

OUTPUT-EFFECT KETEN 
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Omschrijving programma 

Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van 

Stichtse Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente. We 

waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij stimuleren en faciliteren de 

ontwikkelingen, beschermen en versterken de natuur- en landschappelijke waarden. De gemeente wil adequate 

huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. 

Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

In het kader van dit programma worden de economische belangen van Stichtse Vecht in de regio behartigd. Het 

ondernemersklimaat en vestigingsklimaat moeten worden gestimuleerd, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid 

van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en ontwikkeling van de jeugd. Het economisch beleid richt zich 

ondermeer op binding van grote werkgevers, ondersteuning van ondernemers en MKB-ers en bevordering van de 

(bedrijfsmatige)leefbaarheid. Op tal van terreinen wordt aandacht besteed aan contacten met het bedrijfsleven.  

 

Wat wilden we bereiken?  

Ondernemen 

Stichtse Vecht als gemeente met een aantrekkelijk Ondernemers- en Vestigingsklimaat. Een gezond 

ondernemingsklimaat draagt immers bij aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners 

en ontwikkeling van de jeugd.  

Stichtse Vecht als strategische samenwerkingspartner binnen de provincie Utrecht, Noordvleugel en voor de 

agglomeraties Utrecht en Amsterdam op het gebied van economie. 

 

Wonen 

Op basis van de Woonvisie zetten wij in op het stabiel houden van het inwoneraantal (62.000- 64.000 inwoners) 

met behoud van het Groene Hart: het behoud van aanbod van sociale huurwoningen is van groot belang omdat 

een groot deel van de inwoners hierop is aangewezen; mensen in een noodsituatie kwamen niet op straat te 

staan.  

Bijzondere aandacht verdienen de doelgroep die een inkomen heeft boven de sociale huurnorm, maar te weinig 

verdient voor het verkrijgen van een hypotheek. Over het uitvoeren van de Woonvisie werden afspraken gemaakt 

met de woningcorporaties, de zogenaamde samenwerkingsafspraken (voorheen de prestatieafspraken). 

 

Ruimtelijke kwaliteit en stedelijke vernieuwing 

We beschermen het groene karakter en de diverse ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Stichtse Vecht. We 

verbeteren de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. Met de vaststelling van 

bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen als toetsingskader voor omgevingsvergunningen en gebruik in 

2013 wordt de ruimtelijke kwaliteit in juridische zin geborgd. De inwoners van de gemeente werden goed 

geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid. 

 

Gemeentelijk vastgoed 

Eind 2012 is de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd op basis van de uitgangspunten uit de integrale visie 

vastgoedmanagement. De omvang en de kwaliteit van het onderhoud van het (resterend) vastgoed werd hierdoor 

op peil gehouden en de kosten voor het beheer en onderhoud bleven beheersbaar. 
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Wat hebben we hiervoor gedaan? 

Ondernemen 

Verbeteren ondernemersklimaat  

In de regionale samenwerkingsverbanden hebben de partijen in de Noordvleugel met elkaar een Economische 

Actie Agenda opgesteld en deze is inmiddels in uitvoering. Als stadsregio Utrecht nemen we deel in het 

Noordvleugeloverleg, waar we gezamenlijk met de stad Utrecht als linking pin fungeren tussen de Economic 

Board Utrecht (EBU) en de Noordvleugel. De EBU heeft afgelopen jaar ook een agenda opgesteld. De 

economische agenda van de Noordvleugel en de agenda van de EBU zijn complementair aan elkaar. Het AB 

BRU heeft  zich ook financieel gecommitteerd aan de EBU door een substantiële eenmalige bijdrage.  

Ook op lokaal niveau verbeterden we het ondernemersklimaat door onder andere aandacht te besteden aan een 

goede dienstverlening, het bedrijfsleven als partner te behandelen en de regelgeving voor ondernemers zoveel 

mogelijk te beperken. Wij hebben de openingtijden voor de horeca verruimd en een liberaler beleid voor 

paracommerciële instellingen ingevoerd. 

 

Reclamebeleid  

Met het reclamebeleid beogen we het tegengaan van de toenemende verrommeling van de buitenruimte. Dit is 

gerealiseerd door de exploitatie van de A0-reclame en lichtmastreclame uit te besteden aan externe commerciële 

partijen. Tevens is het aantal toegestane reclamevormen beperkt en handhaven we op overige, niet toegestane, 

reclamevormen. De voorbereiding van de aanbesteding van een reclamezuil langs de A2, de abri’s en de 

europanels in combinatie met gemeenteplattegronden is inmiddels gestart. Hiermee beogen we de verrommeling 

nog verder terug te dringen. 

 

Bevorderen van de kenniseconomie  

De gemeente heeft bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie nadrukkelijk de samenwerking met de Universiteit 

Nyenrode opgezocht. Nyenrode heeft met name gewezen op het benutten van de kracht van de samenleving en 

heeft tijdens de werksessie energie met de raad een workshop waarderende aanpak geleid. Het is de gemeente 

veel aan gelegen lokaal ondernemerschap te verbinden aan de universiteit Nyenrode en Nyenrode te verbinden 

aan de lokale gemeenschap. 

 

Het bevorderen van contacten tussen overheid en bedrijfsleven.  

Naast de functie van BedrijfsContactFunctionaris wordt de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven 

versterkt door frequent te overleggen met belangenverenigingen in de economische sector. Ook in 2013 is weer 

een 3-tal collegebezoeken georganiseerd aan lokale bedrijven. Daarnaast is een 20-tal bedrijfsbezoeken 

afgelegd. Naast overleg met OSV en (vertegenwoordigers van) ZZP, voerden wij verder regelmatig overleg met 

de drie verschillende winkeliersverenigingen. Op deze wijze krijgen wij steeds beter inzicht in wat onze 

ondernemers nodig hebben. 

 

Aanpak leegstand kantoren  

Wij kennen in de regio het hoogste percentage leegstand. Absoluut gezien valt dit mee, omdat het slechts twee 

locaties betreft in Maarssen; Bisonspoor en Planetenbaan. In samenwerking met de provincie wordt een 

ontwikkelplan gemaakt voor het gebied Planetenbaan/het Kwadrant. Onderzocht wordt welke bestemmingen 

mogelijk zijn, naast de bestaande kantoorbestemming. Het plan wordt in overleg met vastgoedeigenaren en 

huurders opgesteld. Het eindproduct wordt in 2014 opgeleverd. 
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Dit zal deels een kader bieden, er worden echter ook ideeën aangedragen die gebruikt kunnen worden om het 

gebied een sterker profiel te geven. 

 

Verdere realisatie 10-puntenplan ondernemersverenigingen en KvK 

Conform het collegeprogramma 2011-2014 ontwikkelen wij samen met ondernemers een economische visie. Een 

goed economisch klimaat draagt immers bij aan de leefbaarheid van de kernen, aan werkgelegenheid en (d.m.v. 

stageplaatsen) aan de ontwikkeling van de jeugd. Van het 10-punten plan van de KvK zijn inmiddels 6 punten 

gerealiseerd. 

Intensieve samenwerking met het ondernemersveld heeft geleid tot nieuw parkeerbeleid voor de centrale 

winkelgebieden, aangepast inkoopbeleid en meer werkplekken voor ZZP-ers. Ook zijn ondernemers als 

stakeholder betrokken bij participatieve beleidsvormingsprocessen. 

 

Wonen 

Stedelijke Vernieuwing 

In 2013 zijn diverse inspanningen geleverd om de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving te verbeteren. 

Deze zijn voor een deel in andere programma’s tot uiting gebracht. In samenwerking met de woningcorporaties is 

gewerkt aan een convenant ‘woonoverlast’. Daarnaast is gewerkt aan een aantal ruimtelijke projecten waarmee 

een invulling aan stedelijke vernieuwing is gegeven. Een voorbeeld is het Schildershof in Maarssen, waar een 

supermarkt en woningen gerealiseerd worden. 

 

Gemeentelijke vastgoed 

Er is een lijst opgesteld met panden die versneld kunnen worden afgestoten. Hiervoor wordt nog een 

verkoopstrategie opgesteld. Voor de overige panden werden meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. 

 

Woonvisie 

Nadat uw raad in juli de gemeentelijke woonvisie heeft vastgesteld, is gewerkt aan de uitvoering met onder meer 

de woningcorpaties en de seniorenraad. 

 

Startersleningen 

Ten uitvoering van uw motie is eind 2013 een fonds ingesteld om de stap naar een koopwoning voor starters 

gemakkelijker te maken. 

 

Vergunningverlening  

Wij verleenden tijdig en binnen de wettelijke termijnen de juiste vergunningen; wij stimuleerden aanvragen met 

private kwaliteitsborging (gecertificeerde aanvragen). Ondanks stimulerende maatregelen hebben wij nog geen 

aanvragen met private kwaliteitsborging ontvangen. Aanvragers benutten de mogelijkheden hiervoor nog niet. 

 

Handhaving  

Wij handhaafden, in het kader van de toezichtstaken, op basis van een in 2012 vastgesteld 

Handhavinguitvoeringprogramma (HUP); in dit programma zijn lokale prioriteiten en wettelijke taken opgenomen 

en vastgesteld. De samenwerking met politie, ODRU en brandweer was meer gestructureerd en intensiever dan 

voorheen. In het jaar 2013 zijn meer handhavingzaken opgepakt. Door het clusteren van handhavingzaken 

(bijvoorbeeld asbestzaken in één wijk) zijn controles gebundeld en werden toezichthouders efficiënter ingezet. 

Ook het vervolg werd efficiënter opgepakt omdat het proces is gestandaardiseerd. Daar waar wij konden voerden 
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wij toezicht- en repressietaken integraal uit. De horeca-inrichtingen zijn door de omgevingsdienst en de VRU, 

namens ons, integraal gecontroleerd. Op het gebied van milieu en brandveiligheid zijn geen noemenswaardige 

overtredingen geconstateerd. Overtredingen waarbij de veiligheid en gezondheid in het geding waren (zoals 

asbest) kregen te allen tijde de hoogste prioriteit en hiertegen traden wij actief op. Bij overtredingen met een 

middel tot  lage prioriteit zetten wij in op preventie en gedragsbeïnvloeding. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage(Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Actualisatie laatste verouderde bestemmingsplannen 2e en 3e kwartaal 2014

II Visie Ruimte en Economie 2e en 3e kwartaal 2014

 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2013 2014 2015 2016

Reguliere omgevingsvergunning verleend 

binnen…...weken
P 8 weken 6 weken PM PM PM

Uitgebreide omgevingsvergunning verleend binnen  

…… weken
P 26 weken 18 weken PM PM PM

Aanvragen binnen de gestelde termijn behandelen P 100%

Alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 actueel P < 1-7

E/P: Geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

 

Wat heeft het gekost? 

Wonen en ondernemen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2012 2013 2013 2013 2013

4.087.376   4.145.017   4.086.327   4.086.327   -                

504.446      327.344      374.027      377.662      3.635-         

Ondernemen 37.984       31.953       40.948       29.479       11.469       

Wonen 1.601.657   883.809      1.708.862   1.391.763   317.099      

6.231.463   5.388.123   6.210.164   5.885.231   324.933      

Ondernemen 226.111-      283.336-      257.509-      220.017-      37.493-       

Wonen 1.980.103-   2.264.072-   1.870.137-   2.080.708-   210.571      

2.206.215-   2.547.408-   2.127.646-   2.300.724-   173.078      

4.025.248   2.840.715   4.082.518   3.584.507   498.011      

919.612      287.371      40.000       41.122       1.122-         

2.502.099-   480.000-      1.292.716-   1.123.378-   169.339-      

1.582.487-   192.629-      1.252.716-   1.082.256-   170.461-      

1.582.487-   192.629-      1.252.716-   1.082.256-   170.461-      

Totaal Wonen en ondernemen 2.442.761   2.648.086   2.829.802   2.502.251   327.551      

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Baten
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TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Wonen 

Binnen het bestuurlijk thema wonen is € 317.099 minder uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Bestemmingsplannen  

Nu het jaar 2013 is afgesloten blijkt dat er een tekort is van € 42.000 binnen het onderdeel ‘bestemmings-

plannen’. Dit tekort is veroorzaakt doordat in 2013 planschadekosten van totaal € 70.000 zijn uitbetaald. De 

bovengenoemde planschade is ontstaan door het bestemmingsplan Vierde Kwadrant waarin de bouw van 92 

woningen in Kockengen mogelijk wordt gemaakt. Het bestemmingsplan is op 22 april 2011 onherroepelijk 

geworden. Tot 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan planschade worden geclaimd. Deze 

planschades zijn niet begroot en zijn verantwoord onder het onderdeel “bestemmingsplannen algemeen”.  

 

Kosten omgevingsvergunningen (bouw) 

Het  product ‘Kosten omgevingsvergunning bouw’ heeft  een onderbesteding van € 136.169. Dit heeft de 

volgende oorzaken: 

 Door het onderbrengen van het toetsen van constructieberekeningen bij de OdrU is in 2013 een indirecte 

besparing van € 76.209 op het product omgevingsvergunningen gerealiseerd; overigens is thans 

gekozen voor een andere oplossing. 

 De kosten voor welstand zijn achtergebleven voor een bedrag van € 27.704 ten opzichte van het begrote 

bedrag. Dit als gevolg van het niet synchroon lopen van facturen WMMN en de aanvragen voor 

omgevingsvergunningen. 

 Het lagere aantal vergunningsaanvragen resulteert in minder bezwaar en minder noodzaak voor het 

maken van juridische kosten. In totaal is € 32.256 minder uitgegeven dan begroot.  

 

Ruimtelijke structuurvisie 

Het  product ‘Ruimtelijke structuurvisie’ heeft  een onderbesteding van € 68.410. Het budget voor de ruimtelijke 

structuurvisie is deels benut voor het opstellen van een economische visie voor Stichtse Vecht. Deze visie wordt 

opgesteld, mede in samenspraak met de ondernemers van Stichtse Vecht. Naar verwachting zal de economische 

visie medio juli 2014 afgerond worden. Voorgesteld wordt om het restant budget van de ruimtelijke structuurvisie 

over te hevelen naar 2014 omdat deze ruimtelijke structuurvisie in 2014 zal worden opgesteld. 

 

Woningen en gebouwen 

Vanwege leegstand in 3 gebouwen worden niet alle kosten gemaakt die begroot zijn voor onder andere 

onderhoudskosten en energie. Hierdoor ontstond een onderbesteding van € 53.039. 
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BATEN 

Wonen 

Binnen het bestuurlijk thema wonen is € 210.571 meer ontvangen dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen 

De begrote opbrengst omgevingsvergunningen is als gevolg van een sterke afname van het aantal en soort 

omgevingsvergunningen (meer kleine bouwwerken en weinig projecten) in de bestuursrapportage 2013 bijgesteld 

tot € 850.000. In de tweede helft van 2013 is een aantal omgevingsvergunningen voor omvangrijke projecten 

verleend en gefactureerd, waardoor de opbrengsten uiteindelijk gunstiger uitvielen dan verwacht (€ 125.334).  

 

Vastgoed: grond aan- en verkopen 

In 2013 is een meeropbrengst gehaald van € 115.000 op grondverkopen. Deze verkopen waren niet begroot. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

Aan de reserves hoeft een bedrag van € 169.339 minder te worden onttrokken. De ingeschatte verlaging van de 

inkomsten van de omgevingsvergunningen is in de bestuursrapportages ten laste gebracht van de Algemene 

reserve. Nu de inkomsten gunstiger uitvielen is er € 125.334 minder onttrokken aan de Algemene Reserve (zie 

hiervoor tevens de toelichting bij de hogere opbrengsten omgevingsvergunningen). 

 

Voorts heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de Algemene reserve voor de parkeerplaatsen in Breukelen-

Noord voor een bedrag van € 46.250. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2014. 

 

Tevens is er een onttrekking geweest aan de Algemene reserve grondexploitaties voor een bedrag van € 2.245 

ten gunste van de voorziening ‘Grondexploitatie De Werf’ in Kockengen. In de 2e bestuursrapportage is u 

medegedeeld dat een onttrekking van € 11.000 werd voorzien uit deze reserve, omdat de kosten voor de 

gedeeltelijke sloop en verbouw van de voormalige gemeenteloods ten behoeve van het jeugdhonk hoger zouden 

uitvallen dan voorzien. Bij de opstelling van de grondexploitatie bleken de totale kosten lager te liggen. Deze 

onttrekking was niet begroot. 

 

RISICO’S 

Ruimtelijke ordening 

In de begroting 2013 was het risico opgenomen dat op 1 juli 2013 de gemeente moet beschikken over actuele 

vastgestelde bestemmingsplannen. Is dat niet het geval dan kunnen voor af te geven omgevingsvergunningen 

geen leges meer worden geheven in niet actuele plangebieden. De huidige inzet op de actualisatieslag moet 

daarom tot die datum worden gehandhaafd. Het reële risico was dat niet alle plannen op 1 juli 2013 door de raad 

zijn vastgesteld omdat zienswijzenprocedures tot vertraging zouden kunnen leiden. 

 

In 2013 zijn alle bestemmingsplannen die waren opgenomen in het actualiseringsprogramma vóór 1 juli 2013 

conform planning geactualiseerd met uitzondering van 4 bestemmingsplannen (Kievitsbuurten, De Werf, Garsten-

Noord en Nijenrode). Met betrekking tot deze plannen is besloten dit op een later tijdstip te actualiseren. Deze 

plannen zijn buiten het actualiseringsprogramma gehouden, omdat de beleidsmatige en/of financi le risico’s zeer 

beperkt zijn. Bovenstaande vier bestemmingsplannen zullen in 2014 als voorontwerp ter kennisname worden 

aangeboden aan de raad. Geplande vaststelling door de raad zal in het 2e kwartaal 2015 plaatsvinden. 
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

  

Portefeuillehouder     Dhr. P. Ploeg  

Producten Het beheer van liquide middelen en de  leningenportefeuille, bepalen van de Algemene 

uitkering, de aanslagoplegging gemeentelijke heffingen en het beheer van de post 

onvoorzien. 

Korte omschrijving Dit programma omvat de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen die met name worden 

gevormd door de Algemene uitkering, OZB en overige belastingen. Ook het aantrekken 

en uitzetten van geld valt onder dit programma. 

  

 

Omschrijving programma 

Het programma ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’ heeft voornamelijk een financieel technisch 

karakter en wijkt daarmee af van de andere programma’s. 

In dit programma wordt aandacht besteed aan gemeentebrede inkomsten en uitgaven die niet aan andere 

programma’s toe te rekenen zijn, de zogenaamde algemene middelen. Hiertoe worden onder andere gerekend 

de Algemene uitkering gemeentefonds, de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, alsmede de 

rentebaten en –lasten. Ook het beheer van de liquide middelen, het beheer van de gemeentelijke 

leningportefeuille en het beheer van de post onvoorzien worden tot dit programma gerekend. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s en strategische beleidskaders 

 Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (2012); 

 Verordening ex artikel 213 Gemeentewet, Controle verordening gemeente Stichtse Vecht (2011); 

 Verordening ex artikel 213a Gemeentewet, Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek 

gemeente Stichtse Vecht (2011); 

 Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht (2012); 

 Nota reserves en voorzieningen 2011 gemeente Stichtse Vecht (2012); 

 Het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht (2012); 

 Verordening(en) lokale heffingen. 

 

Actuele ontwikkelingen Wet- en regelgeving 

1. Algemene uitkering gemeentefonds 

Naast de bijstellingen van de Algemene uitkering gemeentefonds op basis van de reguliere circulaires hebben 

zich hier geen actuele ontwikkelingen voorgedaan.  

 

2. Financiering 

Op het onderdeel ‘financiering’ hebben in 2013 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: 

 De introductie van het verplicht schatkistbankieren bij het Rijk zonder leencapaciteit; 

 De introductie van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). 

 

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Hof en het verplicht schatkistbankieren voor 

decentrale overheden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf ‘Financiering’. 

 



86 

 

3. Belastingen 

In 2013 is een aantal uitspraken in belastingzaken gedaan. Deze uitspraken hebben tot jurisprudentie geleid die 

hogere eisen stelt aan (het onderbouwen van) de kostendekkendheid. 

 

Wat wilden we bereiken? 

De gemeente Stichtse Vecht voert overeenkomstig het coalitieakkoord een degelijk en solide financieel beleid. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Vermogenspositie 

In 2013 zijn verschillende stappen gezet ter versterking van de vermogenspositie en de monitoring daarvan. Zo 

zijn de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek ‘Vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling 

Stichtse Vecht’ uit 2012 in de (meerjaren) Programmabegroting 2013 verwerkt.  

 

1. Algemene uitkering gemeentefonds 

In mei, september en december 2013 zijn de reguliere circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds en 

de te ontvangen Algemene uitkering gepubliceerd. De circulaires zijn geanalyseerd en de uitkomsten betrokken 

bij de daartoe geëigende P&C-documenten. De raad is via raadsinformatiebrieven aanvullend geïnformeerd over 

de effecten van de circulaires en de verwerking daarvan in de gemeentelijke sturing- en 

verantwoordingsdocumenten.  

 

Toezicht (provincie Utrecht) 

Voor de periode 2014-2017 is een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd met een ratio 

weerstandsvermogen die voldoet aan de daarvoor geldende norm. Dit heeft eind 2013 geresulteerd in de 

toekenning van het repressief toezicht door de toezichthouder, de provincie Utrecht. Dit betekent dat het 

toezichtsregime ten opzichte van 2013, waarin de gemeente Stichtse Vecht onder repressief toezicht ‘op maat’ 

viel, versoepeld is. 

        

Dat de toezichthouder voor 2013 aan de gemeente Stichtse Vecht een stabielere financiële situatie toedicht dan 

in voorgaande jaren bleek al eerder uit de Nota begrotingspositie 2013, In de bij deze nota gevoegde ranking van 

Utrechtse gemeenten staat de gemeente Stichtse Vecht op plek zes, daar waar in 2012 nog een 12e/13e plek 

werd ingenomen. 

 

Voor de berekening van de ratio weerstandsvermogen per ultimo 2013 wordt verwezen naar de paragraaf 

‘Weerstandsvermogen’. 

 

Monitoring 

Ter versterking van de monitoring van de financiële positie zijn in 2013 maandgesprekken binnen de ambtelijke 

organisatie geïntroduceerd en een format voor maandrapportages ontwikkeld. De uitrol van de rapportages naar 

het college vond vanaf eind 2013 plaats.   

De maandrapportages vormen de opmaat voor de Bestuursrapportages. De bijstellingen uit de 1
e
 en 2

e
 

Bestuursrapportage hebben geleid tot het in evenwicht zijn van het totaal van de gemeentelijke inkomsten en 

uitgaven. 
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Stresstest 

In 2013 is een stresstest op de financiële positie uitgevoerd. Uit de stresstest bleek het risicoprofiel van de 

gemeente Stichtse Vecht gemiddeld tot gunstig. Dit kwam overeen met het beeld van de financiële positie van 

vóór het uitvoeren van de stresstest en het beeld van de toezichthouder, de accountant en de uitkomst van het 

onderzoek uit 2011/2012 naar de vermogenspositie van de gemeente naar aanleiding van de herindeling. 

 

De resultaten van de stresstest zijn in november 2013 aan de auditcommissie gepresenteerd. De gemeenteraad 

is in december 2013 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de aanpak en uitkomst van de 

stresstest. Gelet op de ervaring uit 2013, de aanvulling die de stresstest op het bestaande planning- en 

controlinstrumentarium biedt en de discussie in de auditcommissie, is besloten de stresstest op basis van het 

ontwikkelde model, indien mogelijk, jaarlijks te herhalen. 

 

2. Financiering 

Gemeentelijke inkomsten en uitgaven lopen nooit synchroon. Als gevolg hiervan ontstaan er fluctuaties in de 

financiële huishouding van de gemeente Stichtse Vecht. De fluctuaties zijn in 2013 grotendeels opgevangen met 

kortlopende geldleningen. In december 2013 werd er, mede vanwege het voordelige rentepercentage, een 

nieuwe langlopende geldlening aangetrokken. Deze geldlening werd deels aangewend voor de conversie van  

enkele lopende geldleningen die in het verleden tegen een aanmerkelijk hogere rente zijn afgesloten.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf ‘Financiering’. 

 

3. Belastingen 

De aanslagen OZB zijn volgens planning eind februari 2013 opgelegd. Door een toename van het aantal ‘no cure 

no pay’ bureaus is het aantal bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde in 2013 gestegen ten opzichte van 

voorgaande jaren. Landelijk is deze trend waarneembaar; de gemeente Stichtse Vecht vormt hierop geen 

uitzondering. 

 

Voor de uitvoering en realisaties op het gebied van lokale heffingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Lokale 

heffingen’. 
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Wat heeft het gekost? 

Financiering en Algemene Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

dekkingsmiddelen 2012 2013 2013 2013 2013

1.073.592   606.287-      1.167.512   1.167.512   -                

189.347      190.199      190.199      170.583      19.616       

Financiering 53.784       58.362       14.823       80.658       65.835-       

Financiële positie 453.207      816.210-      420.351-      224.065      644.416-      

Belastingen 298.370      365.874      365.874      426.992      61.118-       

Resultaat na bestemming -                -                37.139       -                37.139       

2.068.300   808.062-      1.355.196   2.069.810   714.614-      

Financiering 1.396.135-   1.338.046-   1.293.807-   1.469.660-   175.853      

Financiële positie 52.240.683- 50.021.658- 52.684.819- 51.934.505- 750.314-      

Belastingen 12.615.119- 12.792.551- 13.148.378- 13.232.868- 84.490       

Resultaat na bestemming 953-            

Resultaat kostenplaatsen -                -                -                181.701-      181.701      

66.251.936- 64.153.208- 67.127.004- 66.818.734- 308.270-      

64.183.636- 64.961.270- 65.771.808- 64.748.924- 1.022.884-   

2.275.177   620.828      332.053      1.610.201   1.278.148-   

1.409.269-   563.873-      557.386-      1.814.054-   1.256.668   

865.908      56.955       225.333-      203.853-      21.480-       

865.908      56.955       225.333-      203.853-      21.480-       

Totaal Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 63.317.728- 64.904.315- 65.997.141- 64.952.777- 1.044.364-   

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Baten

Overige lasten

 

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

Bestuurlijk thema Financiering 

Bij de waardering van het debiteurensaldo per 31 december 2013 (ultimo 2013) is gebleken dat een storting van 

 € 64.000 noodzakelijk was om de voorziening dubieuze debiteuren op het gewenste (noodzakelijke) niveau te 

brengen. Met deze (niet geraamde) storting wordt de overschrijding met € 65.835 verklaard. 

 

Bestuurlijk thema Financiële positie 

Het bestuurlijk thema Financiële positie omvat de Algemene uitkering uit het gemeentefonds, gemeentebrede 

stelposten (begrotingsonderdelen die niet aan een specifiek programma kunnen worden toegerekend, waaronder 

de post Onvoorzien) en het saldo van de zogeheten kostenplaatsen (organisatie-onderdelen die als hulpmiddel 

worden gehanteerd om de indirecte kosten aan de programma’s te kunnen toerekenen). 

 

De lasten op het thema laten ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel zien van ca. € 644.416. De 

belangrijkste afwijkingen betreffen: 

 

 Een voordeel van € 70.000 op salarislasten. In het kader van de sturing op de personele lasten zijn 

medio 2013 de salarislasten voor de werkelijke bezettingscijfers geactualiseerd. Het daaruit 

voortvloeiende voordeel is als stelpost bij binnen dit programma opgenomen. In tegenstelling tot de 

begroting worden de salarislasten op jaarrekeningsbasis verantwoord op de kostenplaatsen. 
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 (Nog) niet gerealiseerde taakstellingen uit de Strategische heroverweging, vastgoed (€ 250.000) en 

kostendekkende leges evenementen (€ 60.000). De laatste taakstelling is voor ca. € 31.000 gerealiseerd 

op programma 2 (Veiligheid). Wij verwijzen daarom voor dit onderdeel kortheidshalve naar de op 

programma 2 opgenomen toelichting. 

 Het dekkingsvoorstel voor het bij de 2
e
 Bestuursrapportage geprognosticeerde resultaat (verlaging van 

de gemeentebrede lasten met ca. € 441.000). Dit voorstel had met name betrekking op lagere 

kapitaallasten en is als stelpost binnen dit programma opgenomen. Het dekkingsvoorstel is, gelet op het 

positieve jaarrekeningresultaat over 2013, gerealiseerd. Ook in dit geval slaat de geraamde verlaging 

van de lasten op andere programma’s neer. 

 Een restant op de post onvoorzien € 25.000. 

 

BATEN 

Bestuurlijk thema Financiering 

Het voordeel op het bestuurlijk thema Financiering kent verschillende oorzaken. 

1. De hogere omvang van het totaal aan reserves heeft geleid tot een surplus van de rentebaten op de eigen 

financieringsmiddelen met afgerond € 80.000. 

2. Op de overige financi le middelen werd een gecumuleerd voordeel behaald van afgerond € 95.000. 

Voordelen konden worden geboekt op de verkoop van snippergroen, de verhuur van gemeentelijke 

gebouwen en op de terug te ontvangen btw over voorgaande jaren.  

 

De eveneens op dit thema verantwoorde reclamebaten zijn 2013 achtergebleven ten opzichte van de (in het 

kader van de Strategische heroverweging) verhoogde raming. De voortgang en invulling van de taakstelling zal 

vanuit het programma PUSH nadrukkelijk gevolgd worden. 

 

Bestuurlijk thema Financiële positie 

De baten op het bestuurlijk thema Financi le positie blijven voor een bedrag van € 750.314 achter bij de 

ramingen. De belangrijkste redenen daarvan doen zich voor bij: 

 

De Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De uit het gemeentefonds te ontvangen Algemene uitkering 2013 is herberekend naar aanleiding van de 

decembercirculaire 2013 en nacalculaties van het rijk ten aanzien van het gemeentefonds. Daarbij werd de 

Algemene uitkering met ca. € 0,2 mln naar boven bijgesteld. Dit hield verband met voordelen over de 

uitkeringsjaren 2011 tot en met 2013 die verband houden met bijstellingen in de diverse verdeelmaatstaven (o.a. 

bijgestelde bijstandsaantallen), de definitieve vaststelling van de WOZ-waarden en met het Begrotingsakkoord 

2014 dat leidde tot extra rijksuitgaven aan onderwijs in 2013. Via de “trap op, trap af”-normeringssystematiek van 

het Gemeentefonds geeft dit een voordeel voor gemeenten. 

 

Het saldo op de kostenplaatsen 

De overige afwijkingen hebben betrekking op de kostenplaatsen. Dergelijke afwijkingen worden verantwoord 

binnen dit progrmma. Voor 2013 betreft dit een voordeel van € 181.701 op de diverse kostenplaatsen. De 

totstandkoming van dit voordeel lichten wij toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Daarnaast betreft de afwijking een technische begrotingspost als gevolg van de wijzigingen op de kostenplaatsen 

zoals deze zich hebben voorgedaan na het gereedkomen van de kostenverdeling voor de primitieve begroting 
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(het begrotingsboekwerk). Deze wijzigingen worden financieel-technisch weergegeven op het programma 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Na het opstellen van de begroting worden wijzigingen die zich 

tijdens het begrotingsjaar in de kostenverdeling voordoen niet meer gemeentebreed vertaald. Deze post heeft 

geen uitwerking op het behaalde resultaat over 2013 op de diverse kostenplaatsen (zijnde het verschil tussen de 

begroting en jaarrekening 2013). Het werkelijke resultaat op de kostenplaatsen van € 181.701 voordelig, wordt 

zoals vermeld, weergegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

ALGEMENE TOELICHTING MUTATIES RESERVES 

De mutaties in de reserve betreffen: 

 een niet geraamde storting in de reserve Onderhoud kapitaalgoederen van € 21.480 voor onderhoud 

aan het gemeentehuis Loenen; 

 een overboeking van € 1.256.668 vanuit de reserve groot onderhoud naar de reserve riolering. Dit betreft 

dus een budgettair neutrale overboeking. 

 

RISICO’S 

Met de begroting 2013 werden er twee risico’s benoemd, te weten: 

 Niet sluitende begroting door autonome ontwikkelingen; 

 Gevolgen uitgavenstop. 

 

Beide risico’s hebben zich in 2013 niet voorgedaan. 
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1. Weerstandsvermogen 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht. 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 

risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. 

 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 

mogelijkheden die een organisatie heeft om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken 

en de benodigde weerstandscapaciteit (de hoeveelheid middelen die nodig is om de risico’s op te kunnen 

vangen). Dit wordt ook wel de ratio weerstandsvermogen genoemd. Beide onderdelen van deze ratio komen in 

deze paragraaf aan de orde. 

 

Ontwikkelingen 

In februari 2013 is de nota Risicomanagement in de raad vastgesteld. In 2013 is het risicomanagement 

doorontwikkeld. Mede daardoor is het risico bewustzijn in de organisatie groter geworden. De risico’s en 

beheersmaatregelen zijn per programma gedurende het jaar geactualiseerd. Het onderwerp is in 2013 structureel 

ingebed in de reguliere P&C cyclus. Met ingang van 2014 zijn er twee ijkmomenten, die gekoppeld zijn aan 

enerzijds de jaarrekening/eerste Bestuursrapportage en anderzijds aan de programmabegroting/tweede 

Bestuursrapportage. 

 

Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente. Daartoe dient er een 

beeld te zijn van de risico’s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken loopt en de mate waarin 

maatregelen zijn getroffen om de mogelijke (veelal negatieve) gevolgen van die risico’s te reduceren. Het gaat 

dan om die risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. Reguliere 

risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze paragraaf. 

 

Terugblik op de risico’s genoemd in de begroting 2013 

Hieronder volgt een terugblik op de risico’s die genoemd zijn in de begroting 2013. 

 Grootschalige uitval van geautomatiseerde systemen, risico voor de dienstverlening en kosten herstel. 

Er heeft zich geen grootschalige uitval van computersystemen voorgedaan. 

 Beveiligings- en privacy risico’s door koppeling van systemen, risico voor de dienstverlening, 

aansprakelijkheidskosten. 

Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. De gemeente is zich bewust van deze risico’s en neemt hierop 

maatregelen, zoals bijvoorbeeld cybersecurity. 

 Beheerplannen openbare ruimte en gebouwen. 

Voor de meeste disciplines zijn individuele beheerplannen opgesteld en uitgevoerd, waardoor dit risico is 

komen te vervallen. 

 Kans op aansprakelijkstellingen bij ongevallen en handhaving door provincie en waterschappen door 

versoberd onderhoudsniveau. 

Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. Er zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld, om het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte op het door de raad vastgesteld niveau te brengen.  
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 Faillissement schoolbesturen, mogelijke betrokkenheid van de gemeente vanuit de zorgplicht voor onderwijs 

Het risico dat schoolbesturen in financiële problemen raken heeft zich in 2013 gemanifesteerd. Niet in de 

vorm van een faillissement, maar wel een dreiging daartoe. Mede dankzij de extra middelen die in het 

landelijke Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord ook voor dit schoolbestuur aan het eind van 2013 

beschikbaar kwamen is het directe gevaar voor een faillissement geweken. 

 Gevolgen uitblijven economisch herstel in het sociale domein, minder uitstroom en groter beroep op 

aanvullende voorzieningen. 

Het risico van een stijgend klantenbestand heeft zich (zoals ingeschat) wel voorgedaan. De financiële 

consequenties zijn echter beperkt gebleven als gevolg van een bijstelling van de begroting en als gevolg van 

genomen beheersmaatregelen. De claims op aanvullende voorzieningen zijn in 2013 beperkt gebleven. 

 Niet kunnen bepalen volle omvang invoering Wet werken naar vermogen (WWnV) zolang de exacte taken 

voor de gemeente nog niet volledig helder zijn. 

Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. De WWnV is niet ingevoerd en de vervanger daarvoor, de 

Participatiewet, gaat pas op 1 januari 2015 in. 

 Derving leges omgevingsvergunningen als de bestemmingplannen niet per 1 juli 2013 geactualiseerd zijn 

(geen mogelijkheid in die gevallen leges te heffen bij vergunningverlening). 

In 2013 zijn alle bestemmingsplannen die waren opgenomen in het actualiseringsprogramma vóór 1 juli 2013 

conform planning geactualiseerd met uitzondering van vier bestemmingsplannen. Deze vier plannen worden 

op een later tijdstip geactualiseerd. 

 Slechte financiële positie van verbonden partijen met geringe mogelijkheden tot investeringen, hetgeen kan 

leiden tot besluiten tot het doen van noodzakelijke investeringen die niet begroot zijn. 

Het risico heeft zich in 2013 voorgedaan, maar is binnen het rekeningssaldo 2013 opgevangen. 

Het onderwerp verbonden partijen heeft in 2013 landelijk veel aandacht gekregen en ook in Stichtse Vecht 

zijn op dit punt in 2013 stappen voorwaarts gezet. Begin 2014 is de nota Verbonden partijen door de raad 

vastgesteld, is de paragraaf Verbonden partijen aanmerkelijk verbeterd en is de werving voor een coördinator 

verbonden partijen in procedure gebracht. Meer informatie over dit onderwerp is in de paragraaf verbonden 

partijen terug te vinden. 

 Niet sluitende begroting door autonome ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedssfeer. 

Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. 

 Gevolgen uitgavenstop 2012. 

Het risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. 

 Aansprakelijkheidsstelling gemeente, betreft een zaak “onder de rechter”. 

In het dossier is inmiddels uitspraak gedaan. 

 Arbitragezaak naar aanleiding van geluidscherm A2. 

Het risico dat in de arbitragezaak inzake een te late oplevering van geluidschermen langs de A2 het hoger 

beroep negatief uitpakt voor de gemeente, is in 2013 daadwerkelijk opgetreden. Er is in 2013 een bedrag 

betaald aan de aannemer, waarvoor in de begroting een reservering was opgenomen. 

 

We kunnen concluderen dat voor de in de begroting 2013 opgenomen risico’s geen beroep hoefde te worden 

gedaan op de gemeentelijke weerstandscapaciteit. 
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Ontwikkeling ten opzichte van de vorige inventarisatie  

De risico’s zijn in 2013 geactualiseerd om een goede actuele inschatting te kunnen maken van de benodigde 

weerstandscapaciteit. De risico’s worden met gebruik van het softwareprogramma NARIS (NAR 

Risicomanagement Informatie Systeem) vastgelegd. Ten opzichte van de vorige inventarisatie zijn de risico’s 

ingedeeld per programma. 

 

Aandachtsgebied sociaal domein 

Binnen dit domein doen zich risico’s voor die samenhangen met de economische crisis. Zij kunnen tot gevolg 

hebben dat overschrijding van budgetten plaatsvindt. Het betreft conjuncturele gevolgen wat betreft ontwikkeling 

van de bijstandsaantallen, een hoger of lager macrobudget dan geraamd en een toename van het beroep op de 

minimaregelingen. 

 

Decentralisaties 

In 2013 is een start gemaakt het analyseren van risico’s ten gevolge van de decentralisaties. Het door de raad 

van de gemeente Stichtse Vecht vastgesteld uitgangspunt is dat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen 

kaderstellend zijn voor het inrichten van het sociaal domein. De budgetten zijn in beeld en worden bewaakt. De 

noodzaak tot het ontwikkelen van scenario’s in het kader van de risico’s wordt volgens planning binnen het 

programma van de transities in beeld gebracht en waar nodig worden beheersmaatregelen genomen. 

In 2014 vindt een verdiepingsslag plaats van de risicoanalyse. 

 

Verbonden partijen 

Ten aanzien van de verbonden partijen gaat het om financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico’s die 

het gevolg zijn van het feit dat de gemeente zowel opdrachtgever als eigenaar is en door de afstand waarop 

gestuurd en verantwoord wordt. Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de beleidsuitgangspunten voor 

verbonden partijen vastgesteld. De beleidsnota geeft handvatten om meer grip te krijgen op de verbonden 

partijen. Hiermee worden zowel de financiële als de bestuurlijke risico’s gemanaged. 

 

Diversen 

Het risico van teruglopende legesinkomsten kan met zich meebrengen dat de kosten niet gedekt worden. 

Hiervoor worden ingezette maatregelen onverkort doorgezet. 

 

Het risico van het juist kunnen beoordelen van de openbare veiligheid en crisissituaties kan leiden tot 

imagoschade voor de gemeente, politieke schade voor de betrokken bestuurder(s) en financiële schade voor de 

gemeente. Voor functionarissen die deel uitmaken van de crisisbeheersingsorganisatie en optreden bij 

veiligheidsissues is permanent aandacht voor training en oefening. 

 

Bovengenoemde risico’s maken onderdeel uit van de huidige actuele inventarisatie. 

 

De grootste financiële risico’s zijn gewaardeerd op € 6,0 miljoen. De overige risico’s bedragen € 8,85 miljoen. Het 

totaal aan risico’s komt daarmee uit op een bedrag van € 14,85 miljoen. Daar is een risicosimulatie mee 

uitgevoerd met behulp van de rekenmethode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De 

risicosimulatie is toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst en onnodig is aangezien 

niet alle risico’s gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen optreden. 
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Uit deze berekening volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3,92 

miljoen (benodigde weerstandscapaciteit). 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Het geheel aan middelen dat de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar heeft om de financiële tegenvallers ten 

gevolge van relevante risico's op te kunnen vangen wordt ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze 

weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in 

de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Hierbij kan 

gedacht worden aan het structureel saldo van de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat kan worden ingezet om eenmalige tegenvallers op te 

vangen, zoals het vrij aanwendbare deel van de reserves, de Algemene reserve en de raming voor onvoorziene 

uitgaven. Dit is het zichtbare, vrije eigen vermogen op de balans. Per 31 december 2013 kent de Algemene 

reserve een omvang van ca. € 10,9 miljoen. Bij de behandeling van de beleidsnota Reserves en voorzieningen is 

de minimale omvang van de Algemene Reserve vastgesteld op € 9,45 miljoen. Het saldo van de Algemene 

reserve is dus hoger dan de vastgestelde minimale omvang. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt 

echter alleen het voor risico’s gereserveerde deel als uitgangspunt in de beschikbare weerstandscapaciteit 

betrokken. Naast de Algemene reserve maakt ook de post onvoorzien ad € 25.000 deel uit van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. Het totaal komt hiermee uit op een bedrag van € 9,475 miljoen. Per 31 december 2013 ziet 

de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit Boekwaarde

Weerstand Bedrag

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) 9.450.000€   

Post onvoorzien 25.000€       

Totale weerstandscapaciteit 9.475.000€   

 

De benodigde weerstandscapaciteit die in de begroting is opgenomen wordt, om de ratio weerstandsvermogen te 

bepalen afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

    Beschikbare weerstandscapaciteit = € 9.475.000 miljoen   

Ratio weerstandsvermogen =   Benodigde weerstandscapaciteit    =  € 3.921.462 miljoen  

 

De ratio komt daarmee uit op 2,42. 
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2. Onderhoud kapitaalgoederen 

Inleiding 

In 2013 zijn met behulp van geautomatiseerde beheersystemen beheerplannen opgesteld voor het onderhoud 

van de kapitaalgoederen, waarin het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste kwaliteitsniveau en de 

daarbij behorende financiële middelen zijn vastgelegd.  

Voor de kapitaalgoederen wegen, kunstwerken, groen, oevers en beschoeiingen en spelen is het beheer en 

onderhoud ondergebracht onder het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). In 2013 is volgens IBOR gewerkt 

in de deelgebieden Zuid en Noord. Aan de hand van het ambitieniveau in de door uw raad vastgestelde 

beleidskaders beheer openbare ruimte, wordt de openbare ruimte onderhouden op beeldkwaliteit. Vanuit dit 

ambitieniveau zijn de beheerplannen en onderhoudsbestekken opgesteld en de beschikbare middelen 

herverdeeld. Onderstaand worden de belangrijkste resultaten voor de individuele kapitaalgoederen genoemd. 

 

Wegen 

Ten behoeve van het beheerplan wegen 2014-2018 zijn in 2013 alle wegen geïnspecteerd. Eind 2013 is gestart 

met het opstellen van een integraal beheerplan, waarbij onder andere het resultaat van het beheerplan wegen als 

uitgangspunt is gebruikt.  

De IBOR contracten en de overige nog lopende contracten voor regulier onderhoud van verharding (asfalt en 

elementen) zijn benut om de onderhoudswerkzaamheden te realiseren. Daarmee zijn de 

onderhoudsverplichtingen voor 2013 met contractpartijen nagekomen. Daarnaast zijn planmatig 

onderhoudsmaatregelen aan de wegverharding uitgevoerd. Op diverse locaties is groot onderhoud uitgevoerd 

en/of zijn bestaande werken afgerond. Specifiek zijn te noemen: 

 Groot onderhoud Spoorlaan, ’t Laantje, Amsterdamsestraatweg; 

 Aanleg fietspad Groenlandsekade; 

 Groot onderhoud rondweg Fazantenkamp, rondweg Bisonspoor, Oostwaard en fietspad Zwanenkamp 

(scholeneiland) in combinatie met profielwijzigingen. 

 

Kunstwerken 

In 2013 is aan de hand van de geactualiseerde beheer- en onderhoudsplannen een goed inzicht verkregen welke 

kunstwerken de komende jaren het meest in aanmerking komen voor (groot) onderhoud en/of vervanging waarbij 

de veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal staan. Dit heeft bijgedragen om 

veilige verkeersroutes in stand te houden, een veilige doorgang voor de scheepvaart te garanderen en mede de 

waterhuishouding op peil te houden. 

Het resultaat is dat 2 houten bruggen, respectievelijk in Zwanenkamp (Maarssenbroek) en op de Kanaaldijk Oost 

(Nigtevecht), geheel zijn vervangen. Ook is gemeentebreed aan 23 bruggen groot en klein onderhoud verricht 

zoals het vernieuwen van brugdekken, leuningen, slijtlagen en voegovergangen. Voorts zijn 

onderhoudswerkzaamheden verricht aan de hemelwaterafvoeren met bijbehorende kolken en roosters van 

diverse fietstunnels in Maarssenbroek. Eveneens zijn diverse herstel-, reinigings- en inspectiewerkzaamheden 

uitgevoerd aan diverse duikers, waarvan 5 stuks in het kader van Kockengen-Waterproof. Daarbij zijn in het kader 

van het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) in deelgebied Zuid en Noord alle tunnels, alle houten bruggen, 

alle geluidschermen en diverse trappen en betonbruggen opgenomen waarbij graffiti, beplakking, besmeuring en 

onkruid regelmatig zal worden verwijderd om de gewenste beeldkwaliteit te behouden. 

Alle voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve voor de kunstwerken zijn binnen het beschikbare 

budget uitgevoerd. 
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Openbare verlichting 

In de jaarrekening van programma 3 is bij punt 4 onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ aangegeven welke 

maatregelen in 2013 zijn uitgevoerd voor openbare verlichting.  

 

Waterhuishouding 

Het bereiken van de gestelde doelen (waterkwaliteit, diepte, doorstroming, berging, stabiele oevers) blijft een 

momentopname. Voldoende beheer is daarbij essentieel. In bebouwd gebied op voor bodemdaling gevoelige 

bodem speelt een probleem met berging (met name Kockengen). Op locaties met een achterstand in baggerwerk 

spelen diepte- en kwaliteitsproblemen. Met name in het buitengebied spelen op sommige locaties problemen met 

de stabiliteit van de wegconstructie. Dit is te wijten aan te smalle wegen voor het landbouwverkeer en te diep 

liggende sloten (in de jaren bijgestelde peilen) waardoor bermen te smal en te steil worden. Hierdoor is soms een 

beschoeiing nodig, waar dat vroeger nog niet het geval was. 

Baggeren is een zeer effectieve manier om zowel de waterkwaliteit te verbeteren, als aan de afmetingseisen van 

de waterschapkeur te voldoen. Wat betreft het baggerwerk wordt afgestemd en samengewerkt met de 

waterschappen om kosteneffectief te kunnen baggeren. In 2013 is het baggeren van de gemeentelijke en de 

hoofdwatergangen van Maarssen-dorp voorbereid. Op basis van de hoogste prioriteit is op locaties beschoeiing 

aangebracht of vervangen. 

 

Groen 

Het groen is onderhouden volgens het vastgestelde kwaliteitsniveau. Wegens capaciteitsgebrek is het in 2013 

niet gelukt om het gemeentebrede bomenbeleid en de Bomenverordening vast te stellen. Het onderhoud is voor 

de deelgebieden Zuid en Noord in IBOR bestekken ondergebracht. In deelgebied Midden is het groen in 2013 

nog op basis van een los groenbestek onderhouden. De wettelijke veiligheidsinspecties (VTA) zijn voor de 

komende jaren aanbesteed. 

 

Speelterreinen 

De speelvoorzieningen zijn geïnspecteerd en tekortkomingen zijn verholpen. Dit is een doorgaand proces, 

waarmee wordt voldaan aan het Attractiebesluit. Er is een start gemaakt met het Speelruimteplan. Door dit 

speelruimteplan ontstaat een actueel inzicht in de vraag en het aanbod van speelvoorzieningen voor diverse 

doelgroepen in de wijken van Stichtse Vecht. Op enkele speelplaatsen zijn toestellen vervangen of worden 

nieuwe geplaatst of gerenoveerd. Het onderhoud en de reconstructies van speelterreinen is in 2013 uitgevoerd 

binnen het beschikbare budget. 

 

Sportterreinen 

De sportterreinen zijn op een behoorlijk niveau onderhouden, zodanig dat geplande wedstrijdprogramma’s tijdig 

konden worden afgewerkt. Al het door de gemeente uit te voeren onderhoud is ondergebracht in één bestek op 

een aantal werkzaamheden na, waarvoor nog losse contracten lopen. In de jaarrekening van programma 5 onder 

‘Wat heeft het gekost?’ staat een nadere toelichting op de realisatie m.b.t. de sportterreinen. 

 

Gebouwen 

In 2013 zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld voor 111 objecten. De MJOP’s bevatten de 

omvang en kosten voor het groot en dagelijks onderhoud voor de komende 15 jaar, dat voor rekening van de 

eigenaar van het object is. Door het opstellen van de MJOP’s is inzichtelijk gemaakt wat de initi le investering is 
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om de objecten op het gewenste kwaliteitsniveau (score 3 volgens de NEN 2676
1
, door uw raad aangegeven in 

de werksessie van juni 2013) te brengen (voorzien voor 2014/2015). Tevens is inzichtelijk gemaakt  wat de 

structurele jaarlijkse (gemiddelde) onderhoudskosten zijn en wat het totaal over 15 jaar bedraagt. Daarnaast is 

een indicatie gegeven van de kosten voor het dagelijks onderhoud van het object. 

Op basis van de MJOP’s is de gemeentelijke vastgoedbegroting opnieuw ingericht. De begrotingsposten zijn 

zodanig herverdeeld dat we met hetzelfde budget toch het achterstallig onderhoud kunnen inhalen. In 2013 is een 

aantal belangrijke trajecten afgerond, zoals de fixatie van de kerktoren in Loenen, de oplevering van Safari, de 

renovatie van dorpshuis Nieuwer Ter Aa en de verbouwing van de brandweerkazerne in Kockengen. 

 

Riolering 

In de jaarrekening van programma 8 is bij punt 6 onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ aangegeven welke 

maatregelen in 2013 zijn uitgevoerd vanuit het vGRP. 

                                                           
1
 NEN2676: methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Score 3 

(uit de scores 1-6) staat voor: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte).  
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3. Financiering 

Inleiding 

In de paragraaf ‘Financiering’ wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde treasurybeleid en bereikte 

resultaten van de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens op het gebied van de treasury. Treasury 

betreft: het sturen en beheersen van-, het verantwoorden van- en toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen inclusief de hieraan verbonden risico’s. 

 

Wet- en regelgeving 

Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) van 

kracht geworden.  

Door de introductie van het verplicht schatkistbankieren mogen decentrale overheden hun overtollige liquide 

geldmiddelen en vermogen niet meer bij private partijen buiten de schatkist beleggen. Zij zijn verplicht deze aan 

te houden bij het ministerie van Financiën. Het in werking treden van het verplicht schatkistbankieren leidt tot 

wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten, de Wet fido en (in het 

verlengde hiervan) het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht. 

De Wet Hof stelt strengere begrotingsregels voor decentrale overheden met als doel het Nederlandse 

begrotingstekort te beperken tot 3%. 

 

Treasurystatuut 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten en 

biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. De regelgeving is vertaald in 

het treasurystatuut Stichtse Vecht dat op 27 november 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het statuut 

is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd.  

 

Als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving wordt het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 

overeenkomstig geactualiseerd. In het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2014 worden de consequenties 

van het verplicht schatkistbankieren en de Wet Hof nader toegelicht en uitgewerkt. De wetswijzigingen hebben 

geen gevolgen voor het terughoudende beleid op dit punt. 

 

Liquiditeitenprognose 

Voor een adequate bewaking van de gemeentelijke liquiditeiten is een liquiditeitsprognose van essentieel belang. 

De prognose bevat een schatting van toekomstig inkomende en uitgaande geldstromen op basis waarvan  

eventuele tekorten of overschotten tijdig gesignaleerd worden en adequate maatregelen getroffen kunnen 

worden.  

De gemeente Stichtse Vecht heeft per 1 oktober 2013 een liquiditeitenprognose operationeel. De prognose geeft 

inzicht in toekomstige (financiële) posities en zal gaandeweg verder worden verfijnd. 

 

Liquiditeitenpositie en financieringsbehoefte 

Zoals verwacht heeft de liquiditeitenpositie van de gemeente Stichtse Vecht in 2013 onder druk gestaan. 

Meermaals is er sprake geweest van een negatieve positie. Mede gelet op de aanhoudende lage rente op de 

geldmarkt zijn negatieve posities gefinancierd met kortlopende geldleningen zonder dat de kasgeldlimiet
 
daarbij 

structureel overschreden werd. 
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Leningportefeuille 

Voor de financiering van lopende investeringsuitgaven en de herfinanciering van drie langlopende geldleningen is 

eind november 2013 een 10-jaars lineaire geldlening van € 10,0 miljoen aangetrokken tegen een rente van 1,9%. 

De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht telt per 31 december 2013 dertien langlopende 

geldleningen met een rentetypische looptijd langer dan 2 jaar plus één kasgeldlening met een rentetypische 

looptijd langer dan 1 jaar. 

 

Per 31 december 2013 kent de leningportefeuille een resterende hoofdsom van € 58.276.273, die uitstaat tegen 

een gemiddelde rente van 3,28%. De kasgeldlening staat uit tegen een rente van 0,5%. 

 

Aantal Hoofdsom Gemiddelde rente

Leningportefeuille (aanvang 2013):

·Kapitaalmarkt (> 2 jaar) 16 52.494.066       3,93%

·Geldmarkt  (> 1 jaar) 2 17.500.000       1,05%

Subtotaal 18 69.994.066       

Mutaties 2013: 

Kapitaalmarkt:

Af: volledige (reguliere) aflossing 1 170.168             

Af: reguliere aflossingsverplichtingen kapitaalmarkt (doorlopend) 3.332.922          

Af: conversie geldleningen 3 714.703             

Geldmarkt:

Af: reguliere aflossingsverplichtingen geldmarkt 1 7.500.000          

Totaal 58.276.273       

Leningportefeuille (ultimo 2013):

-Kapitaalmarkt (> 2 jaar) 12 48.276.273       3,34%

-BNG – bank (nieuw opgenomen geldlening: 10 jaar lineair) 1 10.000.000       1,90%

-Geldmarkt  (> 1 jaar) 1 10.000.000       0,44%

Totaal leningportefeuille ultimo 2013 68.276.273       

Ontwikkeling leningportefeuille 2013

 

 

Renteverwachting 

Bij het opstellen van de begroting 2013 is rekening gehouden met een stabiel (lage) rente. Overeenkomstig deze 

verwachtingen is zowel de rente voor kortlopende als voor langlopende geldleningen laag gebleven. Eind 2013 

bewogen zowel de kortlopende als langlopende rente zich binnen de geprognosticeerde bandbreedte. 
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Renterisicobeheer 

De renteontwikkeling wordt voornamelijk bepaald door macro-economische indicatoren en een voortdurende 

vraag naar- en aanbod van financiële middelen. Hierdoor is de rente bij voortduring in beweging en nooit exact te 

voorspellen. 

 

Kasgeldlimiet. 

De renteonzekerheid voor de korte termijn wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, bij ministeriële regeling vast-

gesteld op een percentage van 8,5 van het begrotingstotaal. De uitkomst bepaalt het maximum waarmee 

liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen gefinancierd mogen worden. De kasgeldlimiet voor 2013 is 

berekend op € 8,3 miljoen. 

 

Ook in 2013 heeft de gemeente Stichtse Vecht voldaan aan de vereisten van de kasgeldlimiet.   

 

Renterisiconorm 

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 20 van het begrotingstotaal. 

Met de renterisiconorm wordt een kader gegeven voor een adequate spreiding van looptijden in de financierings-

portefeuille met als doel een zodanige opbouw van de portefeuille te realiseren waarbij renterisico’s uit hoofde 

van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate beperkt wordt. 

 

Berekening renterisico 2013 2014 2015 2016

1 Renteherzieningen -                        -                        -                        -                        

2 Betaalde aflossingen 11.718             4.202               3.628               3.335               

A Renterisico (1+2) 11.718             4.202               3.628               3.335               

Berekening renterisiconorm

3 Begrotingstotaal 98.000             105.000           105.000           105.000           

4 Percentage van ministeriële regeling 20% 20% 20% 20%

B Renterisiconorm 19.600             21.000             21.000             21.000             

Toets renterisiconorm

B Renterisiconorm 19.600             21.000             21.000             21.000             

A Renterisico 11.718             4.202               3.628               3.335               

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A 7.882               16.798             17.372             17.665             

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2013 t/m 2016

Begrotingsjaar  (bedragen x € 1.000)

 

De afwijking tussen de betaalde aflossingen in 2013 en in 2014 en volgende jaren wordt veroorzaakt door een 

(volgens schema) afgeloste kasgeldlening van €  7,5 miljoen. 

  

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2013 voldaan aan de vereisten van de renterisiconorm. 

 

Liquiditeitenrisico 

Om eventuele liquiditeitenrisico’s te minimaliseren is in 2013 een liquiditeitenprognose operationeel geworden. De 

betrouwbaarheid van de liquiditeitenprognose wordt mede bepaald door de juistheid, tijdigheid en volledigheid 

van de financiële informatie. 
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Koers- en kredietrisico 

In 2013 zijn geen financiële middelen belegd. Hierdoor loopt de gemeente Stichtse Vecht geen koers- en/of 

kredietrisico’s. 

 

Administratieve Organisatie en Interne Controle 

De treasuryfunctie is ingebed bij het team financiën. De procedures voor het aangaan van geldleningen en de 

administratieve afhandelingen die voortvloeien uit de functie zijn afdoende beschreven. 
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4. Bedrijfsvoering 

Inleiding 

De paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ vindt zijn basis in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is onderdeel 

van de begroting en het jaarverslag. Met de bedrijfsvoering wordt bedoeld: het sturen en beheersen van alle 

primaire en ondersteunende processen in een organisatie. 

 

Personeel en organisatie 

Huisvesting 

In december 2013 heeft de raad een keuze gemaakt met betrekking tot de huisvesting van de ambtelijke en 

bestuurlijke organisatie. Gekozen is om de volledige ambtelijke organisatie te huisvesten in het gemeentekantoor 

(GAK) in Maarssen. Het bestuurlijk vergadercentrum wordt ondergebracht in de kantoorlocatie Boom en Bosch te 

Breukelen. Werksessies van de raad, fractievergaderingen en vergaderingen van externe partijen zullen 

dientengevolge in de kantoorlocatie Boom en Bosch worden gehouden. Het streven is de gehele verhuisoperatie 

in het eerste kwartaal 2015 te realiseren of af te ronden. 

Er is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van de kantoorlocatie Beek & Hoff te Loenen. 

 

Het Nieuwe Werken 

De toekomstige huisvesting is nauw verweven met een verdere digitalisering van de dienstverlening en de 

invoering van ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW). 

Nu de keuze is gemaakt voor de toekomstige huisvesting kan het project ‘HNW’ verder worden geïntroduceerd en 

geïmplementeerd, zodanig dat de twee projecten parallel kunnen worden uitgevoerd. De mate waarin HNW zal 

worden doorgevoerd is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van goed geoutilleerde ruimtes. In het eerste 

kwartaal van 2014 wordt een plan van aanpak HNW opgesteld. 

Majeur speerpunt

Uitbouwen HNW op basis van resultaten pilot

Gerealiseerd; wordt nader 

uitgewerkt in relatie tot de 

huisvestingsambitie

 

Doorontwikkeling Organisatie 

Met de totstandkoming van het project ‘Doorontwikkeling Organisatie’ zijn de kaders gesteld voor het strategisch 

‘Human Resource’ (HR) beleid. Het beleid richt zich op de ontwikkeling van zowel het management als de 

medewerkers en, in vervolg daarop, de ontwikkeling van de organisatie. De beleidskaders zijn in 2013 verder 

uitgewerkt en geïmplementeerd. Loopbaanontwikkeling en mobiliteitsbeleid krijgen nadrukkelijk vorm en zijn er 

inmiddels verschillende trajecten gestart die een bijdrage moeten leveren aan de uitbouw van kwaliteit en 

effectiviteit van de ambtelijke organisatie. 

 

Formatie ontwikkeling 

In het kader van de Strategische heroverweging is besloten om met ingang van 2012 de formatie gedurende vier 

opeenvolgende jaren terug te brengen met 2% (gerekend over de begrote loonsom 2011) per jaar. Binnen de 

kaders van de loonsomreductie (4%) en het voeren van een actief loopbaan- en mobiliteitsbeleid heeft het in 

balans brengen van de formatie in 2013 verder gestalte gekregen. Het beleid blijkt succesvol. Naar huidig inzicht 

zal de doelstelling van de gehele 2-4-6-8% operatie volgens plan gerealiseerd worden. 
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Majeur speerpunt

Reductie loonsom met 4% ten opzichte van begrote loonsom 2011 Gerealiseerd

 

Opleidingsbeleid 

Het opleidingsbeleid richtte zich in 2013 met name op de volgende drie centrale thema’s: 

1. Het optimaliseren van de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers; 

2. Employability op het gebied van loopbaanontwikkeling en -verantwoordlijkheid, flexibiliteit, mobiliteit, 

competenties en duurzame inzet; 

3. Resultaatgericht werken. 

 

Om in te kunnen spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen is in 2013 verder geïnvesteerd in goed 

gemotiveerde medewerkers die op hun taak berekend zijn en zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun 

eigen loopbaanontwikkeling.  

Voordurend worden er nieuwe eisen gesteld aan mens en organisatie waarop alert gereageerd moet kunnen 

worden. Door gericht te investeren in kennis, vaardigheden en employability worden medewerkers breed 

inzetbaar en wordt de organisatie slagvaardiger en flexibeler. In dit verband is er in 2013 een aantal 

kwaliteitstrajecten gestart die in 2014 gecontinueerd en geïntensiveerd zullen worden. 

 

Beheersmaatregelen Personeel en Organisatie 

In verband met enkele (tijdelijke) personele knelpunten heeft het college op een tweetal momenten extra budget 

beschikbaar gesteld. 

 

Regionale samenwerking 

Begin 2013 bleek de beoogde samenwerking op bedrijfsvoeringstaken met de gemeenten Woerden en De Ronde 

Venen niet op voldoende draagvlak bij deze twee gemeenten te kunnen rekenen. 

Stichtse Vecht bleef uiteraard openstaan voor samenwerking met andere gemeenten en dit resulteerde in een 

eerste verkenning inzake samenwerking met de gemeenten Weesp en Wijdemeren. Net voor de zomer heeft de 

raad vervolgens het groene licht gegeven voor het verder uitwerken van deze samenwerking. Het gaat daarbij 

inmiddels om 28 projecten waarop de samenwerking wordt gezocht, waaronder een aantal bedrijfsvoeringstaken. 

Majeur speerpunt

Onderzoek naar opties op het gebied van regionale samenwerking Gerealiseerd

 

Informatisering en automatisering (I&A) 

Het strategisch informatieplan 2012-2015 is in 2013 geïmplementeerd in de informatiehuishouding van Stichtse 

Vecht. Het is een levend document wat de mogelijkheid biedt om aangepast te worden aan de actualiteit en 

laatste ontwikkelingen. 

Majeur speerpunt

Uitvoering geven aan het strategisch informatieplan 2012-2015 Gerealiseerd
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Digitale Dienstverlening 

Medio 2013 is het Klant Contact Systeem (KCS) geïmplementeerd. Hiermee is het Klant Contact Centrum (KCC) 

software-technisch ingericht en is fase II van de digitalisering afgerond en operationeel. Als gevolg hiervan is de 

digitale dienstverlening aan de burger verder verbeterd en uitgebreid. In dit verband wordt opgemerkt dat de 

gemeente Stichtse Vecht in 2013 de 4
de

 plaats heeft behaald in de landelijke benchmark digitale dienstverlening. 

Majeur speerpunt

Uitvoering fase II van het project ‘Digitalisering’ onder andere bestaande uit het 

herinrichten en digitaal maken van een aantal klantenprocessen
Gerealiseerd

Ondersteunen inrichting en beheer van de informatiesystemen voor het KCC en Het 

Nieuwe Werken
Gerealiseerd

 

Beheersmaatregelen Informatisering en Automatisering 

Het informatie beveiligingsbeleidsplan is in 2013 door het managementteam vastgesteld. Naar aanleiding hiervan 

wordt in het eerste kwartaal van 2014 een beveiligingsscan uitgevoerd. Daarnaast is gestuurd op een verdere 

bewustwording van de organisatie op uitval en beveiliging. 

Een langdurige uitval van de ICT is beoordeeld als een majeur risico. In dit verband wordt de permanente 

koppeling met het back-up systeem bij de brandweer te Maarssen eenmaal per jaar getest. Deze zogenoemde 

uitwijktest werd in 2013 met goed gevolg uitgevoerd. Daarnaast is er dagelijks een back-up van bestanden, is de 

beveiliging van software en bestanden tegen virussen c.a. een continue proces en worden er periodiek audits 

uitgevoerd om oneigenlijk gebruik van privacy gegevens te voorkomen. 

Majeur speerpunt

Voorkomen langdurige uitval ICT Continu proces, ingebed

 

Financiën 

De gemeente Stichtse Vecht beheert publieke (financiële) middelen. Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord heeft 

de gemeente Stichtse Vecht ook in 2013 een degelijk en solide financieel beleid gevoerd. 

In 2013 is een stresstest uitgevoerd. Over de uitkomsten hiervan is de gemeenteraad door middel van een 

Raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd. 

 

Voor een toelichting op het onderdeel financiën wordt verwezen naar de toelichting op het programma 

‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’ van dit jaarverslag. De ontwikkelingen op het gebied van treasury 

worden toegelicht onder de paragraaf ‘Financiering’. 

 

SEPA 

SEPA (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot 

harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. De migratie zou voor 1 februari 2014 voltooid moeten 

zijn. Omdat nog niet alle partijen ‘klaar’ waren met de vereiste aanpassingen voor het nieuwe systeem, heeft het 

Europees Parlement besloten de geplande invoering de overgang naar de nieuwe SEPA-standaarden uit te 

stellen tot 1 augustus 2014. De gemeente Stichtse Vecht was op 1 januari 2014 SEPA-proof. 
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Communicatie 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2013 actief geïnvesteerd in de lokale en regionale media. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een breed scala aan communicatiemiddelen. In de belangstelling van de media voor de gemeente 

Stichtse Vecht is duidelijk een schaalsprong waarneembaar. Er zijn zo’n 100 persberichten uitgegeven en het 

aantal perscontacten nam toe tot zo’n 450 keer. 

 

Via de website, bewoners- en nieuwsbrieven en de gemeentepagina hebben inwoners naar behoefte informatie 

kunnen verkrijgen. Voor uitbreiding van de nieuws- en informatievoorziening en het voeren van dialoog met de 

inwoners beschikt de gemeente inmiddels over een twitteraccount en is een gemeentelijke facebookpagina 

gerealiseerd. De interactie via social media wordt in het kader van webcare permanent gemonitord.   

Op het gebied van dienstverlening is er inmiddels een klantenpanel actief en is onderzoek verricht naar de 

communicatiebehoefte onder de wijkcommissies. Naar aanleiding hiervan is er een concept-Plan van Aanpak 

opgesteld voor een integrale communicatiestrategie. 

 

Aan de informatieplicht naar de gemeenteraad is via Raadsinformatiebrieven (RIB’s) proactief, tijdig en actueel 

invulling gegeven. Met de komst van het raadsinformatiesysteem is de toegankelijkheid van documenten voor de 

media sterk verbeterd. Als gevolg hiervan is de vraag om toezending van documenten aanzienlijk verminderd.  

In 2013 zijn er 63 RIB’s verschenen. Op het terrein van Openbare orde en Veiligheid verschenen er eveneens 

een aantal RIB’s die vanwege de aard van de berichtgeving veelal een vertrouwelijk karakter hadden. 

 

Het publiceren van de gemeentepagina is in 2013 aanbesteed en tegen lagere kosten ondergebracht bij een 

nieuwe uitgever. Met de overgang zijn zowel het redactionele format als de vormgeving van de gemeentepagina 

vernieuwd. 

In 2013 is de gemeente Stichtse Vecht genomineerd voor de NNP
*-
gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie. 

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de gemeente die, naar het oordeel van de jury, beschikt over een 

gemeentepagina die toegankelijk en prettig leesbaar is en professionaliteit uitstraalt. 

 

*  
De NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers) is de branchevereniging van uitgevers van lokale nieuwsmedia. 

Majeur speerpunt

Ontwikkelen visie op de ‘online’ communicatie Gerealiseerd

 

Juridische Zaken 

In het kader van het borgen en versterken van de juridische kwaliteitszorg zijn er in 2013 organisatiebreed 

verschillende activiteiten ontplooid. Hierbij betreft hier onder andere het opstellen van een nieuw mandaatbesluit, 

de advisering vanuit de Adviescommissie bezwaarschriften en het leveren van bijdragen aan cursussen.  

In relatie tot het risicomanagement is ook aandacht besteed aan het bevorderen van de juridische 

bewustwording. Verdere ontwikkeling van de interne controle en de procesbeschrijvingen draagt ook bij tot een 

verbetering van de (juridische) kwaliteit. Daarbij is gekozen voor een geïntegreerde in plaats van separate 

benadering van de juridische kwaliteitszorg. 

Majeure speerpunten

Implementatie van de juridische kwaliteitszorg, waaronder het waarborgen c.q. versterken 

van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke regelgeving en producten
Gerealiseerd

Het bewust (beperken en voorkomen) omgaan met juridische risico’s Gerealiseerd
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AO/IC en rechtmatigheid 

De bij de begroting 2013 geformuleerde majeure speerpunten bleken binnen een tijdsbestek van één jaar niet te 

realiseren. In 2013 is in de ontwikkeling van deze speerpunten wel een goede basis gelegd, waar in 2014 verder 

op voortgebouwd zal worden.  

Het managementteam heeft in 2013 de ‘Nota Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC)’ vastgesteld. 

In deze nota zijn de basiscondities voor de gehele AO/IC vastgelegd. Hiermee wordt bewerkstelligd dat 

organisatiebreed een efficiënte en effectieve processturing kan worden ingevoerd. De organisatie bevindt zich op 

het gebied van de AO in een overgangsfase.  

 

De interne controle is volgens planning uitgevoerd. De onafhankelijkheid en kwaliteit van de controles en de 

rechtmatigheid is beoordeeld door het team Juridische zaken, cluster AO/IC. Lopende het jaar 2013 is aan de 

teamleiders/afdelingsmanagers gerapporteerd over de uitkomsten van de controles. Begin 2014 is middels een 

eindrapportage op hoofdlijnen aan het managementteam gerapporteerd. 

De software applicatie ‘BPMone’ (voorheen ‘Protos’) is al enige tijd operationeel. In het najaar 2013 is gestart met 

de voorbereidingen van de ‘Standaarden en richtlijnen voor het gebruik van de software applicatie BPMone’. Het 

document draagt enerzijds bij aan de uniformiteit van de procesbeschrijvingen en vormt anderzijds de basis voor 

het inzichtelijk maken van de beheersmaatregelen en het inrichten van een efficiënte interne controle. 

Majeur speerpunt 

Optimaliseren van de procesbeschrijvingen Gedeeltelijk gerealiseerd

Het per proces inzichtelijk maken van beheersmaatregelen
Basis in 2013 gelegd, 

uitwerking in 2014

Het uitvoeren van een efficiënte interne controle op de beheersmaatregelen
Basis in 2013 gelegd, 

uitwerking in 2014  

 

Inkoop en aanbesteding 

Het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is in concept gereed. Hierbij is extra aandacht besteed aan de 

stimulering van de lokale economie in welk verband lokale ondernemers door middel van een workshop actief 

betrokken zijn geweest bij de vorming van dit beleid. Het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid wordt naar 

verwachting in het eerste kwartaal 2014 door het college vastgesteld. 

In 2013 werd tenslotte het contractbeheer organisatiebreed geïmplementeerd waarmee een van de projecten 

voor de ‘Basis op orde’ afgerond is. 

Majeur speerpunt

Implementatie nieuw Inkoop- en Aanbestedingsbeleid inclusief lokaal beleid.
Ter vaststelling college     

(1e kwartaal 2014)  

 

Beheersmaatregelen juridische zaken (harmonisatie verordeningen en beleidsregels) 

Alle te harmoniseren verordeningen en beleidsregels konden binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn per 1 

januari 2013 worden afgerond. Het treffen van beheersmaatregelen bleek dientengevolge niet nodig. 

 

Onderzoeksprogramma 2013 

Het college doet overeenkomstig artikel 213a van de Gemeentewet ten minste éénmaal per jaar onderzoek naar 

de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden en de doeltreffendheid van (delen van) 

programma’s en paragrafen. Het college stelt daartoe een onderzoeksprogramma vast. Het wetsartikel is 

uitgewerkt in de ‘Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek gemeente Stichtse Vecht 2011’. 
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In maart 2013 heeft het college het onderzoeksprogramma 2013 vastgesteld. Het onderzoeksprogramma werd 

mondeling met de auditcommissie besproken en omvat de voorbereiding van de audit bedrijfsvoering die eind 

2013 is gestart en medio 2014 zal worden afgerond. 

 

Wat heeft het gekost? 

Kostenplaatsen en Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

hulpkostenplaatsen 2012 2013 2013 2013 2013

19.786.965 22.320.347 22.320.347 22.428.057 107.710-      

1.267.735   1.445.422   1.445.422   1.239.971   205.452      

Overige lasten Paragraaf bedrijfsvoering 38.607.421 36.895.559 37.751.920 38.213.453 461.533-      

59.662.120 60.661.328 61.517.689 61.881.481 363.792-      

Baten Paragraaf bedrijfsvoering 59.662.120- 60.661.328- 61.517.689- 61.881.481- 363.792      

59.662.120- 60.661.328- 61.517.689- 61.881.481- 363.792      

Resultaat voor bestemming -                -                -                -                -                

Baten

Totaal Lasten

Totaal Baten

Interne doorbelasting

Lasten

Kapitaallasten

 

TOELICHTING REALISATIE 

 

LASTEN 

De diverse kostenplaatsen kenden in 2013 een nadeel van € 256.082 op de lasten. Dit nadeel wordt enerzijds 

veroorzaakt door een nadeel op de organisatielasten van € 461.533.  

Bij het team Sociale Zaken werd meer gebruik gemaakt van extern personeel vanwege een toename in het aantal 

bijstandsaanvragen als gevolg van de economische crisis (nadeel € 281.000). Ook diende, evenals in 

voorgaande jaren, naast de inzet van eigen personeel ook inhuur voor bodediensten plaats te vinden (nadeel       

€ 126.000) vanwege de huisvesting van de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie op verschillende locaties. 

Voor deze laatstgenoemde inhuur zijn bij de Programmabegroting 2014 financiële middelen beschikbaar gesteld.  

Daarnaast zijn de in de begroting beschikbaar gestelde middelen voor het Individueel Loopbaanbudget (ILB) van 

€ 200.000 voor een bedrag van € 179.837 in 2013 niet benut. Het ILB vloeit voort uit CAO-afspraken en is door 

medewerkers te gebruiken op enig moment in de periode 2013 tot en met 2015. Gelet daarop wordt voor deze 

middelen voorgesteld ze over te hevelen naar 2014. 

 

Verder vallen de kapitaallasten over 2013 € 205.452 lager uit dan bij de begroting was voorzien. Dit, doordat een 

aantal investeringen op het gebied van ICT in 2013 niet is zijn gekomen (ontwikkelprojecten ICT), dan wel in de 

tijd is doorgeschoven (investeringen in telefonie). 

 

BATEN 

De baten op de kostenplaatsen laten over 2013 een voordelig resultaat zien van € 437.783. De vergoedingen 

voor personeel zijn over 2013 € 274.266 hoger dan geraamd. Dit betreft vergoedingen voor werkzaamheden die 

Stichtse Vecht voor andere gemeenten of samenwerkingsverbanden uitvoert (in de samenwerking SWW en voor 

het BRU) of vergoedingen voor personeel vanuit het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) 

ingeval van zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zijn de vanuit de kostenplaats 

Kapitaallasten aan andere programma’s doorbelaste kapitaallasten € 116.700 hoger dan was begroot. 

 

Per saldo bedraagt het resultaat op de kostenplaatsen over 2013 € 181.701. Dit resultaat wordt verantwoord op 

het programma ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’. 
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5. Verbonden partijen 

Inleiding 

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. Het hebben van een 

bestuurlijk belang houdt in, dat er sprake is van zeggenschap, door vertegenwoordiging of door stemrecht. Van 

een financieel belang is sprake als: 

 de gemeente  aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar stelt en dit bedrag niet verhaalbaar is als 

de verbonden partij failliet gaat of  

 als er voor een bepaald bedrag aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen 

niet nakomt. 

Het gaat dus specifiek om de combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng. Het gaat dus niet alleen om 

deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar om alle denkbare privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen, verenigingen etc. 

 

De voorliggende paragraaf geeft inzicht in de relaties en verbindingen van onze gemeente met (verbonden) 

partijen. Daarbij wordt voor het inzicht van de raad de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang 

in hoofdlijnen aangegeven. Het gaat daarbij om het belang zoals dat is geconcretiseerd in de programma’s. 

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat gemeenten in principe ook zelf kunnen doen. De verbonden partij is 

dan min of meer gemandateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten blijven de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. 

De raad heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak.  

 

Ontwikkelingen 

In 2013 is een verbeterslag gemaakt ten aanzien van het onderwerp Verbonden partijen. Door middel van een 

peilnota is bij de raad in de werksessie van 25 november 2013 gepeild welke gedachten hij heeft over een aantal 

te formuleren uitgangspunten hieromtrent. Mede op basis van de uitkomsten van deze werksessie is een 

beleidsnota Verbonden Partijen 2014 opgesteld, die in 2014 in de raad is behandeld. Uitvoering van deze nota zal 

er toe leiden dat de sturing en verantwoording van de verbonden partijen op zowel het niveau van het college als 

de raad zal worden versterkt. 

Op ambtelijk niveau zijn voorbereidingen getroffen om in 2014 een intern toezichtsteam in te stellen om zowel het 

financiële als het beleidsmatige toezicht op de verbonden partijen te versterken. In de paragraaf Verbonden 

partijen zelf is in 2013 meer inhoud gegeven aan de inhoudelijke informatie over de beleidsvoornemens en de 

ontwikkelingen rond de verbonden partijen. Dit zal in 2014 verder doorontwikkeld worden. 
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Verbonden partijen Programma

1. Bestuur Regio Utrecht (BRU) 1

2. Veiligheidsregio (VRU) 2

3. Gemeenschappelijke regeling Villa primair (onderwijs) 4

4. Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 4

5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 5

6. Plassenschap Loosdrecht e.o. 5

7. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 5

8. Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven) 6

9. GGD midden-Nederland 7

10. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 8

11. Omgevingsdienst Regio Utrecht 8

12. Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 8

13. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 9

14. Stichting urgentie woningverdeling 9

15. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 10

16. Vitens 10

17. Stichting Inkoopbureau Midden Nederland Diverse

 

 

Programma 1, Bestuur en dienstverlening 

 

BRU 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Het doel van de BRU is het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische 

ontwikkeling van de regio Utrecht. In het coalitieakkoord Stichtse Vecht is de intentie uitgesproken ‘verder te 

willen bouwen aan een krachtige positie en uitgroeien tot een stevige gesprekpartner met een positie die recht 

doet aan de gemeenteomvang’.  

De minister blijft vasthouden aan de afschaffing van de WGR+. Voor de regio Utrecht is de boodschap helder. De 

minster is van mening dat de vervoerscomplexiteit van Utrecht niet is te vergelijken met Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag. Voorts geeft hij aan dat de afschaffing van de WGR+ en de provinciale opschaling twee 

gescheiden trajecten zijn en als zodanig worden behandeld. De behandeling van de wetswijziging WGR+ in de 

Tweede kamer is dit voorjaar gepland. Naar aanleiding van de afschaffing van de WGR+ regeling hebben de 

gemeenteraden binnen het BRU plus Woerden (de U10 genaamd) aangegeven de samenwerking te willen 

continueren, weliswaar in een flexibele  vorm. De WGR+ verplicht namelijk alle deelnemende gemeenten op alle 

onderwerpen samen te werken, wat niet meer gedeeld wordt door de samenwerkende gemeenten.  
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Financieel belang en risico’s 

De totale gemeentelijke bijdrage 2013 aan de BRU bedroeg € 136.500. 

 

Programma 2, Veiligheid 

 

Veiligheidsregio Utrecht 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het doel van de VRU is het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van brandweerzorg en 

crisisbeheersing in de Utrechtse gemeenten. De toelichting ten aanzien van de realisatie is te vinden in de 

toelichting bij de realisatie van programma 2 (Veiligheid). 

 

Financieel belang en risico’s 

De bijdrage van Stichtse Vecht aan de VRU bedroeg in 2013 € 3.8 miljoen. 

 

Programma 4, Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

 

Gemeenschappelijke regeling Villa primair (onderwijs)  

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het werkgebied van de stichting Villa Primair voor Stichtse Vecht betreft de scholen voor openbaar 

basisonderwijs in de kernen Nigtevecht en Loenen. De wettelijk verankerde toezichthoudende rol van de 

gemeenten op het bestuur van scholen voor openbaar basisonderwijs is ten aanzien van Villa Primair  

vormgegeven in deze gemeenschappelijke regeling. 

In 2013 is de gebruikelijke jaarcyclus ten aanzien van de jaarstukken van Villa Primair doorlopen. Omdat er sinds 

de fusie, waaruit Villa Primair in 2010 is ontstaan, bij de deelnemende gemeenten zorg bestaat over de financiële 

positie van Villa Primair is het gemeenschappelijk orgaan in 2013 frequenter dan gebruikelijk bijeen geweest, met 

als doel Villa Primair tot een gezonder organisatie te laten ontwikkelen. De meerjarenvooruitzichten ontwikkelen 

zich gunstig. 

 

Financieel belang en risico’s 

Omdat het uitsluitend een bestuurlijk orgaan is, is ervoor gekozen dat de gemeenschappelijke regeling geen 

eigen begroting en rekening kent. De betrokken gemeenten brengen ieder alleen hun eigen bestuurlijke en 

ambtelijke deelname in. Villa Primair, het schoolbestuur, ontvangt van de gemeenten alleen bekostiging in de 

exploitatie vanuit het eigen onderwijsbeleid van de gemeente of op grond van onderwijshuisvestingsbeleid van de 

desbetreffende gemeente. Daaraan zijn geen specifieke risico’s verbonden. Bij een faillissement van een 

openbaar schoolbestuur wordt de gemeente aangesproken op zijn verplichting voldoende openbaar onderwijs 

aan te (laten) bieden. Dit risico is opgenomen in het gemeentelijke risicomanagementsysteem. 

 

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)  

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het werkgebied van deze stichting  voor Stichtse Vecht zijn de scholen voor openbaar basisonderwijs in de 

kernen Maarssen-dorp en Maarssenbroek. De gemeenten in het werkgebied van deze stichting geven de wettelijk 

verankerde toezichthoudende rol van de gemeenten op dit schoolbestuur vorm door middel van ambtelijk en 

bestuurlijk overleg over de jaarstukken. 
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Het jaar 2013 is gekenmerkt door de dreiging van een faillissement voor deze stichting. Nadat problemen met de 

liquiditeit van deze stichting in maart 2013 aan het licht kwamen is door een nieuwe bestuurder en met externe 

inzet hard gewerkt  aan het op orde brengen van de financiële situatie bij deze stichting. Mede dankzij een extra 

financiële impuls van rijkswege (uitvoering Onderwijsakkoord en Najaarsakkoord) is er geen sprake meer van 

acuut gevaar voor de toekomst van deze stichting. 

 

Financieel belang en risico’s 

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz), het schoolbestuur, ontvangt van de gemeenten 

alleen bekostiging in de exploitatie vanuit  het eigen onderwijsbeleid van de gemeente of op grond van 

onderwijshuisvestingsbeleid van de desbetreffende gemeente. Daaraan zijn geen specifieke risico’s verbonden. 

Bij een faillissement van een openbaar schoolbestuur wordt de gemeente aangesproken op zijn verplichting 

voldoende openbaar onderwijs aan te (laten) bieden. Dit risico is opgenomen in het gemeentelijke 

risicomanagementsysteem . 

 

Programma 5, Cultuur, sport en recreatie 

 

Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht  

In 2012 heeft de provincie Utrecht de ‘Toekomstdiscussie Recreatie(schappen)’ gestart. Aanleiding hiervoor was 

de bestuurlijke en financiële problematiek, waarmee bijna alle schappen in de provincie te maken hebben. Met de 

totstandkoming van de ‘Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen’ is het traject eind 2013 beëindigd en is er een 

start gemaakt met de uitvoering van de maatregelen die in de koersnotitie staan beschreven: het verbeteren van 

de exploitatie van de recreatieterreinen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het opstarten van de 

‘Pilot Loosdrechtse Plassen’ om de problematiek binnen het Plassenschap Loosdrecht en omstreken op te 

lossen. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert en onderhoudt (te realiseren) recreatief groen en zwemwater in 

de regio. 

 

Financieel belang en risico’s 

De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage 

2013 bedroeg € 130.000. 

 

Plassenschap Loosdrecht 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Doel van het plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is 

de bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden.  

 

Financieel belang en risico’s  

De financiële en algehele positie van het Plassenschap is zorgelijk, aangezien er geen ruimte is voor de 

noodzakelijke investeringen en er zo goed als geen weerstandsvermogen bestaat. De gemeentelijke bijdrage in 

2013 bedroeg € 230.000. 
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Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen beheert  de oude  archieven van de gemeenten 

Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde Venen, die zijn overgebracht naar het RHC en houdt toezicht op het 

informatie- en archiefbeheer van de genoemde gemeenten. Hiernaast stimuleert het RHC de lokale en regionale 

geschiedbeoefening door aanleg, beheer en presentatie (via onder andere internet en tentoonstellingen) van een 

zo groot mogelijke collectie lokaal en regionaal bronnenmateriaal. Ten behoeve van beide taken is in 2013 een 

digitaal archief management systeem aangeschaft om een toekomstbestendige archiefbewaarplaats en 

erfgoedcentrum te kunnen zijn. De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente voor deze gemeenschappelijke 

regeling. 

 

Financieel belang en risico’s 

In 2013 heeft het RHC de lasten voor de drie bovengenoemde gemeenten structureel verlaagd. Verder is in 2013 

de uitbreiding van de regeling met de gemeente Weesp voorbereid, waardoor de bijdrage de komende jaren 

opnieuw verlaagd kan worden en risico’s over meer gemeenten kunnen worden gespreid. De gemeentelijke 

bijdrage in 2013 bedroeg € 260.000. 

 

Programma 6, Werk en inkomen 

 

Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven) 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

PAUW-bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in Stichtse 

Vecht wonen. Ook zorgt PAUW-bedrijven voor doorbetaling van de rijksbudgetten aan andere SW organisaties. 

Daardoor kan PAUW-bedrijven de taakstelling bewaken die verbonden is aan de rijksbudgetten.  

 

Financieel belang en risico’s  

De bedrijfsopbrengsten staan onder druk door de slechte conjuncturele situatie. Tegelijk gaat de rijksbijdrage 

vanaf 2015 structureel dalen terwijl de loonkosten gelijk blijven. Het risico van ophoging van de gemeentelijke 

bijdrage is dus reëel. PAUW-bedrijven heeft daarom initiatieven genomen om de bedrijfskosten te drukken, zoals 

bijvoorbeeld bewerkstelligen van snellere doorstroom naar de arbeidsmarkt, intensivering van acquisitie van werk, 

afstoten van huurpanden, bezuinigen op ondersteunende afdelingen en flexibilisering van dienstverbanden eigen 

personeel. De gemeente verstrekt een bijdrage per geplaatste werknemer en een compensatieregeling Wsw-

werknemers buitengemeenten. De rijkssubsidie 2013 bedraagt afgerond € 4.2 miljoen en de gemeentelijke 

bijdrage € 315.000. 

 

Programma 7, Welzijn en zorg 

 

GGD 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Het doel van de GGD is het bevorderen van de Volksgezondheid door het verrichten van preventieve interventies. 

In 2013 zijn de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd. Ook op de lokale taken is er een bezuiniging 

gerealiseerd door een aantal activiteiten minder af te nemen, waaronder beleidsadvisering. Er is gewerkt aan de 

voorbereiding van het samenvoegen per 1 januari 2014 van GGD MN en GG&GD tot één nieuwe GGDrU binnen 
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de veiligheidsregio Utrecht, die voldoet aan de wettelijke normen in het kader van de Wet op de veiligheid. 

Besluitvorming hierover heeft eind 2013 plaats gevonden. 

 

Financieel belang en risico’s  

De totale gemeentelijke bijdrage in 2013 aan de GGD bedroeg € 1.000.000. 

 

Programma 8, Natuur en milieu 

 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)  

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne 

verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Voor de 

gemeente Stichtse Vecht hebben in 2013 met name het laten uitvoeren van sorteeranalyses en de ondersteuning 

van beleidsvorming op gemeentelijk niveau gespeeld.  

 

Financieel belang en risico’s  

De kosten van de taken worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Deze worden door de 

gemeente via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de burgers. Bij een meer dan inflatoire kostenstijging 

is het risico dat de belastingdruk voor de burger extra zal stijgen. De totale gemeentelijke bijdrage 2013 aan de 

AVU voor overslag, transport, verwerking van huishoudelijk afval, GFT afval, glas, papier etc. en overige kosten 

bedroeg € 1.300.000. 

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

De omgevingsdienst staat voor het waarborgen en het ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame 

leefomgeving. In afwijking van het in november 2012 vastgestelde Koersdocument is in juli 2013 besloten de 

vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst in Utrecht langs twee sporen te laten lopen.  

Het eerste spoort betref het op orde brengen van de Omgevingsdienst regio Utrecht, die door 1) tegenvallende 

acquisitiedoelstellingen, 2) het niet-behalen van de productiviteitsnorm en 3) een niet-passende omvang 

organisatie en overhead in een financieel ongunstige positie is geraakt. Belangrijke oorzaken van de vertraging in 

de RUD vorming lijken te zijn gelegen in het gebrek aan bestuurlijke consensus, onvoldoende afgehechte 

‘bestuurlijke governance’ en de dubbele rol directeur OdrU/kwartiermaker RUD.  

Langs het tweede spoor maken provincie, de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 

Servicebureau Gemeenten, Utrecht, Lopik, Houten en Nieuwegein een doorstart om de taken zo spoedig mogelijk 

onder te brengen in een gezamenlijke RUD; zij dragen daarvan ook alle kosten en risico’s. 

Alle betrokken partijen hebben (her)bevestigd dat voor het Utrechtse grondgebied een RUD wordt gevormd; er 

worden concrete afspraken gemaakt om deze twee sporen te integreren. 

 

Financieel belang en risico’s 

Bovengenoemde aspecten hebben tot gevolg dat over 2013 een financi le afwijking is ontstaan van € 180.000. 

Tevens worden de frictiekosten als gevolg van het op orde brengen van de OdrU geraamd op ca. € 3,3 miljoen. 

Wat de financiële consequenties voor de eigenaargemeenten zijn is nog niet duidelijk; hierover worden nog 

nadere afspraken gemaakt. 
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Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 

Visie en doelstelling van de stichting 

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatie-activiteiten in de 

gemeente Stichtse Vecht (beheersstichting). De Stichting stelt hiertoe haar gebouw (Reigerskamp 197 in het park 

te Maarssen) ter beschikking aan de Omgevingsdienst regio Utrecht ten behoeve van de uitvoering van deze 

activiteiten, zoals opgedragen door gemeente Stichtse Vecht. De belangrijkste doelgroep hierbij is het 

basisonderwijs. De stichting wil haar doel onder meer bereiken door het verwerven van fondsen, donaties en 

dergelijke ten gunste van het gestelde doel. Verder wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers om deze activiteiten 

uit te kunnen voeren en het gebouw te exploiteren. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste één maal per jaar. 

 

Financieel belang en risico’s 

De gemeente Stichtse Vecht levert een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten van het gebouw. Deze bijdrage 

is verdisconteerd in het contract met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Gemeente Stichtse Vecht huurt bij het 

OdrU ook capaciteit in ter uitvoering van de Natuur en Milieu Educatie-activiteiten. Deze benodigde capaciteit 

wordt jaarlijks bepaald en vastgelegd in het contract met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Er zijn geen 

specifieke risico’s verbonden aan de stichting. Bij ontbinding van de stichting blijft de stichting voortbestaan voor 

zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.  

 

Programma 9, Wonen en ondernemen 

 

Welstand en Monumenten Midden Nederland (Welmon)  

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Welstand en monumenten Midden Nederland is opgericht met als hoofddoelstelling: de instandhouding van het 

bouwkundig schoon, het landschap- en stedenschoon. Deze adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit is een 

onafhankelijke deskundige op het gebied van welstand.  

 

Financieel belang en risico’s  

De tarieven voor het uitbrengen van de adviezen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De daarvoor in 

rekening gebrachte adviezen worden door de deelnemende gemeenten in de vorm van leges in beginsel één op 

één aan de aanvragers in rekening gebracht. Eind 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het liquidatieplan 

Welmon per 1 januari 2017, dat voorziet in opheffing van de Gemeenschappelijke regeling. Uittreding kan ieder 

jaar per 1 januari. Het liquidatieplan houdt rekening met een afnemend financieel risico indien de gemeente later 

uittreedt. De raad heeft besloten per 1 januari 2017 uit te treden, waarmee nu niet direct financiële gevolgen 

ontstaan. 

 

Stichting urgentie woningverdeling 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht-West. Het bestuur van de 

Stichting is gemandateerd tot het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de 

Huisvestingsverordening. De aanvragen voor woonurgentie worden toegestuurd aan het Vierde Huis voor 

onderzoek en advisering. Vervolgens brengt de Urgentie Commissie West-Utrecht een bindend advies uit aan de 

SUWU die dan conform beslist. 
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Financieel belang en risico’s. 

De kosten van de taken van de SUWU worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Deze 

kosten worden verdeeld naar inwoneraantal van de verschillende gemeenten. De totale gemeentelijk bijdrage 

voor de gemeente Stichtse Vecht in 2013 was € 25.000. 

 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank), Den Haag. 

Visie in relatie met doelstellingen. 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt 

duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

De BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit 

op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van deze elementen 

heeft de BNG Bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen. De scherpe prijzen 

worden doorgegeven aan decentrale overheden en instellingen van maatschappelijk belang wat uiteindelijk leidt 

tot lagere kosten voor een scala aan voorzieningen. 

 

Financieel belang en risico’s. 

De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder in de BNG Bank en heeft daarmee een financieel belang. De 

aandeelhouders hebben zeggenschap in de BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De 

gemeente Stichtse Vecht is in het bezit van 29.523 aandelen in de BNG Bank. Per aandeel wordt jaarlijks 

dividend uitgekeerd. In 2013 werd door de BNG Bank aan de gemeente Stichtse Vecht het dividend over 2012 

uitgekeerd van afgerond € 44.000 (€ 1,49 per aandeel). Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de 

Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het 

risico van kredietverlening aan de BNG Bank zeer beperkt is. 

 

Vitens N.V. 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting 

De gemeente Stichtse Vecht is mede aandeelhouder van Vitens N.V.  De aandeelhouders hebben geen directe 

bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. De raad van commissarissen houdt toezicht. 

Met inachtneming van milieu- en omgevingsaspecten behoren winning, productie en levering van (drink)water 

aan particulieren en bedrijven tot de kernactiviteiten van Vitens N.V. 

 

Financieel  belang en risico’s 

De gemeente Stichtse Vecht is in het bezit van 58.097 aandelen Vitens. Jaarlijks wordt hierover dividend 

uitgekeerd. Op 16 mei 2013 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het jaarverslag 

2012 van Vitens N.V. en met het voorstel met betrekking tot het uit te keren dividend 2012. Over 2012 is € 2,57 

per aandeel uitgekeerd wat resulteert in een bedrag van € 149.309. Deze opbrengst is in deze 

programmarekening verantwoord binnen programma 9 “Wonen en ondernemen”.  

 

In 2006 hebben de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen aan Vitens een (achtergestelde) 

lening verstrekt ter grootte van € 791.172. Deze lening wordt in 15 jaarlijks gelijke termijnen afgelost. In 2013 is 

de 7
e
 aflossingstermijn van Vitens ontvangen. 
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De restant hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt per 1 juli 2013 € 424.136, waarover jaarlijks rente is 

verschuldigd. De rente wordt als opbrengst binnen de ‘Algemene dekkingsmiddelen’ verantwoord. 

 

Diverse programma’s 

 

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 

Visie in relatie met de doelstellingen in de begroting  

Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerkingsvorm tussen een aantal overheidsinstanties in 

Zuid-Holland, Midden Nederland en Gelderland. Door bundeling van kennis en kunde op het gebied van inkoop 

en aanbesteding worden financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor de deelnemende organisaties 

gerealiseerd. In 2013 heeft IBMN naast de reguliere werkzaamheden vooral aandacht besteed aan de 

implementatie van de nieuwe Aanbestedingswet. 

 

Financieel belang en risico’s 

De deelnemende gemeenten betalen een deelnemersbijdrage die afhankelijk is van het jaarlijkse inkoopvolume. 

De deelnemersbijdrage voor Stichtse Vecht bedroeg in 2013 € 215.000. Specifieke risico's zijn niet aanwezig. 
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6. Grondbeleid 

Inleiding 

In de paragraaf ‘Grondbeleid’ komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke 

doelen te bereiken. De toelichting van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

stelt de volgende onderdelen verplicht: 

 Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen; 

 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. 

 

Het grondbeleid is één van de belangrijkste instrumenten om ruimtelijke beleidsopgaven en ambities in de praktijk 

te realiseren. De nota Grondbeleid geeft de beleidsuitgangspunten weer die het grondbeleid van de gemeente 

Stichtse Vecht vormen. 

 

Nota grondbeleid 

Januari 2013 is de nota Grondbeleid vastgesteld. Met de nota Grondbeleid wordt een kader geschapen voor het 

te voeren grondbeleid binnen de gemeente Stichtse Vecht. In de nota wordt beschreven op welke wijze en met 

welke instrumenten tot ontwikkeling en beheer van locaties kan worden overgegaan. Hiermee is de nota 

Grondbeleid bij de voorbereiding van iedere ontwikkeling een belangrijk richtinggevend gemeentelijk 

beleidsinstrument en biedt het een kader voor specifieke ruimtelijke ontwikkelingen die door middel van het 

voeren van grondbeleid worden gerealiseerd. 

 

Grondbeleidskeuze 

Het grondbeleid valt uiteen in actief en faciliterend grondbeleid. Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van het te 

voeren grondbeleid is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project 

te bezien. Per project zal een afweging worden gemaakt of de gemeente de grond zelf in ontwikkeling zal nemen 

of dat de ontwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een 

afwegingskader beschreven in de nota waarbij er gekeken wordt naar of het initiatief wenselijk is, of het financieel 

haalbaar is, of de financiële risico’s ten opzichte van de financi le middelen acceptabel zijn en of er voldoende 

kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is. 

We kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk zal dit 

betekenen, gezien de huidige economische omstandigheden, dat de gemeente overwegend een faciliterend 

grondbeleid zal voeren. 

 

Instrumentarium grondbeleid 

Om invulling te geven aan beide vormen van grondbeleid staat de gemeente diverse grondbeleidinstrumenten ter 

beschikking. Deze instrumenten worden beschreven in de nota Grondbeleid en is bepaald hoe wij de betreffende 

instrumenten inzetten bij haar toekomstig beleid. Verwerving van gronden behoort met name thuis bij een actief 

grondbeleid. Uitgangspunt is om te komen tot een minnelijke verwerving. Mede gelet op het risico van 

renteverlies wordt zeer terughoudend omgegaan met strategische verwerving. 
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Om de druk van marktpartijen op de grondmarkt te verminderen kan de gemeente een voorkeursrecht vestigen 

op percelen grond op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van een voorkeursrecht dient 

weloverwogen en onderdeel te zijn van een opgestelde verwervingsstrategie voor een concreet project. 

In de nota Grondbeleid is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan tenminste aan voldaan moet zijn 

alvorens de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing wordt verklaard.  

Wanneer sprake is van faciliterend grondbeleid is de rol beperkt tot het vaststellen van ruimtelijke plannen en het 

verhalen van gemaakte kosten voor de ontwikkeling van de locatie, zoals kosten voor infrastructuur en 

voorzieningen. Wij zetten actief in op het afsluiten van anterieure overeenkomsten ten aanzien van het 

kostenverhaal.  

 

Financiën  

Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 

worden verhaald op het project. Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de 

Algemene reserve Grondexploitatie toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen ten 

laste van de Algemene reserve Grondexploitatie. 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. De standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV Grondexploitatie 

d.d. februari 2008 over tussentijds winstneming zullen hierbij worden gevolgd. 

 

Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt bij 

actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. De risicoanalyse en de 

geactualiseerde exploitatieopzet worden jaarlijks extern gecheckt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

planeconomische risico’s en conjuncturele risico’s. Wij kennen twee actieve grondexploitaties die hierna worden 

toegelicht, te weten De Karavaan en gemeentewerf Kockengen. 

 

Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

De Werf Kockengen 6.552               29.716            227.500-          191.232-          

De Karavaan 26.554-            154.739          1.229-               126.956          

Totaal 20.002-            184.455          228.729-          64.276-             

Grondexploitatie Boekwaarde Nog te maken Nog te maken Prognose

31-12-2013 lasten baten Eindresultaat

1. De Werf Kockengen 191.232-          208.399          10.277-            6.889               

2. De Karavaan 126.956          1.721.755       1.677.617-       171.094          

Totaal 64.276-            1.930.154       1.687.894-       177.983           

 

Woningbouwproject De Karavaan  

Het woningbouwproject De Karavaan is gelegen binnen de wijk Kamelenspoor in Maarssenbroek. Het gebied 

betreft de locatie van de voormalige basisschool De Karavaan, het centraal in de wijk gelegen grasveld, de locatie 

van kinderdagverblijf De Ukkies, het parkeerterrein van de Koninkrijkzaal van de Jehova Getuigen en het 

schoolplein van de basisschool De Kameleon. 

 

De ontwikkeling betreft: 

 de bouw van 57 sociale huurappartementen;  

 de bouw van 9 grondgebonden (koop)woningen;  
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 de bouw van een nieuw kinderdagverblijf voor de herhuisvesting van het binnen het gebied gelegen 

kinderdagverblijf De Ukkies; 

 de bouw van een zorgkruispunt/buurtkamer;  

 de herinrichting van het openbaar gebied, het schoolplein van basisschool De Kameleon en het 

parkeerterrein van de Koninkrijkzaal van de Jehova Getuigen. 

 

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met woningcoöperatie Portaal en de provincie Utrecht. 

De provincie Utrecht (aanjaagteam) heeft een deel van de te maken kosten (projectleider) vergoed. Voor de 

ontwikkeling van het openbaar gebied heeft de provincie Utrecht tevens subsidie verleend, tot een bedrag van  

€ 750.000 in het kader van het fonds SWB. 

 

Op 30 mei 2013 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan ‘De Karavaan’ vastgesteld. 

Met dit bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt om op het terrein van de voormalige basisschool De Karavaan 

en de aangrenzende gronden 57 appartementen en 9 grondgebonden woningen te realiseren in combinatie met 

een kinderdagverblijf en buurtkamer. De gemeente heeft met woningbouwcoöperatie Portaal in 2013 een koop- 

en samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

 

In 2013 heeft woningbouwcoöperatie Portaal besloten het woningbouwproject ‘De Karavaan’, in verband met 

ontbreken van voldoende financiële middelen, voorlopig te parkeren. De gemeente en Portaal hebben de 

afgelopen periode getracht met een aantal marktpartijen het plan alsnog vlot trekken. In de markt bleek echter 

onvoldoende draagvlak om het plan op basis van het bestemmingsplan te ontwikkelen. Echter op 13 maart 2014 

heeft de directie van Portaal de gemeente geïnformeerd dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor het 

jaar 2014 voldoende financiële ruimte biedt aan Portaal om het plan, onder voorwaarden, alsnog te realiseren. 

Eén van de voorwaarden is wel dat de start van de bouw in 2014 dient plaats te vinden. De raad is inmiddels 

geïnformeerd over ontwikkeling evenals de provincie Utrecht en de klankbordgroep. 

 

Gemeentewerf Kockengen 

Algemeen 

Naast het realiseren van een samenkomstgebouw voor de Vrije Evangelische Gemeente Kockengen (VEGK) 

moet binnen dit project een alternatieve locatie voor het afvalbrengstation worden gevonden en een definitieve 

locatie voor het jeugdhonk dat in de voormalige gemeenteloods is gevestigd. De opbrengst uit verkoop van de 

grond aangevuld met een bestemmingsreserve van € 150.000 dienen als dekking van dit project. Voor dit project 

is medio 2012 een grondexploitatie geopend. 

 

Wat wilden we bereiken? 

De mogelijkheid creëren voor de VEGK om op de voor haar goede plek een onderkomen te realiseren, alsmede 

een tijdelijke oplossing bieden op een andere plaats voor het afvalstation in afwachting van de besluitvorming 

over de resultaten van een onderzoek naar het harmoniseren (samenvoegen) van de verschillende 

afvalbrengstations in de gemeente. Voorts het veiligstellen van de locatie van het jeugdhonk binnen die gebied. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De koopovereenkomst met VEGK effectueren. In 2012/2013 is een bestemmingsplanprocedure doorlopen en dit 

plan is sinds begin 2013 onherroepelijk. Het afvalbrengstation is sinds februari 2013 tijdelijk ondergebracht bij een 

particulier bedrijf. In 2014 gaan wij tenslotte het gebouw van het jeugdhonk aanpassen. 
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Toelichting op de financiën Werf Kockengen 

De voor 2013 geplande werkzaamheden aan de voormalige gemeenteloods ten behoeve van het jeugdhonk zijn, 

vanwege onderzoek naar een mogelijk alternatieve oplossing, niet in 2013 uitgevoerd maar doorgeschoven naar 

2014. De hiermee samenhangende kosten zijn binnen de grondexploitatie Gemeentewerf Kockengen eveneens 

doorgeschoven naar 2014. Hiermee is een bedrag van € 110.000 niet uitgegeven. 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

Onderstaande twee projecten worden ook in de paragraaf ‘Grondbeleid’ opgenomen, omdat hierop een Wvg is 

gelegd: 

 

Corridor/Hof van Breukelen 

De ontwikkeling van de corridor is in een andere versnelling gekomen. De economische crisis heeft tot nadenken 

gestemd. Het financiële risico voor de gemeente, mede gezien in het licht van de heroverwegingsopgave, is 

dusdanig groot dat in overleg met de provincie is besloten de ontwikkeling vooralsnog te concentreren op het 

stationsgebied. De provincie trekt de (her)ontwikkeling van het stationsgebied. De provincie heeft opdracht 

gegeven voor het opstellen van een stedenbouwkundige verkenning die uiteindelijk door de gemeente wordt 

vertaald in een (postzegel) bestemmingsplan. Daarnaast is in 2013 een (conserverend) bestemmingsplan 

vastgesteld waarin het concept Hof van Breukelen niet als ontwikkeling is opgenomen. Wel is er bij de toelichting 

aandacht aan de visie besteed. De Wvg heeft een looptermijn van drie jaar. Inmiddels is deze termijn verstreken 

en is besloten om de termijn gezien de ontwikkelingen niet te verlengen. 

 

Vierde Kwadrant Kockengen 

In de besluitvorming is opgenomen dat de middelen uiteindelijk vanuit de grondexploitatie worden terugverdiend.  

Hiervoor is in de jaarrekening 2011 een voorziening van € 400.000 in verband met reeds gemaakte 

voorbereidingskosten getroffen. Parallel aan het bestemmingsplan is een exploitatieplan in procedure gebracht, 

waarmee kostenverhaal in eerste aanleg is gewaarborgd. In april 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk 

geworden. Het plan voorziet in de bouw van 92 woningen.  

De voormalige gemeente Breukelen heeft in 2008 op deze gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

gevestigd. Tot op heden zijn deze gronden in het minnelijke traject nog niet verworven. De gemeente dient een 

keuze te maken of deze woningbouwontwikkeling actief als gemeentelijk project moet worden voortgezet of dat 

dit project aan de markt moet worden overgelaten. Besluitvorming vindt plaats medio 2014. 



125 

 

7. Lokale heffingen 

Inleiding 

De paragraaf lokale heffingen bij dit jaarverslag geeft op hoofdlijnen een overzicht van de diverse heffingen en 

belastingsoorten en bevat de verantwoording over de beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2013. Tevens 

wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale belastingdruk. 

 

Bij de lokale heffingen wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarvan de besteding ongebonden en heffingen 

waarvan de besteding gebonden is. 

Voor ongebonden heffingen (belastingen) geldt dat er geen tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De 

ongebonden heffingen worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend omdat zij niet aan een inhoudelijk 

begrotingsprogramma zijn gerelateerd en de besteding niet gebonden is aan een bepaalde taak. 

De ongebonden heffingen staan limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. 

 

Onder gebonden heffingen (retributies) wordt verstaan: betalingen aan de gemeente vanwege een concreet door 

de gemeente individueel bewezen dienst waarbij het profijtbeginsel en de kostendekkendheid als uitgangspunten 

dienen. De gebonden heffingen worden verantwoord in het betreffende programma en niet tot de algemene 

dekkingsmiddelen gerekend. Voor gebonden heffingen geldt geen limitatieve opsomming. 

 

In deze paragraaf worden zowel de ongebonden als gebonden heffingen toegelicht. 

 

Beleidsrealisaties  

Op het gebied van lokale heffingen staat de gemeente Stichtse Vecht voor het voeren van een degelijk en 

transparant beleid. De met de begroting 2013 geformuleerde beleidsvoornemens konden (grotendeels) 

gerealiseerd worden. Het betreft: 

 De interne bedrijfsvoering is overzichtelijk, kosten zijn op een zo realistisch mogelijke wijze toegerekend 

en de gemeentelijke tarieven van de gebonden heffingen (retributies) zijn kostendekkend voor het 

overgrote gedeelte van de gebonden heffingen (retributies). 

 De digitale belastingbalie is vernieuwd en verder uitgebreid. Hiermee zijn burgers meer en beter in de 

gelegenheid belastingzaken online afhandelen. 

 

Lokale belastingdruk 

Bij het bepalen van de lokale belastingdruk wordt uitgegaan van die belastingsoorten, die gerelateerd zijn aan het 

woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Tot deze belastingsoorten worden gerekend: de OZB, de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de lokale 

belastingdruk. 
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Belastingdruk 2012 2013 2014

Gemiddelde WOZ waarde  €       301.000  €       289.000  €       271.000 

OZB – eigenarendeel  €               329  €               340  €               346 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)  €               215  €               220  €               217 

Rioolheffing  €               197  €               207  €               217 

Ontwikkeling lastendruk  €               741  € 766.43  €               780 

% stijging t.o.v. voorgaande jaar 0,99 3,38 1,77
 

In de berekening van de lokale belastingdruk is tevens verdisconteerd een stijging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing 

(2,2%) en rioolheffing (5%). 

 

Ontwikkeling tarieven 

De tarieven van de ongebonden heffingen (belastingen) zijn voor het begrotingsjaar 2013 verhoogd met het 

inflatiepercentage (1,5%). Het uitgangspunt bij de gebonden heffingen (retributies) is dat de inkomsten niet hoger 

mogen zijn dan de geraamde kosten. 

 

Geraamde opbrengst lokale heffingen in 2013 naar belastingsoort 

Onderstaand schema geeft, naar belastingsoort gespecificeerd,  inzicht in de opbrengst van de lokale heffingen in 

2013. 

 

Ongebonden heffingen Begroting 

2013

Realisatie Verschil

OZB  €  12.414.757  €  12.458.404  €          43.647 

RZB  €          72.385  €          80.600  €            8.215 

Hondenbelasting  €       289.338  €       279.075  €        -10.263 

Parkeerbelasting  €       189.920  €       152.004  €        -37.916 

Precariobelasting  €          70.818  €          56.556  €        -14.262 

(Water)toeristenbelasting  €       153.476  €       177.554  €          24.078 

Forensenbelasting  €       103.450  €          91.248  €        -12.202 

Gebonden heffingen 

Afvalstoffenheffing  €    5.237.686  €    5.240.649  €            2.963 

Rioolheffing  €    5.683.156  €    5.647.414  €        -35.742 

Kadegelden  €          40.670  €          21.164  €        -19.506 

Marktgelden  €          59.420  €          70.707  €          11.287 

Lijkbezorgingsrechten  €       542.610  €       529.912  €        -12.698 

Leges  €    2.178.356  €    2.241.901  €          63.545 

Totaal bedrag  €  27.036.042  €  27.047.188  €          11.146 
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Procentuele weergave: 

 

 

Kwijtschelding 

De basis voor het kwijtscheldingsbeleid van onze gemeente wordt gevormd door de Uitvoeringsregeling 

Invorderingwet 1990 en is vertaald in de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2011’. De gemeente 

Stichtse Vecht hanteert de 100%-norm en verleent kwijtschelding voor de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en 

de hondenbelasting. 

In de respectievelijke belastingverordeningen is opgenomen of en zo ja in welke mate er kwijtschelding kan 

worden aangevraagd. De gemeente maakt tevens gebruik van de mogelijkheid burgers met een inkomen op 

bijstandsniveau, na toetsing door de stichting Inlichtingenbureau ambtshalve of automatisch kwijtschelding te 

verlenen. 

 

In 2013 zijn er binnen de daarvoor gestelde termijn ongeveer 200 verzoeken voor (gedeeltelijke) kwijtschelding 

ontvangen en is er op 687 belastingaanslagen ambtshalve kwijtschelding toegepast.  

In 2013 is voor een totaalbedrag van € 386.000 aan kwijtschelding verleend. 

 

Toelichting op belastingen  

Onroerende zaakbelastingen 

De onroerende zaakbelastingen (OZB) genereert de hoogste belastingopbrengst en wordt geheven over alle 

onroerende zaken. De OZB is gesplitst in een eigenarendeel voor woningen en niet-woningen en een 

gebruikersdeel voor niet-woningen. De heffingsgrondslag voor de OZB is de (economische) waarde van de 

onroerende zaak, vastgesteld overeenkomstig de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en vastgelegd in 

de WOZ-beschikking.  

Belastingplichtig is degene die bij aanvang van het kalenderjaar eigenaar/gebruiker van de onroerende zaak is. 

 

De WOZ-beschikking voor 2013 is vastgesteld naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2012.  

De opbrengst in 2013 is € 43.647 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe en 

verbeterde waardering van de NSW landgoederen. 
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Macronorm OZB 

Op landelijk niveau is een plafond vastgesteld  voor de  hoogte  van de OZB-opbrengst, de zogeheten 

macronorm. De macronorm is niet in wetgeving vastgelegd, het is een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de 

VNG waarbij is vastgelegd dat de procentuele stijging van de totale OZB-opbrengst landelijk niet meer mag zijn 

dan de economische groei. 

Met inachtneming van de macronorm is de gemeente vrij in het bepalen van de OZB- belastingtarieven. 

 

De macronorm voor 2013 is in de junicirculaire gemeentefonds 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties vastgesteld op 3%. Dit percentage geeft aan wat de toename van de totale OZB-opbrengst 

mag zijn. De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2013 aan de vereisten van de macronorm OZB voldaan. 

 

Parkeerbelasting 

De parkeerbelasting wordt geheven in het kader van de parkeerregulering in de kern Breukelen. De opbrengst is 

in 2013 € 37.917 lager dan begroot. 

 

Toeristenbelasting  

Het tarief voor de toeristenbelasting is voor 2013 gestegen naar € 1,30 per nacht. De tariefsverhoging heeft geleid 

tot een meeropbrengst op de toeristenbelasting met € 24.078. Dit bedrag wordt ingezet ten gunste van het 

toerisme in de gemeente Stichtse Vecht. 

 

Toelichting op retributies 

Afvalstoffenheffing  

De resultaten van de afvalstoffenheffing worden toegelicht onder programma 8. 

 

Rioolheffing  

De berekende aantallen bij de tariefvaststelling zijn meer gewijzigd dan was voorzien. Dit heeft geleid tot een 

lagere opbrengst van de rioolheffing met € 35.742. 

 

Leges 

De opbrengsten van de leges zijn onder verschillende programma’s begroot. Het totaal van de werkelijke 

opbrengst bedraagt € 2.241.901 welk bedrag € 63.545 hoger is dan begroot. Voor zover de afwijking daartoe 

aanleiding geeft is dat verantwoord op de diverse programma’s. 
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1. Overzicht per programma 

De rekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een voordelig saldo van € 1.810.303. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde 

toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 

 

Programma Rekening Begroting primitief

2012 2013

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1. Bestuur en dienstverlening 8.694.058       1.201.409-       7.492.649       8.697.471       1.234.778-      7.462.693       

2. Veiligheid 7.278.132       174.488-          7.103.645       7.669.013       49.927-            7.619.086       

3. Beheren leefomgeving 17.645.669    1.156.961-       16.488.709    18.349.386    349.322-          18.000.064    

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 9.621.428       950.672-          8.670.756       9.193.795       1.099.330-      8.094.465       

5. Cultuur, sport en recreatie 7.782.393       2.161.603-       5.620.790       6.914.315       1.907.387-      5.006.928       

6. Werk en inkomen 19.123.377    14.519.756-    4.603.621       18.298.523    13.234.129-    5.064.394       

7. Welzijn en zorg 12.596.033    1.673.067-       10.922.966    12.527.738    1.226.616-      11.301.122    

8. Natuur en milieu 11.092.362    11.754.992-    662.630-          12.176.228    11.904.279-    271.949          

9. Wonen en ondernemen 6.231.463       2.206.215-       4.025.248       5.388.123       2.547.408-      2.840.715       

Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.068.300       66.251.936-    64.183.636-    808.062-          64.153.208-    64.961.270-    

Resultaat voor bestemming 102.133.217  102.051.097-  82.119            98.406.530    97.706.384-    700.146          

1. Bestuur en dienstverlening -                        85.088-            85.088-            -                        -                       -                        

2. Veiligheid 383.732          203.954-          179.778          -                        25.738-            25.738-            

3. Beheren leefomgeving 1.008.679       536.216-          472.463          -                        38.080-            38.080-            

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 78.098            658.835-          580.737-          173.087          422.043-          248.956-          

5. Cultuur, sport en recreatie 346.529          274.251-          72.279            6.294               155.000-          148.706-          

6. Werk en inkomen -                        221.051-          221.051-          -                        -                       -                        

7. Welzijn en zorg 64.477            132.017-          67.540-            45.727            117.842-          72.115-            

8. Natuur en milieu 5.542.908       4.504.327-       1.038.581       -                        30.877-            30.877-            

9. Wonen en ondernemen 919.612          2.502.099-       1.582.487-       287.371          480.000-          192.629-          

Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.275.177       1.409.269-       865.908          620.828          563.873-          56.955            

Mutaties reserves 10.619.212    10.527.108-    92.104            1.133.307       1.833.453-      700.146-          

Resultaat na bestemming 112.752.428  112.578.205-  174.224          99.539.837    99.539.837-    -                        

Programma Begroting na wijziging Rekening

2013 2013

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1. Bestuur en dienstverlening 8.821.221       1.156.778-       7.664.443       8.815.112       1.107.860-      7.707.252       

2. Veiligheid 7.492.143       159.627-          7.332.516       7.318.206       191.214-          7.126.991       

3. Beheren leefomgeving 18.471.448    387.822-          18.083.626    19.953.914    928.786-          19.025.127    

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 9.245.193       1.033.888-       8.211.305       8.863.789       1.145.301-      7.718.488       

5. Cultuur, sport en recreatie 8.117.305       2.416.036-       5.701.269       8.518.302       2.544.637-      5.973.665       

6. Werk en inkomen 19.689.112    15.063.300-    4.625.812       19.549.380    15.708.194-    3.841.186       

7. Welzijn en zorg 12.829.004    1.604.934-       11.224.070    11.544.159    1.677.341-      9.866.817       

8. Natuur en milieu 12.536.141    11.766.671-    769.470          13.003.600    12.478.807-    524.793          

9. Wonen en ondernemen 6.210.164       2.127.646-       4.082.518       5.885.231       2.300.724-      3.584.507       

Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.355.196       67.127.004-    65.771.808-    2.069.810       66.818.734-    64.748.924-    

Resultaat voor bestemming 104.766.927  102.843.706-  1.923.221       105.521.503  104.901.601-  619.903          

1. Bestuur en dienstverlening 344.546          276.124-          68.422            344.546          276.124-          68.422            

2. Veiligheid 10.782            23.617-            12.835-            10.782            23.617-            12.835-            

3. Beheren leefomgeving 5.981               60.963-            54.982-            106.725          865.773-          759.048-          

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 538.442          388.816-          149.626          629.186          417.086-          212.099          

5. Cultuur, sport en recreatie 56.783            681.579-          624.796-          193.783          779.330-          585.546-          

6. Werk en inkomen 325.343          259.306-          66.037            325.343          259.306-          66.037            

7. Welzijn en zorg 439.122          198.222-          240.900          439.122          198.222-          240.900          

8. Natuur en milieu -                        277.544-          277.544-          154.429          528.555-          374.126-          

9. Wonen en ondernemen 40.000            1.292.716-       1.252.716-       41.122            1.123.378-      1.082.256-       

Financiering en alg. dekkingsmiddelen 332.053          557.386-          225.333-          1.610.201       1.814.054-      203.853-          

Mutaties reserves 2.093.052       4.016.273-       1.923.221-       3.855.239       6.285.445-      2.430.206-       

Resultaat na bestemming 106.859.979  106.859.979-  -                        109.376.743  111.187.045-  1.810.303-       
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2. Incidentele baten en lasten 

Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. 

De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven. 

Programma Incidentele baten en lasten op programma's Lasten Baten

1. Bestuur en dienstverlening Ontvangen van Loyallis 45.553             

Kapitaallasten pas gereed in 2014 -31.664            

3. Beheren leefomgeving Brugbediening winter ivm baggeren 53.110             

Kanaalstrook hogere projectkosten 93.381             

Meerkosten IBOR ivm deelgebied midden 224.000           

onvoorzienen reparaties asfalt 96.931             

Openbare verlichting PUSH en areaal 60.000             

Kapitaallasten pas gereed in 2014 -431.127         

Ontvangen vergoeding voor schade 59.496             

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd Kapitaallasten pas gereed in 2014 -72.626            

5. Cultuur, sport en recreatie Extra onderhoud voor oplevering naar sportfondsen 108.469           

6. Werk en inkomen Ophoging voorziening dub.debiteuren 187.166           

ESF project 108.000           

Extra subsidie WSW 45.000             

Vrijval voorziening participatiebudget 130.000           

7. Welzijn en zorg WMO -567.000         

Terugbetaling te veel ontvangen subsidie -31.821            

8. Natuur en milieu Kapitaallasten pas gereed in 2014 -156.698         

Niet uitgevoerde onderzoeken GRP -282.451         

Minder onderhoud uitgevoerd overige riolering -150.689         

Verwacht exploitatie tekort ODRU 180.000           

Afrekening inzamelen huisvuil 2012 124.848           

Storting reserve riolering 154.429           

Onttrekking reserve afval 144.693           

Afrekening afvoerkosten afvalwater 2007-2013 67.631             

9. Wonen en ondernemen Eenmalig onderbrengen contructieve toets 

bij ODRU

-76.209            

Grondverkoop 115.000           

Financiering en alg dekkingsmiddelen Storting dub.debiteuren 64.000             

(incl. bedrijfsvoering) Post onvoorzien 25.000             

Verkoop snippergroen, voordeel btw 95.000             

Inhuur bodediensten 126.000           

Totaal -427.799         935.221           
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3. Budgetoverhevelingen 

Een budgetoverheveling doet zich voor indien de in de begroting voorgenomen werkzaamheden niet zijn 

uitgevoerd/afgerond en de daarvoor opgenomen bedragen in het jaar van uitvoering niet of niet volledig zijn 

uitgegeven. Aan uw raad wordt voorgesteld om deze budgetten mee te nemen naar het volgende jaar, zodat de 

niet uitgevoerde werkzaamheden alsnog in het nieuwe begrotingsjaar kunnen worden uitgevoerd/afgerond. 

 

Programma Budgetoverhevelingen Lasten

1. Bestuur en Dienstverlening Uitrol participatiebeleid 63.582             

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd Voorbereiding transitie Jeugdzorg 170.183           

Projectbudget provincie WMO jeugdzorg 59.000             

6. Werk en inkomen Voorbereiding transities Wet werken naar vermogen 40.479             

7. Welzijn en zorg Voorbereidingskrediet transitie WMO/Awbz 144.497           

8. Natuur en milieu Milieubeheer en beleid 33.543             

9. Wonen en ondernemen Structuurvisie 68.410             

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Handhaving inburgeraars 56.995             

(bedrijfsvoering) Knelpuntenbudget formatie (incl.budget rechtspositionele 

gevolgen) en uitvoering rapport archiefinspectie

166.628           

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 26.000             

Aanvullend subsidie Bibliotheek 50.000             

Individueel loopbaanbudget 179.836           

Totaal 1.059.153       
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4. EMU-saldo 

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale 

overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, 

investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de 

verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien. 

 

EMU-saldo 2013 Begroting 2013 Rekening 2013

Primitief

Omschrijving x € 1.000 x € 1.000

1 -700 -620

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.561 6.067

3 4.416

4 5.773 10.016

5 63

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 102

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 1.998 3.873

met derden betreffen

10

11 Boekwinst op exploitatie bij verkoop effecten

-2.910 -3.861

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

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

Berekend EMU-saldo

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie

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
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5. Balans en toelichting op de balans 
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ACTIVA

Vaste activa 147.117.865 143.671.131

Immateriële vaste activa 240.583 233.205

a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio

b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 240.583 233.205

Materiële vaste activa 138.003.535 133.757.980

a. Investeringen met een economisch nut 118.709.001 114.143.283

b. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut 19.294.535 19.614.697

Financiële vaste activa 8.873.747 9.679.946

a. Kapitaalverstrekkingen: 145.108 145.108

- deelnemingen 145.108 145.108

- gemeenschappelijke regelingen

- overige verbonden partijen

b. Leningen: 3.654.772 4.270.401

- woningbouwcorporaties 3.198.685 3.713.764

- deelnemingen 449.163 501.669

- overige verbonden partijen 6.924 54.967

c. Overige langlopende leningen 5.014.159 5.204.730

d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 

van één jaar of langer

59.707 59.707

e. Bijdragen aan activa in eigendom aan derden

Vlottende activa 14.253.803 14.611.701

Voorraden -182.075 -136.677

a. Grond- en hulpstoffen: 13.703 13.703

- niet in exploitatie genomen bouwgronden 13.703 13.703

- grond- en hulpstoffen

b. Onderhanden werk -195.777 -150.380

c. Gereed product en handelsgoederen

d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 13.331.716 12.297.124

a. Vorderingen op openbare lichamen 8.784.625 8.087.293

b. Verstrekte kasgeldleningen

c. Rekening-courantverhoudingen

d. Overige vorderingen 4.547.091 4.209.831

e. Overige uitzettingen

Liquide middelen 11.022 13.934

Kas-, bank- en girosaldi 11.022 13.934

Overlopende activa 1.093.140 2.437.321

Overige overlopende activa 1.093.140 2.437.321

Totaal 161.371.669 158.282.832

31-12-2013 31-12-2012
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PASSIVA

Vaste passiva 139.790.874 142.229.101

Eigen vermogen 61.314.813 65.209.247

a. Reserves 59.504.511 65.383.470

- algemene reserve 10.864.678 12.677.717

- bestemmingsreserves 8.492.547 10.865.805

- overige bestemmingsreserves 40.147.285 41.839.948

b. Nog te bestemmen resultaat 1.810.303 -174.224

Voorzieningen 6.996.931 3.310.403

Voorzieningen 6.996.931 3.310.403

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 71.479.130 73.709.451

a. Obligatieleningen

b. Onderhandse leningen 71.404.533 73.635.080

- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 71.404.533 73.635.080

- binnenlandse bedrijven

- overige binnenlandse sectoren

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.

c. Door derden belegde gelden

d. Waarborgsommen 74.596 74.371

Vlottende passiva 21.580.795 16.053.731

Netto vlottende schulden < 1 jaar 18.441.170 11.333.557

a. Kasgeldleningen 5.000.000                      - 

b. Bank- en girosaldi 3.491.024 1.761.772

c. Overige schulden 9.930.003 9.520.283

d. Rekening Courant 20.143 51.501

Overlopende passiva 3.139.625 4.720.174

Specifieke uitkeringen Rijk 750.076 1.227.744

Overige overlopende passiva 2.389.549 3.492.430

Totaal 161.371.669 158.282.832

31-12-2013 31-12-2012
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

 

1. Activa 

 

Voorkeur afschrijvingsmethode 

Als voorkeur voor de afschrijvingsmethode is gekozen voor een lineair afschrijving. De uitzondering hierop zijn de 

investeringen (riool, afval en begraven) waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Voor 

deze investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Dit is tevens van toepassing op 

bepaalde specifieke investeringen zoals geldverstrekkingen. 

 

Vaste activa 

 

1.1 Immateriële vaste activa 

Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 

 

Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 

voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 

onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 

actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 

in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 

worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 

De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 

 

1.2 Materiële vaste activa 

Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 

nut (artikel 35 BBV). 

 

1.2.1 Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 

verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 

betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 

berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 

aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 
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1.2.2 Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 

uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

 Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 

grondexploitaties; 

 Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 

brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

 Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 

verkeersdoorstroming. 

 
Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 

verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 

historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 

afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 

in de beheersprogramma’s. 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 

van afschrijving heeft gekozen. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving

Gebouwen:

-Woonruimten 50 jaar

-Onderwijsinstellingen 50 jaar

-Noodlokalen 15 jaar

-Verbouwing 25 jaar

-Gemeentekantoor 50 jaar

Installaties 15 jaar

Inventaris en Meubilair 10 jaar

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal

5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 

voorgeschreven normen over de gebruiksduur en wordt bij 

de aanschaf bepaald

Aanleg/vervanging wegen (wegdek, bermen, talud en 

wegmeubilair)
30 jaar

Herinrichting wegen (wegdek, bermen, talud en 

wegmeubilair)
20 jaar

Aanpassingen voorzieningen en snelheidsremmende 

maatregelen wegen (wegdek, bermen, talud en 

wegmeubilair)

10 jaar

Rotondes 15 jaar

Verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting 15 jaar

Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 30 jaar

Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur

Sportterreinen, speelvoorzieningen 20 jaar

Software 4  jaar

Activa met economisch nut

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Overige materiële vaste activa

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 

van baten en lasten. 
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1.3 Financiële activa 

Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) 

met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 

terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 

verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 

 

Vlottende activa 

 

1.4 Voorraden (artikel 38) 

Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 

toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 

De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 

verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 

 

1.5 Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 

Vorderingen: 

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 

Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

 vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar (2012)’ voor 100% 

 vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 1 (2011)’ voor      75% 

 vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 2 (2010)’ voor      50% 

 vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 3 (2009)’ voor      25% 

 vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 4 of ouder’ voor      0% 

 

1.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

1.7 Overlopende activa 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking 

hebben op 2013, maar al in 2012 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2012 en 

overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen ook 

onderdeel hiervan uit. 
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2. Passiva 

 

Vaste passiva 

 

2.1 Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 

rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

 de algemene reserve; 

 bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 

 overige bestemmingsreserves. 

 

2.2 Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 

Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 

 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te 

schatten; 

 op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 

de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

 kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 

strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 

langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 

 

Vlottende passiva 

 

2.4 Vlottende schulden < 1 jaar 

De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 

werkelijke waarde. 

 

2.5 Overlopende passiva 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking 

hebben op 2013, maar al in 2012 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2012 en 

overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van het Rijk, ook 

onderdeel hiervan uit. 
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 

Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

 borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 

 huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 

 overige verplichtingen en rechten. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 

ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 

interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 

tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 

van de begroting van het betreffende boekjaar. 

 

Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

 Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 

kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 

te realiseren opbrengsten; 

 De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 

 

Grondslagen balans 

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 

algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 

de in de balans 2012 opgenomen activa en passiva. 
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Toelichting op de balans 

 

1. Activa 

 

Vaste activa    

 

1.1 Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Kosten onderzoek en ontwikkeling 233.205          100.886          -                        93.507            240.583          

Totaal 233.205          100.886          -                        93.507            240.583          

 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Kosten onderzoek en ontwikkeling Uitgaven Inkomsten Saldo

Voorbereiding div rioleringswerken 2012 -SV 100.886          -                        100.886          

Totaal 100.886          -                        100.886          

 

1.2 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Materiële vaste activa (economisch nut) 114.143.283  10.974.007    2.333.201       4.075.087       118.709.001  

Materiële vaste activa (maatschappelijk nut) 19.655.976    2.604.481       722.838          1.898.098       19.639.522    

Totaal 133.799.259  13.578.488    3.056.039       5.973.186       138.348.522  

Het activum ‘Toren fundering Loenen’ is gereclassificeerd van Financiële vaste activa (Bijdrage activa in eigendom van derden) 

naar Materiële vaste activa (Bedrijfsgebouwen). 

 

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

(economisch nut) 31-12-2012 31-12-2013

Gronden en terreinen 5.821.607       147.594-          -                        102.213          5.571.800       

Woonruimten 637                  -                        -                        212                  424                  

Bedrijfsgebouwen 77.965.949    3.725.628       2.333.201       2.151.033       77.207.343    

Grond- weg en waterbouwkundige werken 25.481.155    1.261.098       -                        1.018.985       25.723.268    

Vervoermiddelen 217.683          -                        -                        55.903            161.780          

Machines, apparaten en installaties 1.097.388       3.970.327       -                        66.710            5.001.006       

Overig 3.558.863       2.164.548       -                        680.032          5.043.379       

Totaal 114.143.283  10.974.007    2.333.201       4.075.087       118.709.001  

 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Gronden en terreinen Uitgaven Inkomsten Saldo

OBO Grond De Karavaan naar Grondexploitatie De Karavaan 147.594-          -                        147.594-          

Totaal 147.594-          -                        147.594-          
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Bedrijfsgebouwen Uitgaven Inkomsten Saldo

BBO Kameleon, Kamelenspoor 81 uitbreiding -M 29.311            -                        29.311            

Inrichting gebouwenmanagement 2009 - M 122.018          -                        122.018          

Breukelen beveiliging schoolgebouwen -B 13.048            -                        13.048            

Aanpassing werf Kockengen milieuvrz. 1993 - B 8.297-               -                        8.297-               

BBO Montessorischool Loenersloot Renovatie 2008 -L 15.806            -                        15.806            

Safari bouwkosten MFA 748.835-          2.333.201       3.082.036-       

OBO Samenwoonschool Nigtevecht 2010 bouw -L 179.480          -                        179.480          

Gemeentewerf Kockengen 2.587-               -                        2.587-               

BVO Uitbreiding Mgr. Rientjes Mavo 1.289.919       -                        1.289.919       

Safari sporthal tlv reserve onderwijshuisvesting 2.532.056       -                        2.532.056       

Toren fundering 2011 Loenen -L 303.708          -                        303.708          

Totaal 3.725.628       2.333.201       1.392.426       

Het activum ‘Toren fundering Loenen’ is gereclassificeerd van Financiële vaste activa (Bijdrage activa in eigendom van derden) 

naar Materiële vaste activa (Bedrijfsgebouwen). 

 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo

Riolering stroomgebied Diependaalseweg -M 560.993          -                        560.993          

Gemalen riolering stroomgeb. Diependaalseweg -M 703                  -                        703                  

Renovatie/vervanging hoofdriool -M 34.038            -                        34.038            

Renovatie/vervanging hoofdriool (2009) -M 527.394          -                        527.394          

Vervanging mechanische/electrische pompgemalen 18                    -                        18                    

Aanleg drukriolering Oukoop NTA bouwkundig deel 44.788            -                        44.788            

Aanleg drukriolering Oukoop NTA elect/mechn ged 25.100            -                        25.100            

Voorzieningen aan de Vecht bij aanlegplaatsen 68.065            -                        68.065            

Totaal 1.261.098       -                        1.261.098       

 

Machines, apparaten en installaties Uitgaven Inkomsten Saldo

`T Web Loenen installaties 2010 -L 13.000            -                        13.000            

Safari installaties MFA 3.899.133       -                        3.899.133       

Camera's (cameratoezicht) 2011-2012 58.194            -                        58.194            

Totaal 3.970.327       -                        3.970.327       

 

Overige materiële vaste activa Uitgaven Inkomsten Saldo

Telefonie, vast, mobiel, bekabeling en Lan Wan -SV 51.409            -                        51.409            

Verv. wijkcontainers ondergr 2007 fase 1 -B 8.333               -                        8.333               

Safari inrichting MFA 1.001.547       -                        1.001.547       

Ontwikkelbudget ICT 2012 - SV 193.687          -                        193.687          

Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkeling 2012 - SV 86.255            -                        86.255            

Ondergrondse containers 2012 -SV 131.669          -                        131.669          

Project Basisadm Grootschalige Topografie (BGT) 19.331            -                        19.331            

Ontwikkelbudget ICT 2013 166.095          -                        166.095          

Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkeling 2013 21.988            -                        21.988            

Verbeteren informatiesystemen uit frictiekst. 28.269            -                        28.269            

BVO Eerste inr. 896 m2 Mgr. Rientjes mavo 114.037          -                        114.037          

Safari sporthal sportattibuten 108.037          -                        108.037          

Safari inrichting jongerencentrum 74.204            -                        74.204            

BBO de Klaroen renovatie Ds Ulferslaan 29Tienhoven 159.687          -                        159.687          

Totaal 2.164.548       -                        2.164.548       

 

Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

(maatschappelijk nut) 31-12-2012 31-12-2013

Gronden en terreinen 5.196.911       -                        -                        -                        5.196.911       

Grond- weg en waterbouwkundige werken 14.392.868    2.300.773       722.838          1.895.876       14.074.929    

Overig 24.918            -                        -                        2.223               22.695            

Totaal 19.614.697    2.300.773       722.838          1.898.098       19.294.535    
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De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo

Rehabilitatiewzh. beh. plan wegen 2009 -M 196.631          -                        196.631          

Rehabilitatie wegen 2010 -M 84.450            -                        84.450            

Opwaarderen Busbaan -SV 207.973          -                        207.973          

Gedeeltelijke reconstructie Polderweg -L 149.118          -                        149.118          

Rehabilitatiewzh. wegen 2011 -SV 134.955          -                        134.955          

Randweg Loenen 1.527.646       722.838          804.809          

Totaal 2.300.773       722.838          1.577.936       

 

1.3 Financiële vaste activa 

Financiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Kapitaalverstrekking deelnemingen 145.108          -                        -                        -                        145.108          

Leningen aan woningbouwcorporaties 3.713.764       -                        -                        515.079          3.198.685       

Leningen aan deelnemingen 501.669          -                        -                        52.506            449.163          

Leningen aan ov. verbonden partijen 54.967            -                        -                        48.043            6.924               

Leningen overige langlopende leningen 5.204.730       -                        -                        190.571          5.014.159       

Overige uitzettingen > 1 jr 59.707            -                        -                        -                        59.707            

Totaal 9.679.946       -                        -                        806.199          8.873.746       

Het activum ‘Toren fundering Loenen’ is gereclassificeerd van Financiële vaste activa (Bijdrage activa in eigendom van derden) 

naar Materiële vaste activa (Bedrijfsgebouwen). 

 

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen 

Kapitaalverstrekking deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Aandelen Vitens -M 37.250            -                        37.250            

Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M 35.395            -                        35.395            

Effecten B.N.G. 1963 4% -M 454                  -                        454                  

Effecten B.N.G. 1968 6% -M 454                  -                        454                  

Aandelen Vitens -B 13.798            -                        13.798            

Aandelen BV MAB -B 18.000            -                        18.000            

Aandelen BNG -B 24.511            -                        24.511            

Aandelen NV BNG -L 7.079               -                        7.079               

Aandelen Vitens -L 8.168               -                        8.168               

Totaal 145.108          -                        145.108          

 

Specificatie van Leningen 

Leningen aan woningbouwcorporaties Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

88 woningen grondkosten LSV 155 -B 72.752            2.326               70.425            

Geldlening WBV Kockengen (BNG - 93) 310.934          310.934          -                        

Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) -B 3.330.078       201.818          3.128.260       

Totaal 3.713.764       515.079          3.198.685       

 

Leningen aan deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Achtergestelde lening Vitens -M 296.186          32.500            263.686          

Achtergestelde lening Vitens -B 112.903          12.500            100.403          

Achtergestelde lening Vitens -L 67.470            7.506               59.965            

Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem -L 25.110            -                        25.110            

Totaal 501.669          52.506            449.163          

 



146 

 

Leningen aan overige verbonden partijen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Geldlening milieudienst Zuidoost Utrecht 47.115            47.115            -                        

Lening Stichting Primair 2004 7.852               928                  6.924               

Totaal 54.967            48.043            6.924               

 

Specificatie van Overige langlopende leningen 

Overige langlopende leningen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

De Meent zwembad lening t/m 2014 -B 3.200               1.600               1.600               

Kockengen VV len. t/m 2017 -B 10.000            2.000               8.000               

Geldlening Ambtenaren -B 4.297.948       153.813          4.144.135       

Geldlening Ambtenaar -B 10.515            584                  9.931               

Zwemlust zwemvereniging geldlening 1992 -L 21.216            3.616               17.599            

Sticht Dorpshuis Nightevecht 2000 lening -L 781.851          28.957            752.893          

Starterslening 2007 (7 koopw Cronenb) -L 80.000            -                        80.000            

Totaal 5.204.730       190.571          5.014.159       

 

Specificatie van Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Overige uitzettingen > 1 jaar Boekwaarde Aflossing Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Krediethypotheken cliënten Sociale zaken Loenen 59.707            -                        59.707            

Totaal 59.707            -                        59.707            
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Vlottende activa 

 

1.4 Voorraden 

Voorraden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Grond- en hulpstoffen 13.703            -                        -                        13.703            

Onderhanden werk 150.380-          185.577          230.974-          195.777-          

Totaal 136.677-          185.577          230.974-          182.075-           

 

Specificatie van Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Het Kwadrant 13.703            -                        -                        13.703            

Totaal 13.703            -                        -                        13.703             

Voor de status van Niet in exploitatie genomen bouwgronden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

Specificatie van Onderhanden werk 

Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

De Werf Kockengen 6.552               29.716            227.500-          191.232-          

Voorziening expl.resultaat De Werf 3.531-               -                        2.245-               5.776-               

De Karavaan 26.554-            154.739          1.229-               126.956          

Voorziening expl.resultaat De Karavaan 126.847-          1.122               -                        125.725-          

Totaal 150.380-          185.577          230.974-          195.777-           

Voor de status van Onderhanden werk wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

 1.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar 

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Vorderingen op openbare lichamen 8.087.293       8.784.625       

Overige vorderingen 4.209.831       4.547.091       

Totaal 12.297.124    13.331.716     

 

De  belangrijkste vorderingen (> € 100.000) zijn: 

Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen (> € 100.000) Bedrag

Aangifte BCF 2013 7.111.863       

BCF 2008-2010 vm Breukelen 262.979          

BCF 2008-2010 vm Loenen 141.060          

BCF 2008 Ballast Nedam 282.478          

Huur sportaccommodaties 2013 538.896          

Decl. turnkey-woningen Bisonspoor PVO-2010000447 330.820          

Bijdrage samenwerkingsovereenk. Bocht van Maarssen 251.676          

Leges voor het bouwen van een  kantoor aan de Corridor 155.901          

Vergoeding inzamelen papier,kunststof en glas 2012 106.095          

Provincie Utrecht, subsidie MFA Bisonspoor 105.100          

Overige vorderingen < € 100.000 3.827.083       

Totaal 13.113.951    
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1.6 Liquide middelen 

Liquide middelen Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Kassaldo 13.934            11.022            

Totaal 13.934            11.022             

 

1.7 Overlopende activa 

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Overlopende activa 2.437.321       1.093.140       

Totaal 2.437.321       1.093.140        

 

De belangrijkste overlopende activa (boven 100k) zijn: 

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000) Bedrag

Frictiekosten 2012 en 2013 vanuit Algemene Uitkering 508.204          

Nedvang (glas, papier, kunstof inzameling) 2013 245.121          

AVU 2013 112.793          

Overige nog te ontvangen bedragen < € 100.000 227.022          

Totaal 1.093.140        
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2. Passiva 

 

Vaste passiva 

 

2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen Saldo Balanscorrectie Dotaties Onttrekkingen Saldo

31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013

Algemene reserve 12.677.717    174.224-              685.343          2.324.159       10.864.678    

Bestemmingsreserves 10.865.807    3.484.662-           1.411.097       299.693          8.492.548       

Overige bestemmingsreserves 41.839.949    210.132              1.937.454       3.840.248       40.147.286    

Nog te bestemmen resultaat 174.224-          174.224              -                        -                        -                        

Totaal 65.209.249    3.274.530-           4.033.894       6.464.100       59.504.513    

 

Specificatie saldo Algemene reserve 

Algemene reserve Saldo Balanscorrectie Dotaties Onttrekkingen Saldo

31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013

Algemene reserve 12.677.717    174.224-              685.343          2.324.159       10.864.678    

Totaal 12.677.717    174.224-              685.343          2.324.159       10.864.678    

 

Specificatie saldi Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves Saldo Balanscorrectie Dotaties Onttrekkingen Saldo

Egalisatiereserve 31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013

Algemene reserve afschrijving 3.484.662       3.484.662-           -                        -                        -                        

Reserve riolering 6.738.507       -                            1.411.097       80.000            8.069.604       

Egalisatiereserve gemeentereiniging (L) 642.637          -                            -                        219.693          422.944          

Totaal Bestemmingsreserves 10.865.807    3.484.662-           1.411.097       299.693          8.492.548       

 

Toelichting balanscorrecties 

In 2013 heeft zich een aantal balanscorrecties voorgedaan. Deze worden onderstaand toegelicht. 

 

Algemene reserve (€-174.224) 

Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2012 ad € 174.224 is per 1-1-2013 onttrokken aan de Algemene 

reserve. 

 

Bestemmingsreserves (€-3.484.662) 

De reserve ‘Algemene afschrijving’ kapitaallasten ad € 3.484.662 is per 1-1-2013 gereclassificeerd naar de 

kapitaallasten reserves onder ‘Overige bestemmingsreserves’. 

 

Overige bestemmingsreserves (€ 210.132) 

Het saldo van de reserve ‘Algemene afschrijving kapitaallasten’ ad € 3.484.662  is per 1-1-2013 toegevoegd aan 

de kapitaallasten reserves onder de ‘Overige bestemmingsreserves’.  

Door actualisering van het beheerplan wegen en de meerjarenonderhoudsplannen van het vastgoed zijn deze 

reserves per 1-1-2013 omgevormd naar voorzieningen. De beginsaldi van respectievelijk € 2.790.268 en  

€ 484.262, die onderdeel uitmaakten van de reserve ‘Groot onderhoud kapitaalgoederen’ zijn per 1-1-2013 

toegevoegd aan de voorzieningen. 
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Specificatie saldi Overige bestemmingsreserves 

Overige Bestemmingsreserves Saldo Balanscorrectie Dotaties Onttrekkingen Saldo

31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013

Algemene Woningbouwdoeleinden 340.000          -                            -                        -                        340.000          

Centrumplan (B) 5.874.555       -                            -                        -                        5.874.555       

Corridor (Hof van Breukelen) 81.231            -                            -                        -                        81.231            

Bestemmingsplannen 269.214          -                            40.000            30.000            279.214          

Egalisatie BTW-Compensatiefonds (BCF) 204.858          -                            -                        71.757            133.101          

Monumenten 89.677            -                            -                        -                        89.677            

Renovatie Hoofdveld Kockengen 256.000          -                            -                        256.000          -                        

Integrale Veiligheid 238.605          -                            -                        -                        238.605          

Verwijderen Graffiti (L) 28.936            -                            -                        5.000               23.936            

Exploitatie scholen OBO 82.522            -                            -                        -                        82.522            

Combi Kunstgrasveld de Heul 110.000          -                            -                        -                        110.000          

Uitvoering WMO 14.381            -                            -                        -                        14.381            

Dorpshuis Nigtevecht 417.390          -                            -                        46.911            370.479          

Centrum Jeugd & Gezin 51.927            -                            -                        -                        51.927            

Garsten Noord 10.981            -                            -                        -                        10.981            

Herstraten Kl. Muiden 80.337            -                            -                        -                        80.337            

Parkeeroplossing Centrumplan Loenen 265.000          -                            -                        -                        265.000          

Herinrichting Rijksstraatweg 1.100.000       -                            -                        -                        1.100.000       

Planschade Cronenburgh 103.581          -                            -                        -                        103.581          

Kosten Cronburgh Fase III 1.382.940       -                            -                        804.810          578.131          

Gemeentelijk Monumentenbeleid (M) 37.294            -                            -                        -                        37.294            

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 635.456          -                            125.000          -                        760.456          

Welzijnsaccommodaties 403.583          -                            45.727            -                        449.310          

Bisonsport 75.197            -                            6.294               -                        81.491            

Gemeenschapp onderwijscomplexen 181.996          -                            -                        28.270            153.726          

Vervanging kantoormeubilair 256.500          -                            -                        -                        256.500          

Afw incidentele kosten Bisonspoor 68.135            -                            137.000          205.135          -                        

Fietsenstalling Maarssen 150.000          -                            -                        21.500            128.500          

Fundering toren Loenen 400.000          -                            50.000            -                        450.000          

Verbrede Breukelerburg 750.000          -                            -                        -                        750.000          

Tweede Vechtburg 2.019.000       -                            -                        -                        2.019.000       

Groot onderhoud kapitaalgoederen 7.651.982       3.274.530-           236.055          1.417.530       3.195.977       

Egalisatiereserve verkiezingen -                        -                            68.422            -                        68.422            

Ruiming explosief Loenen -                        -                            178.655          -                        178.655          

Reserve opbouw voorziening Appa -                        -                            276.124          -                        276.124          

Kapitaallastenreserves

Algemene afschrijving kapitaallasten -                        3.484.662           121.963          318.360          3.288.265       

Brandweergarage Loenen 308.049          -                            10.782            23.617            295.214          

Fietspad Oost-Kanaaldijk 170.891          -                            5.981               34.463            142.409          

Samenwoonschool Loenen 4.676.253       -                            163.669          265.326          4.574.595       

Bredeschool Nigtevecht 2.598.956       -                            -                        -                        2.598.956       

Bredeschool Vreeland 1.593.994       -                            55.790            55.167            1.594.616       

Dorpshuis Loenen 954.146          -                            33.395            61.458            926.083          

Nieuwbouw de Heul 13.984            -                            489                  8.194               6.279               

Gemeentehuis Loenen 2.431.144       -                            85.090            167.269          2.348.965       

Onderwijshuisvesting 4.168.447       -                            295.896          17.235            4.447.108       

Ondergrondse containers 2012 200.000          -                            -                        -                        200.000          

Grondexploitatiereserves

Hazeslinger schoon en zuinig 500.000          -                            -                        -                        500.000          

Grondexploitatie 592.806          -                            1.122               2.245               591.683          

Totaal Overige bestemmingsreserves 41.839.949    210.132              1.937.454       3.840.248       40.147.286    
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2.2 Voorzieningen 

 

Specificatie saldi Voorzieningen 

Omschrijving voorziening Saldo Balanscorrectie Dotaties Uitgaven Saldo

31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013

Pensioen Wethouders 2.346.270       -                            162.410          44.066            2.464.614       

Wachtgeld voormalig bestuurders 97.150            -                            252.258          192.576          156.833          

Afwikkeling OpBuuren 126.110          -                            367.752          493.856          7                       

Afwikkeling Statiomsweg Noord 12.216            -                            -                        -                        12.216            

Voormalig personeel Bisonsport 502.255          -                            150.000          107.914          544.341          

Afwikkeling Maarsserbrug 226.403          -                            25.409            207.023          44.789            

Afwikkeling Safari -                        -                            432.803          -                        432.803          

Onderhoud wegen -                        2.790.268           2.403.035       2.684.762       2.508.541       

Onderhoudsvoorziening

Onderh.vastgoed (excl. Onderwijshuisv.) -                        484.262              488.522          139.996          832.788          

Totaal Voorzieningen 3.310.403       3.274.530           4.282.189       3.870.192       6.996.931       

Voor toelichting op de balanscorrectie wordt u verwezen naar de toelichting bij de balanscorrecties onder de 

‘Overige bestemingsreserves’. 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Vaste schulden > 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Onderhandse leningen 73.635.080    71.404.533    

Waarborgsommen 74.371            74.596            

Totaal 73.709.451    71.479.130    

 

Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar  

Onderhandse leningen Looptijd % Boekwaarde Aflossing Rente Boekwaarde 

jr 31-12-2012 2013 2013 31-12-2013

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,800 170.168          170.168          3.481               -                        

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 5,290 1.878.273       187.827          41.616            1.690.445       

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 2,740 2.446.836       216.007          66.410            2.230.828       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,695 3.250.000       250.000          119.648          3.000.000       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 4,260 5.250.000       375.000          219.132          4.875.000       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,995 4.375.000       250.000          169.478          4.125.000       

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 3,390 9.000.000       500.000          305.033          8.500.000       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,770 181.512          181.512          22.094            -                        

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,990 190.588          190.588          24.133            -                        

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,400 900.000          300.000          29.822            600.000          

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,220 2.000.000       250.000          57.775            1.750.000       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,900 1.160.000       580.000          31.933            580.000          

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 25 5,460 479.192          479.192          107.878          -                        

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 6 2,700 10.000.000    -                        272.336          10.000.000    

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 40 4,350 11.212.500    287.500          487.448          10.925.000    

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 1,600 7.500.000       7.500.000       79.372            -                        

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1,5 0,500 10.000.000    -                        178                  10.000.000    

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 1,900 -                        -                        17.944            10.000.000    

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 4,440 310.934          310.934          6.903               -                        

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 5,620 3.330.078       201.818          181.732          3.128.260       

Totaal 73.635.080    12.230.546    2.244.344       71.404.534    
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Waarborgsommen Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Waarborgsommen 74.371-            74.596-            

Totaal 74.371-            74.596-            

 

 

Vlottende passiva 

 

2.4 Netto vlottende schulden < 1 jaar 

Netto vlottende schulden < 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Kasgeldleningen -                        5.000.000       

Banksaldi 1.761.772       3.491.024       

Overige schulden 9.520.283       9.712.238       

Rekening courant 51.501            20.143            

Totaal 11.333.557    18.223.405    

 

 Specificatie van vlottende schulden < 1 jaar 

Kasgeldleningen Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Kasgeldlening BNG (27-8-2013 tot 27-3-2014) -                        5.000.000       

Totaal -                        5.000.000       

 

Banksaldi Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

BNG Algemeen 28.51.49.512 1.760.191       3.545.513       

BNG Burgerzaken 28.51.49.520 -                        8.190-               

BNG Sociale zaken 28.51.49.539 -                        8.899-               

BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig -                        37.400-            

Kruisposten 1.581               -                        

Totaal 1.761.772       3.491.024       

 

Overige schulden Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Crediteuren algemeen 8.569.042       9.290.477       

Crediteuren Sociale zaken 960.563          641.723          

Crediteuren overig 9.322-               2.197-               

Totaal 9.520.283       9.930.003       

De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van 

de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 

 

Rekening courant Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Rekening courant SV De Vecht 51.501            20.143            

Totaal 51.501            20.143            

 

2.5 Overlopende passiva 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Specifieke uitkeringen 1.227.744       750.076          

Overige overlopende passiva 3.492.430       2.389.549       

Totaal 4.720.174       3.139.625       
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Specificatie Overlopende passiva 

Specifieke uitkeringen Boekwaarde Rijksbijdrage Uitgaven Vrijval Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Participatiebudget 533.898          966.609          1.226.431       112.204          161.872          

Achterstandenbeleid -                        127.270          127.270          -                        -                        

Verkeerskundig milieukaart 96.768            33.819            8.946               -                        121.641          

Kunst en cultuur 29.500            -                        -                        29.500            -                        

BDU Centra Jeugd Gezin 31.694            -                        -                        -                        31.694            

ISV 2010-2014 Bodemsanering 10.032-            25.512            -                        -                        15.480            

ISV 3 Herenstr 37 / Merwedeweg 3 58.054            -                        7.054               51.000            -                        

ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud weigeraars 9.942               -                        -                        -                        9.942               

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven 275.000          -                        -                        -                        275.000          

Voetverbinding pontje NtA-Loenersloot 99.766            -                        -                        -                        99.766            

Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch 21.180            -                        -                        -                        21.180            

Actieplan jeugdwerkloosheid 81.973            11.151            93.124            -                        0                       

Toeristische Marketing & Promotie Vecht -                        13.500            -                        -                        13.500            

Totaal 1.227.744       1.177.862       1.462.825       192.704          750.076          

 

Overige overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2013

Nog te betalen bedragen 3.492.430       2.389.549       

Totaal 3.492.430       2.389.549       

 

De voornaamste Overige overlopende passiva (> € 100.000) zijn: 

Bedrag

Transitorische rente 2013 746.598          

Exploitatiebijdrage 2013 Sportfondsen 388.547          

in 2013 ontvangen leges bouwvergunning 2014 288.805          

Verwacht eploitatietekort 2013 ODRU 180.000          

Div. overige nog te betalen bedragen (< €100.000) 785.599          

Totaal 2.389.549       

Nog te betalen bedragen (> € 100.000)
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 

 

Borg- en garantstellingen 

Instellingen Borgstelling Toelichting

Risicobedrag

31-12-2012

Aflossing  Risicobedrag 

31-12-2013 

Woningcorporaties WSW WSW 184.308.353  11.277.249    173.031.104  

Woningcorporaties Stichtse Vecht SV 100% 4.256.414       229.208          4.027.206       

Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 100% 10.681.910    504.995          10.176.915    

Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 50% 65.543            5.543               60.000            

Totaal 199.312.220  12.016.995    187.295.226  

RISICOVERDELING 2013
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6. SiSa (Single information Single audit) 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van 

‘Single information Single audit (SiSa)’ geïntroduceerd. 

Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) 

geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar. 

Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit 

gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen 

op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening 

(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de 

jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze 

verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2013 voor 7 specifieke uitkeringen. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2013 verantwoording moet 

worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde 

verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen. 

 

Nr. Specifieke uitkering

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2012

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb gemeente 2013

G3
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 

gemeente 2013

G5 Wet participatiebudget (Wpb) gemeente 2013
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7. Wet Normering Topinkomens 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingevoerd, de vervanger van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). 

Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 

in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

 

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een publicatieverplichting in de 

jaarrekening. Dit geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen indien zij de maximale bedragen 

van topfunctionarissen overschrijden. 

 

In 2013 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale 

bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 228.599). 

 

Functie(s) Secretaris Griffier

Aard van de functie Topfunctionaris Topfunctionaris

Naam L.H.M. van den Nieuwendijk J.A. Hekman

Beloning 105.935 84.948

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding 50 7

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van 

beloningen betaalbaar op termijn
18.765 14.619

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t.

Datum einde dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t.

Omvang dienstverband (in FTE) 1,00 1,00

Interim n.v.t. n.v.t.

Motivering overschrijding norm n.v.t. n.v.t.
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8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: Gemeente Stichtse Vecht 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Gemeente Stichtse Vecht gecontroleerd. Deze 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de 

toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage. 

 

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 

in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de 

activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 

balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming 

met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de 

Beleidsregels toepassing WNT. 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, 

lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Beleidsregels toepassing 

WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de 

rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een 

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 

1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 

BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in 

overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels 

toepassing WNT. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 

met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de 

‘Beleidsregels toepassing WNT. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

Utrecht, 6 mei 2014 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

w.g. J.M.A. Drost RA 
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