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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Instemmen met de in de jaarstukken 2013 beschreven resultaatbestemming (incl. budgetoverhevelingen) 

groot € 751.150,--. Dit bedrag tengunste te brengen van de Algemene Reserve. 
2. Instemmen met de bijgevoegde budgetoverhevelingen voor een totaal bedrag van € 1.059.153,--. 
3. Begrotingswijziging nr. 7 (bijlage bij het besluit) vast te stellen. 
4.  Instemmen met het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties "De Karavaan" en "De Werf 

Kockengen". 
5.  Kennis te nemen van het overzicht voortgang Strategische Heroverweging (Push) 2013. 
6. Kennis te nemen van het Rapport van Bevindingen accountant 2013. 
7. De jaarstukken 2013 vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Zie onderstaand. 
 
 
Inleiding 
Met dit voorstel ontvangt u de jaarstukken 2013. De jaarstukken worden u ter vaststelling 
aangeboden. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dienen de jaarstukken vóór 
15 juli 2014 te zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarstukken dienen te voldoen aan de 
eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Op de juiste 
toepassing van wet- en regelgeving c.a. ziet de door u raad aangestelde accountant toe. 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2013 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
 
Werksessie 
13 mei 2014 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Mail opsteller 
marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/31339-VB/14/03998 
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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 2e 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. Zie bijgevoegd overzicht. 
In de diverse programma’s uit de Programmarekening 2013 komt de realisatie van de taakstellingen 
nader aan de orde.  
 
Rekeningresultaat 
De programmarekening sluit per saldo met een voordelig saldo van € 1.810.303. Onderstaand treft u 
aan een overzicht per programma. 
 

 
 

In de 2e 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 
gestegen, maar minder dan het landelijke 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 inwoner. Daarnaast zijn er dit jaar relatief weinig 
woningaanpassingen aangevraagd. Deze onderbesteding is al voor een deel aangekondigd in de 2e 
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 Jaarstukken 2013. 
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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. 
 
Specificatie budgetoverhevelingen 
 

 
 

Ontwikkeling Algemene reserve 
De stand van de Algemene reserve eind 2013, voor resultaatbestemming, bedraagt € 11.615.827,00. 
Stand 31 december 2012 € 12.677.717,00 
Resultaat 2012 € 653.721,00 - 
 € 12.023.996,00 
Onttrekkingen 2013 € 1.844.662,00 - 
Totaal voor resultaatbestemming 2012 € 10.179.334,00 
Dotaties € 685.343,00 
Totaal voor resultaatbestemming € 10.864.677,00 
Resultaat 2013 € 751.150,00 
Totaal na resultaatbestemming € 11.615.827,00 
 ============= 
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Actualisatie grondexploitaties 
De gemeente Stichtse Vecht kent twee actieve grondexploitaties namelijk voor De Werf  Kockengen 
en de Karavaan (Maarssenbroek). Deze moeten jaarlijks worden geactualiseerd en door uw raad 
worden vastgesteld (bijgesteld). 
 
De Karavaan 
De ontwikkeling betreft de bouw van 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 samenwerkings-overeenkomst gesloten.  
In 2013 heeft woningbouwcoöperatie Portaal besloten het woningbouwproject “De Karavaan”, in 
verband met ontbreken van voldoende financiële middelen, voorlopig te parkeren. 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. Deze grondexploitatie sloot eerder met een verlies van € 126.847 waarvoor een 
voorziening is getroffen. Dit geraamde verlies bedraagt als gevolg van tijdsverloop na actualisatie 
thans € 125.725. Het verschil, groot € 1.122, is gestort in de bestemmingsreserve Grondexploitaties. 
 
De Werf - Kockengen 
Dit project voorziet in de realisering van een samenkomstgebouw ten behoeve van de Volle 
Evangelische Gemeente Kockengen (VEGK) met de mogelijkheid voor kinderopvang (250 m²) en 
een aanpassing van de gebouwde voorziening voor het jeugdhonk. Deze grondexploitatie sloot 
eerder met een verlies van € 3.531. Dit geraamde verlies bedraagt als gevolg van tijdsverloop na 
actualisatie thans € 5.776. Het verschil is onttrokken uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties. 
 
Bevindingen accountant 

De door uw raad aangestelde accountant heeft de controle van de jaarstukken 2013 uitgevoerd. De 
controleverklaring heeft zowel voor het getrouwheids- als het rechtmatigheidsoordeel een 
goedkeurende strekking. In het accountantverslag komt naar voren dat ten aanzien van het proces 
ïnkoop en aanbesteding” een omvangrijk aantal gecontroleerde dossiers de interne regels niet 
rechtmatig worden nageleeft. Deze onzekerheden en fouten blijven echter onder de toegestane 
tolerantiegrenzen. De organisatie heeft op dit punt de processen verder geprofessionaliseerd en 
monitoord de naleving hiervan. 
 
Bijlagen 
- Jaarstukken 2013 
- Overzicht geactualiseerde Grondexploitaties 
- Overzicht Strategisch Heroverweging (PUSH) 2013 
- Begrotingswijziging nr. 7 
- Rapport van bevindingen accountant 2013 
 
 
23 april 2014 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
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