
Jaarrekening 2013
Programma Afd. Pag. Nr. Vraag Antwoord Fractie

1 Bestuur en 

dienstverlening

15 1 Bovenaan de pagina wordt gerefereerd aan de Contourenschets “We zijn gisteren begonnen”. Kunt 

u ons een link naar dit document toesturen, zodat wij daar kennis van kunnen nemen?

http://www.utrecht10.nl/themas/anders-organiseren
GroenLinks

1 Bestuur en 

dienstverlening

15 2 In 2013 is geen meting gedaan van de algehele klantentevredenheid. Wat zijn de kosten van een 

meting en waarom is deze niet uitgevoerd?

Vanwege budgettaire redenen is besloten om het klanttevredenheidsonderzoek in 2013 niet uit te voeren. In 2014 is de 

Kwaliteitsmonitor aangeschaft. Hiermee is het mogelijk de klantentevredenheid over de dienstverlening via de kanalen 

telefoon, balie, email en website continue te meten. De kosten hiervan zijn € 10.000 per jaar.

GroenLinks

2 Veiligheid 23 3 Kunt u globaal aangeven wat de behaalde resultaten zijn van de overige veiligheidsgebieden, indien 

gemeten? De resultaten van de aanpak op de overige gebieden in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, zijn op 2 februari jl. met 

uw raad gedeeld via de Veiligheidseffectrapportage 2013.  Voor de volledigheid vindt u deze rapportage in de bijlage.

GroenLinks

3 Beheren en 

leefomgeving

32 4 De kosten van de externe toezichthouder voor dagelijks onderhoud zijn hoeveel?

Hoe groot is totaal de post voor dagelijksonderhoud, en wat zijn de andere kosten buiten de 

toezichthouder?

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.

Stichtse Vecht Beweegt

4 Onderwijs, 

kinderopvang en 

jeugdzorg

37 5 Leerlingenvervoer. Kunt u aangeven hoeveel er in 2013 meer gebruik is gemaakt door leerlingen 

van OV en de fiets (aantallen: totaal aantal en aantallen OV en fiets)?

2012-2013:

Openbaar vervoer = 20

Fiets = 6

Eigen vervoer( kilometervergoeding) = 8

Aangepast vervoer met gedeeltelijk openbaar vervoer/eigen vervoer:  2 

Totaal:223

2013-2014

Openbaar vervoer = 18

Fiets = 3

Eigen vervoer (kilometervergoeding) = 19

Aangepast Vervoer met gedeeltelijk openbaarvervoer/eigen vervoer :7 

Totaal : 243

Toelichting:

Het aantal kinderen dat met openbaar vervoer of fiets reist is afgenomen.  Dit ondanks de onverminderde inzet om 

zelfredzaamheid van ouders en kinderen  te stimuleren. Of dit zich vertaalt in getalsmatig resultaat is en blijft afhankelijk 

van de leeftijd van de kinderen, de aard van hun handicap en de bereisbaarheid met OV van de scholen waarop de 

leerlingen zitten. Er zijn oudere kinderen die met OV /fiets reisden van school af en er is veel instroom van jongere 

kinderen.

GroenLinks

5 Cultuur etc. 48 6 de kapitaallasten voor het veld waren 256.000, er is nu in reeds 40.948 afgeschreven in.. jaar?

Hoewel misschien geen technische vraag: waarom wordt er nu ineens alles afgeschreven of is dit 

een boekhoudkundige verandering in systematiek?

Op de totale kapitaallasten van het progr. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie is een te kort ontstaan van € 

207.092 doordat de investering van het kunstgrasveld Kockengen in één keer is afgeschreven voor een bedrag van € 

256.000. Dit was mogelijk omdat het een investering is van maatschappelijk nut.Tegenover deze afschrijving staat een 

onttrekking van de bestemmingsreserve “Renovatie hoofdveld Kockengen”die daarvoor is gevormd. Deze afschrijving 

en onttrekking zijn niet begroot. Als we deze kapitaallasten buiten beschouwing laten geven de kapitaallasten 2013 het 

volgende beeld:

Saldo 31-12-2013                                          €   207.092

Dekking kap.last Kunstgrasveld Kockengen    €    256.000

Werkelijk saldo kapitaallasten (positief)          €      48.908

Stichtse Vecht Beweegt

5 Cultuur etc. 48 7 De kosten voor de sport waren volgens baten/lasten waren 2012 ca 1, 326 miljoen en nu in 2013 

1,783 miljoen, waar komen deze verschillen vandaan.

De reserves namen op basis van toevoeging/onttrekking in 2012 toe met 72.278, en namen af in 

2013 met 605.547 euro.

Kunt u aangeven hoe of de verdeling is geweest over Cultuur,sport,recreatie?

In het rekeningjaar 2012 was er sprake van een voordeel van bijna € 500.000 op de lasten op het gebied van sport. Dit 

betreft dan m.n. incidentele voordelen op combinatiefuncties, exploitatie Kikkerfort en afwikkeling tijdelijke voorziening 

Daalseweide. De baten geven geen bijzondere afwijkingen te zien.Gelieve voor de volledigheid de Programmarekening 

2012 hierop na te slaan. In de Programmarekening 2013 wordt een nadelig verschil toegelicht van ruim € 235.000 

tegenover een voordeel op de baten van ruim € 180.000. Al met al geeft dit een groot verschil tussen beide 

rekeningjaren, veroorzaakt door incidenten die in deze twee jaar extra geld hebben gekost of hebben opgeleverd.

Voor een antwoord op deel twee van uw vraag verwijs ik u naar de bijlage.

Stichtse Vecht Beweegt

49 8 Het ‘product’ Kikkerfort heeft € 121.042,- meer gekost dan begroot, met name vanwege een hogere 

energierekening: € 110.350,- boven budget. De verwachte besparing (als gevolg van de verbouwing 

in 2010) wordt niet gerealiseerd. 

1. Is al eerder gesignaleerd? Hoe kan het dat dit pas nu (2013) aan het licht komt?

2. Hoe hoog is de totale energierekening waar op deze € 110.350,- de budgetoverschrijding is?

3. Welke initiatieven worden er genomen om deze kosten terug te dringen?

4. Graag ontvangen wij een totaal overzicht van de exploitatie van het Kikkerfort.

5. Welke gevolgen gaat dit krijgen voor de toegangsprijzen?

1. Ja, via Raadsinformatiebrief 45 in 2013 is de Raad van genoemde ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

2. Het oorspronkelijke budget bedroeg € 168.000. Zoals in RIB 45 te lezen is bij het onderdeel financiele vertaling is dit 

teruggebracht tot € 68.000.

De totale energierekening over 2013 bedroeg € 178.800.

3. Op dit moment wordt in samenwerking tussen t Kikkerfort en gebouwenmanagement (w&k) gekeken naar 

oplossingen, om zodoende energiebesparing te realiseren. Verschillende oplossingsrichtingen    worden daarin 

bekeken, van volledige marktwerking (installaties verkopen cq verhuren met passende afspraken) tot aan het in - of 

uitschakelen van 1 of enkele machines. Ook wordt overlegd met andere zwembaden, om ervaringen te delen. Over 

deze uitkomsten wordt u later geïnformeerd. 

4. Zie bijlage.

5. Er is in beginsel geen direct verband tussen de energielasten en de hoogte van de toegangsprijzen. Toegangsprijzen 

worden integraal bepaald, waarbij alle bedrijfsvoeringskosten hierin worden meegewogen. De tarieven worden ieder jaar 

door het college vastgesteld. Op dit moment heeft de hoogte van de energielasten geen directe gevolgen voor de 

toegangsprjzen, zodra dit het geval is wordt u hierover geïnformeerd.

Christen Unie-SGP

5 Cultuur etc. 49 9 Product Kikkerfort. Wat is het totale bedrag van de energierekening geweest? Zie beantwoording vraag GroenLinks

5 Cultuur etc. 49 10 de tekst op de laatste alinea : er is een overschrijding van loonkosten van 54.224 in 2013, wat was 

het loonkostenplaatje dan in het totaal voor de loonwaarde buitensportmedewerkers ?

In de toelichting wordt uiteengezet dat de overschrijding op de lasten van het product buitensport wordt veroorzaakt door 

het feit dat de weggevallen kosten van de ambtelijke inzet op buitensport voor/ten tijde van de fusie niet betrokken zijn in 

de nieuwe begroting van de onderhoudscontracten van buitensport. Bezien moet worden of en in hoeverre dit manco 

hersteld moet worden in het licht van toekomstige ontwikkelingen (sportbedrijf, zelfredzaamheid, etc.)

Stichtse Vecht Beweegt

5 Cultuur etc. 50 11 Cultuur: 71.069 minder aan huur door de verhuur van gemeente gebouwen aan de bibliotheek, voor 

wat voor bedrag was er dan begroot aan verhuur bibliotheek en voor welke locaties?

Begrote huur 2013:

4 en 1 gebouw Breukelen: €128.814

bibliotheek Kockengen: €12.814

bibliotheek Loenen: €117.624

De huuropbrengst van de bibliotheek in Safari wordt in de exploitatie van deze accommodatie begroot en verantwoord.

Stichtse Vecht Beweegt

5 Cultuur etc. 50 12 Recreatie en toerisme. Wat was het beoogde resultaat van de verhoging van de inkomsten uit 

kadegelden, liggelden en toeristenbelasting en wat zijn  de belangrijkste oorzaken dat dit niet is 

gerealiseerd?

Het beoogde resultaat van de verhoging van de inkomsten uit kadegelden en liggelden is het voldoen aan de 

taakstelling uit het Programma Uitvoering Strategische Heroverweging (PUSH). Het tarief voor de kadegelden is 

verhoogd, maar de tariefsverhoging is pas in 2014 ingegaan en de meeropbrengsten stellen ons niet in staat om aan de 

PUSH-taakstelling te voldoen. Daarnaast moeten de investeringen die in 2013 zijn gedaan in voorzieningen voor de 

watersport langs de Vecht, terugverdiend worden uit de verhoging van de tarieven voor de kadegelden. Ten slotte zijn er 

in 2013 voorbereidingen getroffen voor de realisatie van drie ligplaatsen voor de passagiersvaart, maar de inkomsten uit 

de verhuur van deze ligplaatsen zullen pas in de jaren na 2013 binnenkomen.

GroenLinks

5 Cultuur etc. 144 13 Wat zijn de inrichtingskosten van de dansschool Safari?

Wat zijn de huuropbrengsten van de dansschool Safari in totaal?

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.

Stichtse Vecht Beweegt

5 Cultuur etc. 151 14 Dotatie Safari 432.803 hoe is dit samengesteld? Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord. Stichtse Vecht Beweegt

5 Cultuur etc. 147 15 Huurachterstand van sportaccomodaties van 538.896.

Gezien het feit dat u elders wel een splitsing maakt en ook het beheer van accomodaties bij derden 

heeft ondergebracht, zouden wij graag ook de splitsing willen zien in binnen en buitensport en om 

hoeveel accomodaties het gaat.

Dit bedrag heeft betrekking op de door Sportfondsen Nederland nog af te rekenen huur van de accommodaties die SFN 

voor de gemeente exploiteert. Omdat de afrekening op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet in alle 

opzichten duidelijk was, is voor de huurnota een verplichting opgenomen. De huurnota heeft betrekking op de in Safari 

ondergebrachte accommodaties én op de sportzalen in Maarssen.
Stichtse Vecht Beweegt

6 Werk en inkomen 55 16 Item 3. Specifieke benadering van jongeren. De functie jongerenloket is dus weer ingevuld via het 

RMC?

Er is een verschil. Het jongerenloket "oude stijl" was onderdeel van het UWV en was gevestigd op het toenmalige 

werkplein Leidsche Rijn. Het richtte zich op plaatsing van jongeren op (leer)werkplekken. Het RMC richt zich op het 

indien mogelijk terugleiden van de doelgroep naar het beroepsonderwijs.

GroenLinks

6 Werk en inkomen 55 17 Onder “Basisniveau voor inkomensondersteuning in stand houden” geeft u aan dat de gemeente 

een brochure heeft uitgebracht om de inkomensondersteuning van de gemeente beter voor het 

voorlicht te brengen. Kunt u aangeven wat in 2013 het bereik was van de verschillende 

inkomensondersteunende maatregelen (dus hoeveel procent van de minima maakte gebruik van de 

diverse minimaregelingen)? Graag uitsplitsen per minimaregeling.

Het antwoord op deze vraag is alleen mogelijk door te kijken naar het aantal U-pas houders in Stichtse Vecht. Dit aantal 

bedroeg in oktober 2013 1.270 stuks op 765 adressen.  Er bestond toen recht op een U-pas bij maximaal 110% van het 

wettelijk minimumloon. Voor de Langdurigheidstoeslag geldt dat gemiddeld 60,1% een beroep doet op deze regeling. 

Voor de categoriale regeling ouderen en chronisch zieken geld dat 45,8% een beroep doet op deze regeling, voor de 

bijzondere bijstand geldt dat 61,4% een beroep doet op de regeling en voor de regeling voor wasmachines en 

koelkasten en voor de regeling schoolgaande kinderen geldt dat 28,8% een beroep doet op deze 2 regelingen 

(gecombineerd). In 2014 zijn we begonnen om deze laatste doelgroep middels een ambtshalve toekenning uit te betalen 

(voorzover in beeld bij sociale zaken). Het aantal U-pashouders is echter niet volledig representatief voor de doelgroep 

van de minima omdat elk onderdeel van het minimabeleid zijn eigen toekenningsvoorwaarden kent. 

PVDA

6 Werk en inkomen 153 18 Kunt u de vrijval van 112.204 euro m.b.t. het participatiebudget toelichten? Wat betekent deze 

vrijval precies?

Kunt u aangeven hoeveel middelen u in 2013 heeft ontvangen in het kader van het 

Participatiebudget en wat het eventuele overschot was ultimo 2013 (spaarsaldo)?

Over 2007 tot en met 2009 zijn van het Rijk voorschotten ontvangen ter bekostiging van de toenmalige Wet Inburgering 

(voorschotten o.b.v. inschatting te leveren prestaties). Na aftrek van de jaarlijkse daadwerkelijke uitgaven is het saldo in 

de betreffende jaren op de balans opgenomen in de 'voorziening' Participatiebudget. In 2013 heeft de eindafrekening 

met het Rijk plaatsgevonden, waarbij een voordeel is onstaan van € 112.204 (afgerekend o.b.v. geleverde prestaties). 

Dit bedrag is ten gunste gebracht van programma 6: Werk en Inkomen en is daarmee vrijgevallen.

In 2013 is een bedrag ontvangen in het kader van het Participatiebudget van € 966.609. Het overschot aan het eind van 

2013 bedroeg € 161.872 (spaarsaldo).

PVDA

7 Welzijn en zorg 62 19 In het kader van de overheveling taken AWBZ geeft u aan dat er enkele pilots zijn gestart en dat er 

een keuzenota in voorbereiding is. Kunt u aangeven wat er met deze keuzenota wordt bedoeld?

Met de keuzenota wordt een kaderstellende notitie Awbz/WMO bedoeld. Het doel van deze notitie is om de kaders voor 

het nieuwe Wmo beleidsplan vast te stellen. Wettelijk is bepaald dat dit nieuwe beleidsplan voor 1 november 2014 moet 

zijn vastgesteld in verband met de transitie Awbz per 1 januari 2015. Ter voorbereiding wordt de raad eerst in de 

kaderstellende notitie gevraagd in te stemmen met de thema’s en bijbehorende doestellingen, zodat deze vervolgens in 

het Wmo beleidsplan uitgewerkt kunnen worden. De planning is dat de kaderstellende notitie in juli aan de raad wordt 

aangeboden en het Wmo beleidsplan in september of oktober 2014. 

Het gaat om de volgende thema’s: 

1. Sociale samenhang

2. Ondersteuning mantelzorgers en andere vrijwilligers

3. Preventie

4. Algemene voorzieningen

5. Algemene voorzieningen 

6. Algemene voorzieningen op het gebied van beschermd wonen en opvang.

PVDA

http://www.utrecht10.nl/themas/anders-organiseren


7 Werk en inkomen 63 20 In het in het kader van de voorbereiding op de lokale inbedding jeugdzorg zijn de zogenaamde 

Transitiearrangementen Jeugd afgesloten. U geeft aan dat hiermee de continuïteit van de zorg voor 

alle jongeren die op 31 december 2014 in traject zijn, is verzekerd. Hoe kunt u dit garanderen? 

Immers er ook sprake van een forse bezuinigingstaakstelling op de jeugdzorg.

Het is gemeenten opgelegd dat in een zgn transitiearragement Jeugdzorg wordt aangeven hoe zij de continuïteit van 

zorg bieden aan de cliënten (zittende en nieuwe tot 1 januari 2015) in het jaar 2015. Voor deze cliënten is een wettelijk 

recht op continuïteit van zorg. Het jaar 2015 is daarmee vooral een overgangsjaar (transitie). De transformatie 

(hervorming) is een langdurig proces dat niet van het ene op het andere moment gerealiseerd is. Het vergt een andere 

werkwijze en cultuurverandering van gemeenten, aanbieders en inwoners. We accepteren dat 2015 een overgangsjaar 

is en dat de transformatie meer tijd vraagt. Ook op financieel gebied is 2015 een overgangsjaar. Voor een groot deel 

blijven de budgetten beschikbaar voor de zorgaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen. Tegelijkertijd wordt 

van de aanbieders innovatie verwacht, evenals conformiteit aan de nieuwe zorgplannen (bijv. meer preventief). Hierover 

worden gesprekken met hen gevoerd, zodat deze vernieuwing in 2015 alvast ingezet kan worden voor nieuwe cliënten. 

PVDA

7 Werk en inkomen 64 21 Jeugdparticipatieplatform: er staat dat dit succesvol is opgezet. Wat betekent dat in concreto? Wat 

is het doel? Wie zitten daarin?

Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, is er gekozen voor een structuur in drie delen.    

1. Jong in de kernen: jongeren uit alle kernen krijgen de kans om mee te praten en mee te denken over hun wijk, hun 

omgeving.

2. Verzin en Win: jongeren uit alle kernen krijgen de kans om hun idee zelf tot uitvoering te laten komen, al dan niet met 

begeleiding van Jeugd-Punt en/of subsidie van het Flexibel Jeugdbudget.

3. Jongerenwebsite www.JonginStichtseVecht.nl ( in opbouw) wordt het digitale kanaal voor jongeren in Stichtse Vecht.

Voorbeelden van resultaten uit 2013

- De structuur voor jongerenparticipatie onder de naam “Jongin Stichtse Vecht” is gemeentebreed opgezet.

- Voorbereidingen zijn getroffen voor de opzet van een gemeentelijke jongerenwebsite (in samenwerking met voortgezet 

onderwijs en verenigingen in SV). Jongeren zijn geworven voor de jongerenredactie.

- Bijeenkomsten zijn georganiseerd voor het deel “Jongin de kernen”, waarbij informatie is verkregen van jongeren en 

sleutelfiguren over de kernen Tienhoven, Kockengen, Nieuwer ter Aa, Loenen, Vreeland en Nigtevecht. De andere 

kernen volgen in 2014.

- Het onderdeel Verzin en Win is uitgezet in de kernen en heeft 10 inzendingen opgeleverd. Met bewoners en jongeren 

zijn deze projecten opgestart, sommige zijn nog in ontwikkeling, voortvloeiend uit georganiseerde bijeenkomsten.

- In Maarssen-dorp en Maarssenbroek zijn allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een zaalvoetbaltoernooi met 

verenigingen, politie en jongeren.

- In Tienhoven is er een buurtbijeenkomst geweest met ouders, jongeren, en het bestuur van de Veenkluit over 

activiteiten in Tienhoven, om jongeren meer te activeren en medeverantwoordelijk te maken voor hun activiteiten daar.

- In Kockengen zijn er diverse gesprekken met jongeren (en verenigingen in Kockengen) gevoerd en zijn er met hen 

allerlei activiteiten georganiseerd (sport, tieneractiviteiten, etc). 

- In Breukelen is er met het buurtcomité een activiteit georganiseerd op Burendag (50 jongeren namen deel en 100 

ouders).

- In Vreeland is er in nauwe samenwerking met het dorpscomité, sleutelfiguren en het onderwijs een crossbaan 

gerealiseerd.

- In Nigtevecht en in Loenen hebben jongeren samen met het jongerenwerk meegewerkt aan de Feestweek.

- Kunstatelier “Het Kunstlab” is voor en door jongeren opgestart in Second Base.

- Er is sportmateriaal aangeschaft, waarvoor de jongeren een aanvraag hadden ingediend.

PVDA

7 Werk en inkomen 64 22 Het jongerencentrum in Maarssenbroek heeft een ander programma gekregen met inbreng van 

jongeren. Welk verschil maakte het voor het programma dat jongeren werden betrokken en welke 

lering is hieruit te trekken voor andere kernen?

Dat klopt. Talentontwikkeling is één van de belangrijkste thema’s van het jongerencentrum. Na een behoefteonderzoek 

is er een studio ingericht om muziek, rap of zang op te nemen en is kunstatelier “Het Kunstlab” gestart. Er is buiten een 

graffitiproject uitgevoerd en binnen in het jongerencentrum is een graffitiwand gerealiseerd. Daarnaast vonden er 

bakworkshops plaats, een workshop rappen, een jamavond, discozwemmen, een meidendag, en nog veel meer 

activiteiten. Als jongeren worden betrokken bij het opzetten en organiseren van activiteiten, dan leren zij dat zij van grote 

waarde zijn bij het project. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld, de relatie met het jongerenwerk, de buurt en de wijk. 

Het jongerenwerk hanteert deze methode op álle locaties van het jongerenwerk, niet alleen in Maarssenbroek. Het 

jongerenwerk draagt de visie uit (in lijn met de visie van de gemeente) dat dit de enige manier is om tot maatwerk te 

komen en om recht te doen aan het organiserend vermogen van jongeren en andere bewoners.

PVDA

7 Werk en inkomen 64 23 Schuldhulpverlening: in 2014 wilt u invulling geven aan meer preventie- en nazorgactiviteiten door 

o.a. maatjesprojecten. Maatjesprojecten gaan meer over begeleiding en wellicht nazorg. Welke 

andere preventieactiviteiten en nazorgactiviteiten heeft u op het oog?

Het maatjesproject is niet alleen bedoeld voor nazorg, maar nadrukkelijk ook als een preventieactiviteit. O.a. via het 

maatjesproject wordt invulling gegeven aan de volgende preventieactiviteiten: hulp bij thuisadministratie, 

budgetbegeleiding en hulp bij relatief eenvoudige schuldenproblematiek. Onlosmakelijk verbonden met preventie is 

vroegsignalering, waarbij er stevige verbindingen worden gelegd met betrokken partijen, zoals de woningcorporaties. 

Schuldhulpverlening (inclusief preventie en nazorg) wordt integraal onderdeel van de nieuwe wijkgerichte aanpak in het 

kader van de drie transities.

PVDA

66 24 Aan het thema zorg is € 1,4 mio minder uitgegeven dan begroot. Belangrijke oorzaak is dat er 

relatief weinig woningaanpassingen zijn aangevraagd.

1. Waardoor wordt dit relatief lage aantal woningaanpassingen veroorzaakt?

2. Zijn de vereisten hoger gesteld?

3. Bent u van mening dat het beleid om mensen langer thuis te laten wonen het aantal aanvragen 

juist zou moeten doen stijgen?

4. Kan (er een gedeelte van) het bedrag worden doorgeschoven naar 2014 ?

1) Er is geen duidelijke reden aan te geven waarom er minder aanvragen voor woningaanpassingen zijn ingediend. 

Door de hoge kosten van met name grote woningaanpassingen, heeft een kleine afwijking in de aantallen echter al een 

groot effect op het resultaat.

2) Er zijn geen hogere eisen aan de aanvragen voor woningaanpassingen gesteld, anders dan dat er voor alle 

aanvragen in het kader van de Wmo vanaf het midden van 2012 op een ‘gekantelde’ manier wordt gewerkt. Daarbij 

wordt enerzijds meer gekeken naar de zelfredzaamheid van klanten en anderzijds meer naar maatwerk voor de klant 

gestreefd.

3) Het is inderdaad te verwachten dat het beleid om mensen langer thuis te laten wonen op termijn effect zal hebben op 

het aantal aanvragen voor woningaanpassingen. Dit beleid is in 2013 echter alleen ingegaan voor de lichtere vormen 

van Awbz-gerelateerde zorg en pas vanaf 2014 voor de zwaardere vormen. Daarnaast zijn de directe effecten van dit 

beleid op de Wmo-budgetten vaak pas op langere termijn merkbaar. Daarom is dit effect in het resultaat van 2013 nog 

niet terug te zien. 

4) In de door de raad vastgestelde financiële verordening is vastgelegd dat structurele budgetten niet worden 

doorgeschoven naar het volgend jaar.

Christen Unie-SGP

7 Werk en inkomen 65 25 Er komt op zijn vroegst in het 2e kwartaal 2015 een gecombineerde beleidsnota WMO en lokaal 

gezondheidsbeleid. Waarom zo laat?

In de bestuursrapportages (berap) 2013 is onder ‘beleidsafwijking’ gemeld dat de wettelijke besluitvorming m.b.t. de drie

transities pas in de loop van 2014 zal plaatsvinden. Gezien de ontwikkelingen met SWW, de onzekerheden in de

wetgeving en met het oog op de efficiëntie bleek het daarom op dat moment verstandiger om pas op de plaats te maken

en eerst helderheid te krijgen over de wetgeving en uitvoering van taken op lokaal niveau. 

In het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo (vastgesteld door de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste kamer vóór de

zomer) is echter opgenomen dat gemeenten voor 1 november 2014 een Wmo-beleidsplan moeten hebben vastgesteld.

Er kan om die reden niet worden gewacht tot de wet is vastgesteld. Er is inmiddels in SWW-verband een

‘Kaderstellende notitie AWBZWMO’ in voorbereiding ten behoeve van besluitvorming door de drie gemeenteraden in juli

2014. Voorgesteld wordt daarin om het gezondheidsbeleid te integreren in het Wmo-beleidsplan voor zover het

volwassenen betreft. Het Wmo beleidsplan wordt in september – oktober 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.

PVDA

7 Werk en inkomen 65 26 Waarom wordt er geen jeugdbeleid met de gemeente Utrecht opgesteld, maar alleen met Weesp en 

Wijdemeren?

Bestuurlijk is voor het brede domein Jeugd afgesproken dat we de beleidsnota in SWW verband opstellen. Indien nodig, 

of daar waar de uitvoering erom vraagt werken we ook samen met andere partners. Zoals bijvoorbeeld op het gebied 

van Passend Onderwijs in regio Utrecht West. 
PVDA

7 Werk en inkomen 79 27 Welke activiteiten heeft u in 2013 concreet uitgevoerd om het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht 

te verbeteren?

In 2013 zijn we in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gestart met het schrijven van 

een economische visie. Tevens zijn er  door de bedrijfscontactactfunctionaris en de wethouder Economische zaken 

ongeveer 20 bedrijfsbezoeken afgelegd om inzicht te krijgen in wat er leeft bij ondernemers. Daarnaast is er  periodiek 

overleg gevoerd met de Ondernemersvereniging SV, het ZZP-platform en 3 winkeliersverenigingen. In 2013 zijn ook 

onderstaande activiteiten uitgevoerd. Voor ondernemersverenigingen is het mogelijk gemaakt om onder voorwaarden bij 

evenementen in aanmerking te komen voor legesvrijstelling. Er is een nieuwe winkeltijdenverordening gekomen met 

ruimere mogelijkheden voor zondagsopening. En aanvragen voor bestemmingswijziging van bijvoorbeeld leegstaande 

kantoor- en bedrijfspanden worden zo flexibel mogelijk behandeld binnen de wettelijke kaders.

PVDA

8 Natuur en milieu 72/74 28 Blz 72 en 74 inzake Lijkbezorging. Er lijkt enige discrepantie tussen hetgeen op blz 72 staat en wat 

op blz 74 wordt vermeld. Eerst staat er ‘dat het nog te vroeg is om te concluderen dat het leidt tot 

een toename van het aantal begravingen in de gemeente’ en twee blz verder staat dat ‘het aantal 

begravingen is toegenomen’.

1. Deelt u onze mening dat hier van enige discrepantie sprake is? Of heeft u een andere verklaring?

2. Graag ontvangen wij de aantallen van enige jaren achtereen, plus een prognose inzake te 

verwachten aantallen.

1. De constatering op pagina 72 heeft betrekking op het feit dat in het kader van de structurele heroverwegingsoperatie 

gezocht wordt naar meeropbrengsten c.q. een betere kostendekkendheid van de begraafplaatsen. In dat kader zijn 

inmiddels aanpassingen in de verordeningen doorgevoerd en ligt een aantal voorstellen die zouden kunnen leiden tot 

meeropbrengsten. Het effect van de wijzigingen in de verodening en de eventueel nieuwe voorstellen op het totaal 

aantal begravingen is echter thans nog niet bekend omdat die enerzijds pas sinds 1 januari jl. gelden en anderzijds 

(waar het gaat om nieuwe ideeen/ plannen) nog moeten worden beoordeeld c.q. nog moeten worden doorgevoerd. De 

constatering op pagina 74 heeft betrekking op het feit dat er een tekor in de jaarrekening is waar te nemen vanwege het 

feit dat er in 2013 meer begravingen zijn geweest dan in het bestek waren opgenomen.

2. In de bijlage opgenomen de jaren 2012 en 2013

Christen Unie-SGP

9 Wonen en 

ondernemen

79 29 Reclamebeleid: wat zijn de opbrengsten aan reclamebeleid per disipline geweest? In 2013 waren de opbrengsten voor A0-reclame ca.€ 92.000 en voor lichtmastreclame ca. € 46.000. De totale reclame-

inkomsten waren ca. € 138.000. 
Stichtse Vecht Beweegt

9 Wonen en 

ondernemen

81 30 Effect- en prestatie-indicatoren. Wat wordt bedoeld met < 1-7 bestemmingsplannen? Alle bestemmingsplannen binnen het actualisatieprogramma zijn voor 1 juli vastgesteld.
GroenLinks

9 Wonen en 

ondernemen

83 31 Wat zijn de wettelijke eisen voor het hebben van een ruimtelijke structuurvisie? Het hebben van een structuurvisie is in de Wro (Wet ruimtelijke ordening) wettelijk geregeld. De wetgever stelt echter 

geen gedetailleerde eisen aan vorm en procedure van de structuurvisie. Het volgende is echter van belang bij de 

totstandkoming van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie: • De structuurvisie dient tot stand te komen in overleg met de 

verschillende bestuurslagen en met maatschappelijke organisaties en partijen. Het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) 

regelt dat bij de structuurvisie moet worden aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de 

totstandkoming zijn betrokken. • De structuurvisie dient een uitvoeringsprogramma te bevatten dat aangeeft op welke 

wijze en met welke middelen de beoogde ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Belangrijk in dit verband is dat de 

structuurvisie de basis moet bieden voor het toepassen van zogenaamde “bovenplanse verevening” en/of het aanwijzen 

van kostendragers voor bepaalde bovenplanse voorzieningen. • Ten slotte is een eis, dat de structuurvisie digitaal 

beschikbaar dient te zijn.

GroenLinks

9 Wonen en 

ondernemen

150 32 De bestemmingsreserve Centrumplan Breukelen was toch rentedragend?

De bestemmingsreserve Vechtbrug was toch rentedragend?

Op 27 november 2012 heeft de gemeenteraad het beleid ten aanzien van reserves vastgesteld in de ‘Nota reserves en 

voorzieningen 2012 gemeente Stichtse Vecht’. Conform deze nota is de lijn dat wij in principe geen rente toevoegen aan 

reserves. In specifieke gevallen kan bij het instellen van een (bestemmings)reserves worden besloten om wel rente toe 

te voegen, voor de beide genoemde (bestemmings)reserves is hiertoe niet besloten. De omvang van de 

bestemmingsreserve Centrumplan Breukelen is afgestemd op de in het verleden gemaakte kosten. Zodra de juridische 

procedures zijn afgerond kan deze bestemmingsreserve worden afgerond. Hierdoor is het ook niet nodig om aan deze 

bestemmingsreserve rente toe te voegen. Naar verwachting zal de klankbordgroep een eindadvies uitbrengen ten 

aanzien van de Tweede Vechtbrug. Vooralsnog blijft de bestemmingsreserve staan conform de eerdere besluitvorming 

(exclusief rentetoevoeging). 

Stichtse Vecht Beweegt
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82 33 Bij het programma Wonen wordt er van de totaal 5,9 mio aan lasten ruim 4,4 mio besteed aan 

‘interne doorbelasting’ en ‘kapitaallasten’, twee relatief ondoorzichtige posten.

Graag ontvangen wij (in een bijlage) een overzicht van de opbouw van de interne doorbelastingen 

dat bestaat uit een overzicht van de kostensoorten (personeelskosten,  huisvestingskosten, etc.) en 

de sleutels waarmee die verdeeld worden over de programma’s.

De interne doorbelastingen bestaan, overeenkomstig de werkwijze bij de begroting, uit de toerekening van 

formatieplaatsen (uren) en overhead. De overhead bestaat uit huisvesting, ict, facilitaire ondersteuning en kosten die 

worden ingezet tot het algemene nut van de gemeentelijke organisatie. Deze kosten worden naar de diverse 

programma's verdeeld op basis van de formatie, gekoppeld aan de taken en dienstverlening binnen het betreffende 

programma.   De kapitaallasten (afschrijving en rente) vloeien voort uit investeringen die de gemeente in het verleden 

heeft gedaan. Gelet op het meerjarig nut van investeringen worden de uitgaven die daarvoor worden gedaan 

toegerekend aan de jaren waarin de investering "gebruikt" en slaan neer op het programma waarvoor de betreffende 

investering heeft plaatsgevonden. 

Christen Unie-SGP



Centrumplan Breukelen:

1. Wat betreft planontwikkeling van het laatste onderdeel van het centrumplan Breukelen, herontwikkeling Hazeslinger, 

zijn er geen initiatieven genomen. Dit hangt samen met het economisch tij, het uitblijven van initiatief van de Aldi en het 

wegvallen van een belangrijke peiler van het plan (aanleg tweelaagse ondergrondse parkeergarage). Conform advies 

van Fakton zal t.z.t. voor project Hazeslinger een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld. De gevormde 

bestemmingsreserve dient ter dekking van de al gemaakte kosten in het verleden van € 5.200.000.

2. Vanuit juridische procedures en claims uit het verleden zal er voor een geschat bedrag van € 600.000 aanspraak 

worden gedaan op de bestemmingsreserve Centrumplan Breukelen. Zodra dit traject is afgerond kan de 

bestemmingsreserve worden afgesloten.

3. De mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie zijn beperkt. In samenspraak met geïnteresseerde markpartijen 

kunnen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een positieve grondexploitatie.

Centrumplan Breukelen:

Tweede Vechtbrug:

1. Tweede Vechtbrug: Zoals besproken in de werksessie van 15 mei 2013, heeft het college besloten voorlopig af te 

zien van de bouw van een Tweede Vechtbrug en in plaats daarvan samen met een brede klankbordgroep alternatieven 

uit te werken om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in (met name) de Brugstraat te vergroten. Naar verwachting zal 

de klankbordgroep hierover binnenkort een eindadvies uitbrengen. Voor de te treffen maatregelen zal de raad worden 

gevraagd een deel van de bestemmingsreserve 2e Vechtbrug voor dit doel aan te wenden. Het zal hierbij naar 

verwachting gaan om een bedrag van ca. € 250.000,--. Het restant van de bestemmingsreserve blijft vooralsnog staan 

voor het oorspronkelijke doel.

2. Als aangegeven in de beantwoording van vraag 1 is op korte termijn een bedrag van ca. € 250.000,-- benodigd.

3. Vooralsnog niet aan de orde. Mocht op termijn toch het besluit vallen om een Tweede Vechtbrug te bouwen, omdat 

alle eerder (en nu) te nemen maatregelen tot onvoldoende resultaat leiden, zal wellicht een bijdrage kunnen worden 

gevraagd aan BRU of Provincie in het kader van de Gebundelde Doeluitkering (BDU).

10 Fin en alg.dekking 89 35 3
e
 punt van onderdeel lasten (Euro 441.000): Op welke andere programma’s slaat deze geraamde 

verlaging van de lasten neer?

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.
GroenLinks

10 Fin en alg.dekking 89 36 Baten bestuurlijk thema financiële positie. Kunt u aangeven hoe de genoemde € 750.314 is verdeeld 

over de belangrijkste kostenplaatsen? Uit de tekst konden wij dit niet afleiden

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.
GroenLinks

37 Kunt u aangeven hoe de ontwikkeling was vanHet aantal FTE’s in het ambtelijke apparaat (aantal 

per 31/12/2013 versus 31/12/2012)De uitgaven aan externe inhuur in euro’s (2013 versus 2012)?

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.

Paragraaf Interne 106 -          Het aantal FTE’s in het ambtelijke apparaat (aantal per 31/12/2013 versus 31/12/2012) PVDA

bedr.voering dienstverlening -       De loonsom in euro’s (2013 versus 2012)

-       De uitgaven aan externe inhuur in euro’s (2013 versus 2012)?

Paragraaf 

verbonden 

partijen

Interne 

dienstverlening

119 38 Bladzijde 119 vermeldt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht aan Stichting Inkoopbureau 

Midden Nederland, nl. € 215.000,-.

1. Wat levert de Stichting Inkoopbureau Midden Nederland daarvoor concreet aan de gemeente? 

Graag een volledig overzicht van concrete leveringen.

2. Welk voordeel heeft de gemeente bij deelname? Graag in financiële termen.

1. Deze bijdrage is een vaste bijdrage die gebasseerd is op de grootte van de gemeente. Het Inkoopbureau Midden 

Nederland levert hiervoor ondersteuning bij inkooptrajecten en heeft een helpdeskfunctie.

2. Het voordeel voor de gemeente is:

- Kennis en kunde;

- Volumevoordeel. Er wordt ingekocht met meerdere gemeenten, hierdoor ben je een grotere speler op de markt. Een 

voorbeeld hiervan is de aanbesteding op het leerlingenvervoer.

Christen Unie-SGP

Interne 

dienstverlening

153 39 Kunst en cultuur 29.500, waarom deze vrijval?

ISV Herenstraat 3 en Merwedeweg 3, een reserve van 58.054, uitgegeven 7.054 en een vrijval van 

51.000 . Kunt u ons informeren waarom dit 1 post is, en wat de kosten zijn van 7054, en waarom 

deze reserve bestond?

Kunst en Cultuur: Dit (restant van het) subsidie diende ter dekking van uitgaven op het gebied van cultuurparticipatie 

2010-2012. Deze zijn reeds binnen de programmabegrotingen 2010-2012 (Programma 5) opgevangen, waarmee het 

subsidie (meer dan) volledig uitgegeven is. Hierdoor rustte er geen verplichting meer op dit bedrag.

ISV: De provincie zou in het kader van ISV een subsidie van maximaal € 58.054 uitkeren, uiteraard gerelateerd aan de 

werkelijke kosten. Deze werkelijke uitgaven zijn veel lager uitgevallen, waardoor er geen aanspraak kon worden 

gemaakt op het restantsubsidie. Dit heeft overigens geen budgettaire consequenties.

Stichtse Vecht Beweegt

Interne 

dienstverlening

40 Wij hebben afgelopen zaterdag een brief ontvangen van de heer Leo Verhoef. Hierin wordt 

ondermeer aangegeven dat de programmarekening geen positief saldo zou moeten hebben van ca. 

€1,8 miljoen, maar een nadelig saldo van €3.9 miljoen. Ook de weergave van de financiële positie 

zou niet kloppen.  Kunt u aangeven waar de verschillen mogelijk op gebaseerd zijn?

De heer Verhoef stelt zich op het standpunt, dat de mutatie in het eigen vermogen het saldo van de jaarrekening zou 

moeten zijn. Dit is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de verslaggevingsregels voor gemeenten en 

provincies, niet het geval. De heer Verhoef stelt dus het BBV ter discussie en in het verlengde daarvan alle 

gemeentelijke jaarrekeningen. De accountant toetst of de gemeente aan het BBV heeft voldaan. Evenals voorgaande 

jaren resulteerde dit in een goedkeurende accountantsverklaring voor de gemeente Stichtse Vecht.

GroenLinks

Interne 

dienstverlening

41 Graag zouden wij willen weten en de vergelijking uit 2012 ernaast.

- hoeveel fte en hoeveel medewerkers de gemeente in dienst heeft in 2013 en wat of dit kost?

- hoeveel fte en hoeveel externe mederwerkers men inhuurt en wat dit kost?

Deze vraag wordt voor de raadsvergadering van 27 mei beantwoord.

GroenLinks

Christen Unie-SGPOp bladzijde 150 staat een overzicht van de bestemmingsreserves. Voor het Centrumplan 

Breukelen staat 5,8 mio gereserveerd en voor de Tweede Vechtbrug ruim € 2 mio.

1. Welke initiatieven zijn er genomen om deze twee bedragen in te zetten/te besteden?

2. Wat zouden (naar schatting) de totale kosten voor deze twee werken kunnen bedragen?

3. Van welke instanties of overheden kunnen (aanvullende) middelen worden gevraagd om deze 

twee werken te realiseren?

9 Wonen en 
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150 34


