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1 Inleiding 
 

Hierbij presenteren wij u de Bestuursrapportage Najaar 2015, die inzicht biedt in de stand van zaken van de 

uitvoering van de Programmabegroting 2015. In beleidsmatige zin ligt de uitvoering grotendeels op schema. 

In financiële zin melden wij voor € 2.697.212 aan nieuwe afwijkingen. Voor alle afwijkingen tot en met de 2e 

Bestuursrapportage komen wij met € 4.839.936 aan dekkingsvoorstellen. Dit is ruim voldoende om de tekorten op 

te vangen. Dat laat onverlet dat in het resterend deel van het lopend begrotingsjaar nieuwe tegenvallers, zoals 

extreme weersomstandigheden, een calamiteit of maatregelen van het Rijk, zich kunnen aandienen waarvoor wij bij 

gelegenheid oplossingen zullen aanreiken.  

 

Het nadelig saldo per medio september 2015 groot € 4.733.656 is als volgt ontstaan. De primitieve begroting 2015 

kent, een voordelig saldo van € 195.160. De vastgestelde Bestuursrapportage Voorjaar 2015 inclusief correctie 

sloot met een nadelig saldo van € 1.571.604. De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen bedragen 

€ 2.697.212 nadelig. Daar boven op komen de in de Voorjaarsnota 2015 benoemde niet te realiseren taakstellingen 

Strategische heroverweging voor een bedrag van € 700.000. Hierdoor ontstaat er een nadelig begrotingssaldo over 

2015 van € 4.733.656. In een tabel ziet het beeld er als volgt uit: 

Bedrag v/n
-195.160 voordelig

1.571.604 nadelig
-40.000 voordelig

2.697.212 nadelig
4.033.656 nadelig

700.000 nadelig
4.733.656 nadelig

* De provincie heeft (gratis) ondersteuning beschikbaar gesteld.

Saldo Programmabegroting 2015 per 1 januari 2015
Saldo Bestuursrapportage Voorjaar 2015

Saldo Bestuursrapportage Najaar 2015

Niet te realiseren maatregelen strategische heroverw eging afgeboekt in Voorjaarsnota 2015
Tekort

Correctie 1e Bestuursrapportage 2015 beleidsadviseur Wonen en omgeving*

Omschrijving

 

Legenda: nadeel is “+” voordeel als “-“. 

 

Om in het tekort te voorzien is in het zomerreces een intensief programma gelopen, waarin alle afwijkingen in de 

begroting onder de loupe zijn genomen. Deze ‘schoon schip’ actie levert nuttige inzichten en een sluitend beeld 

op. Slechts enkele afwijkingen hebben een meerjarige doorwerking en leiden tot aanpassing van de Programma-

begroting 2016. Deze aanpassingen zijn: 

1) het meer op realistische grondslag  begroten van de benodigde formatie van het team Sociale zaken voor 

de uitvoering van de participatiewet. De formatie is aangepast aan de begeleiding van het te verwachten 

verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

2) het anticiperen op het bijstellen van het gemeentefonds. Dit is geen stelselwijzing, omdat wij niet 

vooruitlopen op de accres- en overige ontwikkelingen van het Rijk in de septembercirculaire, maar op 

opgaven die in de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen. Het betreft de aantallen voor de fysieke en 

sociale structuur, zoals het woningbouwprogramma alsmede de effecten van de WOZ- waarde op de 

fictieve aftrek in het gemeentefonds. 
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Wij realiseren ons dat de presentatie van een nadelig saldo van ruim € 4,7 miljoen door de lezer als aanmerkelijke 

wordt ervaren. Wij plaatsen daar graag de volgende kanttekeningen bij. Wij sturen op een begroting van ruim € 122 

miljoen, die in belangrijke mate wordt beïnvloed door regelmatige bijstellingen van het Rijk en onverwachte externe 

invloeden. Daarnaast sturen wij op circa 550 producten en geven wij richting aan vele vraagstukken die vanuit de 

samenleving op ons afkomen. Afwijkingen in de orde van grootte van enkele procenten van het begrotingstotaal 

zijn niet direct verontrustend, maar vragen wel onze gezamenlijke inspanning om het financieel beeld gezond te 

houden.  

 

Om deze reden verwerken wij de in de Bestuursrapportages gesignaleerde structurele afwijkingen consequent in 

de eerstvolgende meerjaren Programmabegroting om deze stapsgewijs verder te verbeteren. De incidentele 

afwijkingen worden in hetzelfde begrotingsjaar opgevangen.  
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2 Beleidsmatige afwijkingen 
 

2.1 Beleid 
Programma 3 Fysiek domein 
Bestuurlijk thema Verkeer 
Opstellen uitwerkingsplannen naar aanleiding van het onderzoek naar de benodigde parkeerregulering in 
de centrumgebieden. 

Omdat de start van het onderzoek in planning is opgeschoven, schuift het opstellen van de uitwerkingsplannen 

logischerwijs ook op. Oplevering vindt plaats in het eerste kwartaal 2016. Wij vragen u om in te stemmen om de 

uitwerkingsplannen op te leveren in het eerste kwartaal van 2016. 

 
Beleidsnota auto-, vracht-, en landbouwverkeer (deel D) 

Vooruitlopend op nota D is (in afstemming met de PH) besloten om een peilnota aan uw Raad aan te bieden in 

het vierde kwartaal 2015. Deze peilnota behandelt de belangrijkste punten uit nota D waarover een besluit 

genomen dient te worden: beperkingen voor met namen landbouw- en vrachtverkeer. Het uitvoeringsprogramma 

wordt niet in een aparte nota weergegeven, maar in nota D zelf. Hierdoor is nota D inclusief uitvoerings-

programma in het tweede kwartaal 2016 gereed.  

   

Programma 5 Sociaal domein 
Bestuurlijk thema WMO verstrekkingen 
Extra inzet op ondersteuning zwaar belaste mantelzorgers: Campagne Werk & Mantelzorg 

Vanwege prioritering van werkzaamheden hebben wij meer voorbereidingstijd nodig dan verwacht. We starten 

met de voorbereidingen in het vierde kwartaal. De bijeenkomst met werkgevers vindt in februari 2016 plaats. We 

stellen voor om in te stemmen de campagne Werk & mantelzorg door te schuiven naar  2016. 

 

Per 1 juni 2015 is resultaatgerichte financiering van hulp bij het huishouden ingevoerd en onderzoek naar 
de mogelijkheid tot het vormgeven van een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat resultaatgerichte financiering van hulp bij het huishouden juridisch mogelijk is. 

Er wordt momenteel in overleg met de gecontracteerde aanbieders HH een plan opgesteld voor de omvorming 

van de hulp bij het huishouden. De invoering van resultaatgerichte financiering evenals het inrichten van een 

algemene voorziening HH is hier een onderdeel van. Nadat wij het plan hebben vastgesteld, gaan we van start 

met het herindiceren van huidige cliënten HH. Dit heeft tot gevolg dat de richtdatum voor nieuw beleid voor 

nieuwe cliënten opschuift naar 1 januari 2016 is en dat de streefdatum voor de herindicatiestelling van de 

bestaande cliënten HH opschuift naar 1 maart 2016 . We stellen u voor om in te stemmen om bovengenoemde 

door te schuiven naar het eerste kwartaal 2016. 
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2.2 Projecten 
Programma 3 Fysiek domein 
Kockengen Waterproof 
In 2015 voeren wij het tweede deelproject, de Van Lockhorstweg en omgeving, uit. 

De voorbereiding voor fase 2 duurt langer, omdat er meerdere vraagstukken liggen zoals de extra kosten voor het 

verleggen huisaansluitingen. Tevens wordt het werk openbaar met voorselectie aanbesteedt. Deze procedure 

neemt meer tijd in beslag. We stellen voor om in te stemmen dat de uitvoering gereed is in het derde kwartaal 

2016. 

 

In 2015 bereiden wij het derde deelproject, Groenlust 1, voor. 

De uitvoering van de Groenlust 1 volgt direct op de werkzaamheden van fase 2. De voorbereidingen worden 

afgerond in het tweede kwartaal 2016. We stellen voor om de voorbereidingen af te ronden in het tweede 

kwartaal 2016. 

 

Programma 6 Wonen, werken en vrije tijd 
Masterplan Oostelijke Vechtplassen 
Opstellen (vaststellen) masterplan Oostelijke Vechtplassen 

Wij zijn als gemeente tot op zekere hoogte volgend in dit proces (meerdere partijen bepalen de voortgang). 

Besluitvorming is complex vanwege het aantal deelnemende partijen. We stellen voor om het opstellen van het 

masterplan door te schuiven naar het eerste kwartaal 2016. 

 

2.3 Sociaal domein 
Over de ontwikkelingen en eventuele financiële afwijkingen binnen het Sociale domein in SWW verband wordt u 

door middel van de Monitor Sociaal domein per kwartaal separaat geïnformeerd. De monitor over het tweede 

kwartaal is na de afronding van de Bestuursrapportage Najaar 2015 binnengekomen. Daarom zijn de uitkomsten 

van de monitor niet verwerkt in de Bestuursrapportage van de gemeente Stichtse Vecht. Overigens constateren 

wij dat de rapportages met elkaar in overeenstemming zijn. In de Monitor Sociaal domein wordt aangegeven dat 

de uitvoeringskosten onder druk staan. Er is op dit onderdeel een sprake van een overschrijding. Anderzijds is de 

verwachting dat de geprognosticeerde zorgkosten voor 2016 op met name de WMO 2015 naar verwachting 

zullen achterblijven. De in de Monitor Sociaal domein gepresenteerde cijfers zijn een zo goed mogelijke 

inschatting op basis van de ingekochte zorg en de inschattingen over het verloop voor de rest van het jaar. Dat 

wil niet zeggen dat het werkelijke zorgverloop hier niet van zal afwijken. De kosten WMO 2007 zullen in afwijking 

van de monitor Sociaal domein naar verwachting bij Stichtse Vecht 400.000 hoger uitvallen dan begroot. 

 

In de meicirculaire is een achteruitgang in de integratie-uitkering gemeld van € 654.906. Deze achteruitgang 

wordt zoals afgesproken gecompenseerd door aanpassing van de transitiebudgetten voor een zelfde bedrag.   

 

Voor de opvang van vluchtelingen hebben we een extra inkomsten van € 135.000 ontvangen. Deze inkomsten 

zullen in 2015 worden besteed. 
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3 Financiële afwijkingen 
In dit hoofdstuk stellen wij het financiële beeld voor 2015 bij op basis van ontwikkeling na vaststelling van de 

begroting 2015. 

 

3.1 Financiële afwijkingen 
De financiële afwijkingen zijn hierna in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel 

weergegeven als een “+” en een voordeel als “-“. 
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Toelichting financiële afwijkingen per programma 
Programma 1: Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 
Bestuurlijk thema bestuur 
Extra collegelid Sociaal domein: € 110.000 nadeel, incidenteel 

Vanuit de taakstelling strategische heroverweging vermindering van het aantal collegeleden is in de begroting 

vanaf 2015 rekening gehouden met een lager budget. De reductie in het aantal wethouders heeft nog niet 

plaatsgevonden mede door uitbreiding van het aandachtsgebied Sociaal domein, waardoor er een tekort is 

ontstaan. 

 
Raadsvergoedingen: € 67.000 nadeel, incidenteel 

Het Rijk stond een vermindering voor van het aantal gemeenteraadsleden tot het niveau van vóór de dualisering. 

De gemeenten zijn vervolgens gekort op de algemene uitkering. Voor de gemeente Stichtse Vecht beloopt dit een 

bedrag van circa € 67.000. De wetswijziging, die nodig is voor de vermindering van het aantal raadsleden, is niet 

aangenomen. De al door het Rijk ingeboekte korting op de algemene uitkering is echter niet meer teruggedraaid. 

De gemeente Stichtse Vecht wordt hierdoor geconfronteerd met een nadeel van € 67.000. 
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Bestuurlijk thema dienstverlening 
Minder opbrengst leges huwelijken: € 59.000 nadeel, incidenteel 

In 2015 heeft de verbouwing plaatsgevonden van de trouwlocatie Goudenstein, waardoor er in 2015 minder 

opbrengsten leges huwelijken worden gerealiseerd. 
 

Programma 2: Veiligheid en handhaving 
Bestuurlijk thema brandweer en crisisbeheersing 
Resultaat VRU 2014: € 130.747 voordeel, incidenteel 

Op 7 juli jongstleden is de jaarrekening VRU 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRU. Hierin is 

opgenomen dat Stichtse Vecht, vanwege een positief resultaat, € 130.747 zal ontvangen over 2014. Dit bedrag 

vloeit terug in de algemene middelen. 
 

Programma 3: Fysiek domein 
Bestuurlijk thema integraal beheer en openbare ruimte 
Groenconstructies bomen: € 60.000 nadeel, incidenteel 

Door de kap van circa 200 bomen naar aanleiding van veiligheidsinspecties op de bomen is er een overschrijding 

op deze post. De omvang van de kap naar aanleiding van de veiligheidsinspecties was niet voorzien. 

 

Openbare verlichting: € 85.000 nadeel, incidenteel 

Het tekort op dit budget ontstaat door het niet halen van de taakstelling strategische heroverweging van € 35.000 

en de overdracht van lantaarnpalen aan de provincie. De provincie heeft een deel van het areaal overgenomen 

op de N401 en N402. Hiervoor moeten wij eenmalig een onderhoudsbijdrage aan de provincie betalen van 

€ 50.000. 

 

Stormschade: PM nadeel, incidenteel 

Door de zomerstorm zijn veel bomen omgewaaid en lagen er veel takken en groen in de openbare ruimte. Deze 

zijn tijdens en na de storm opgeruimd. De aannemers die daarmee belast waren hebben op het moment van 

schrijven van deze Bestuursrapportage nog geen facturen ingediend. 

 

Bestuurlijk thema verkeer 
Doorschuiven diverse projecten naar 2016: € 59.200 voordeel, incidenteel 

Tijdens het participatieve traject rondom de verkeersvisie is op het gebied van aanpak knelpunten 

verkeersveiligheid en inrichting voortvloeiend uit het GVVP – Uitvoeringsprogramma 2015-2020 het volgende 

ingebracht door inwoners en bewonersverenigingen. 

- Rotonde Binnenweg Maarssen                       

- Fietspad Breedstraat Maarssen                      

- Voetpad Gaslaan Maarssen                            

- Fietsoversteek Stinzenlaan Breukelen         

De projecten Fietspad Breedstaat Maarssen en Voetpad Gaslaan Maarssen worden doorgeschoven naar het jaar 

2016, waardoor incidenteel budget ruimte ontstaat voor het jaar 2015. 
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Bestuurlijk thema lijkbezorging 
Onderhoud begraafplaatsen: € 90.000 nadeel, incidenteel 

Bij het aanbesteden van het onderhoud op begraafplaatsen is de loonsom van buitendienstmedewerkers  

(€  85.000) die voorheen de begraafplaatsen onderhielden meegenomen in het te besteden budget, maar niet 

overgeheveld naar de post “exploitatie begraafplaatsen”. Inmiddels is deze loonsom ingezet binnen de 

bezuinigingstaakstelling (2-4-6-8%) op personeel. Tevens is maar een beperkt aantal begravingen voorzien in het 

bestek. Dit leidt in 2015 tot een tekort van € 90.000. Eind 2015 wordt een beleidskader voor de begraafplaatsen 

ter besluitvorming voorgelegd en wordt een nieuw bestek op de markt gezet. Op basis daarvan kunnen wij de 

onderhoudskosten voor de komende jaren beter begroten. In de voorjaarsnota 2016 verwerken wij de werkelijke 

kosten, opdat een duurzaam financieel beheer van de begraafplaatsen ontstaat. De kostendekkendheid van de 

leges is hierbij uitgangspunt. Uit het beleidskader moet blijken of dit uitgangspunt realistisch is. 

 

Vastgoed 
Verkoop gemeentelijk vastgoed: € 1.244.000 voordeel, incidenteel 

In het jaar 2015 wordt verwacht dat een aantal objecten van het gemeentelijk vastgoed is verkocht. De opbrengst, 

na aftrek van de boekwaarde(n) levert een incidenteel (totaal) voordeel van € 1.244.000 op. 

 

Programma 5: Sociaal domein  
Bestuurlijk thema WMO verstrekkingen 
WMO verstrekkingen uitvoeringsbudgetten: € 400.000 nadeel, incidenteel 

Over geheel 2015 wordt een tekort verwacht van naar schatting € 400.000 op de Wmo-uitvoeringsbudgetten. 

Voor Stichtse Vecht houdt dit tekort verband met de korting op de budgetten van de huishoudelijke hulp enerzijds 

en het niet kunnen invoeren van het prestatiegericht indiceren in 2015 anderzijds. Dit beeld lijkt niet congruent 

met de Monitor Sociaal domein Q2 welke onlangs aan uw raad is voorgelegd. De Monitor Sociaal domein Q2 

prognosticeert de bestedingen Wmo nieuw, terwijl de Bestuursrapportage 2015 ziet op de ontwikkeling van de 

budgetten Wmo-oud. 

 

Collectieve verzekering: € 72.000 nadeel, incidenteel 

Op dit moment is er op de collectieve verzekering € 135.200 beschikbaar. Daar komt € 628.000 vanuit de WMO 

bij. Totaal € 763.200. Op de uitgaven collectieve verzekering lijkt een flinke overschrijding te ontstaan. Waar 

€ 600.000 geraamd was komt een voorlopige schatting uit op € 750.000. Voor de Forfaitaire vergoeding worden 

uitgaven geraamd van € 85.200. Totale overschrijding op dit onderdeel is € 72.000. 

 
Extra bijdrage plan Huishoudelijke hulp toelage: € 223.121 voordeel, incidenteel 

Op dit moment zijn we nog in overleg met zorgaanbieders HH over een toekomstbestendig plan voor hulp bij het 

huishouden (incl. resultaatgerichte financiering en ontwikkeling algemene voorzieningen HH). Dit is een complexe 

operatie. De start van de uitvoeringsfase van dit plan schuift hierdoor op van 2015 naar 2016. De door het Rijk 

beschikbare gestelde HHT middelen zetten we hierbij in. 
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Bestuurlijk thema participatiewet 
Pauw bedrijven: € 83.662 nadeel, incidenteel 

De gemeentelijke bijdrage voor Pauw bedrijven komt dit jaar op € 408.000  uit. Dat is € 82.662 hoger dan 

geraamd. Zie brief Pauw 1 april jongstleden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van het 

schoonmaakcontract per 1 januari 2015. Naar verwachting wordt de overschrijding hierdoor minder groot. 

 

BUIG-budget: € 191.390 nadeel, incidenteel 

Het nader voorlopig Rijksbudget per gemeente valt lager uit door bijstelling van het macro-budget. 

 
Bijstandsgerechtigden/uitgaven bijstand: € 260.000 nadeel, incidenteel 

De uitgaven worden hoger ingeschat als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen (raming op basis van uitgaven 

1e half jaar). Let op: dit is alleen Inkomen, IOAW en IOAZ. 

 

Bijzondere bijstand: € 80.000 nadeel, incidenteel 

Geraamd wordt dat er op het onderdeel bijzondere bijstand ongeveer € 80.000 overblijft. Daarbij is al rekening 

gehouden met de nog uit te voeren nieuwe regelingen. 

 

Bestuurlijk thema armoede- en schuldenbeleid 
Schuldhulpverlening inclusief herstelactie: € 67.941 voordeel, incidenteel 

Dit betreft de te verhalen kosten als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst uitbesteding 

Schuldhulpverlening.  
 

Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd  
Bestuurlijk thema sport en bewegen 
Realisatie taakstelling strategische heroverweging sport: € 0, incidenteel 

De eerder verwachte niet te realiseren taakstelling strategische heroverweging (€ 111.000) is door een gunstige 

aanbesteding op het onderhoud beheersportvelden alsnog gerealiseerd. 

 

Bestuurlijk thema bouwen en wonen 
Meeropbrengsten grondverkoop: € 233.000 voordeel, incidenteel 

Door extra inspanningen hebben we een meeropbrengst gerealiseerd van € 233.000. 

 

Bestuurlijk thema maatschappelijk vastgoed 
Sloop accommodatie Zwanenkamp: € 59.347 nadeel, incidenteel 

Door de sloop van een accommodatie in Zwanenkamp kan de voorziening voor dat pand vervallen. De 

voorziening is lager dan de boekwaarde waardoor er € 59.347 als nadelig saldo over blijft. 
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Huurderving vastgoed: € 180.000 nadeel, incidenteel 

Op de post bibliotheken zijn minder huurinkomsten door de afgeronde bibliotheekcasus. Dit is nog niet verwerkt in 

de begroting. Daarom zijn er minder huurinkomsten dan begroot van € 166.000. Daar tegenover staan minder 

exploitatielasten van € 20.000. 

Door de sloop van de panden Fazantenkamp en Kamelenspoor is het niet meer mogelijk om de huren te innen. 

Hierdoor ontstaat er een tekort aan inkomsten van totaal € 34.000. 

 
Verkoop gemeentelijk vastgoed: € 150.000 nadeel, incidenteel 

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de verkoop van het pand "de Boomgaard" in Loenen. Deze 

verkoop is op dit moment niet te realiseren, omdat oplossingen bedacht moeten worden voor de huurders.  

 

Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
Bestuurlijk thema financiering 
Rente kortgeldleningen: € 200.600 voordeel, incidenteel 

In de Programmabegroting is voor kortgeldleningen een rentepercentage opgenomen van 3%. Verwacht wordt 

een behoefte aan kortgeldleningen van ca € 7,5 miljoen gemiddelde over het gehele jaar. In 2015 is er sprake van 

een historisch laag percentage op de geldmarkt  van rond de 0 procent. Daardoor is over de eerste acht maanden 

circa € 11.000 uitgeven. De verwachting is dat de rentestand zich op het huidige niveau handhaaft. Om deze 

reden adviseren wij om de besparing op de rente in te zetten om de achteruitgang van de Algemene uitkering 

gemeentefonds, voor zover dat uitstijgt boven de stelpost, op te vangen. 

 

Bestuurlijk thema financiële positie 
Algemene uitkering mei-circulaire: € 1.151.600 nadeel, incidenteel 

Op 2 juni 2015 is de Meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Voor 2015 is de volgende opstelling gemaakt. 

Algemene uitkering 2015 
Meicirculaire 2015 43.683.099 
Voorjaarsnota 2015 44.349.741 
Bruto nadeel Algemene uitkering -666.642 
Decentralisatie-uitkeringen 484.921 

    Totaal Bruto nadeel -1.151.563 
 

Uit de opstelling blijkt  een teruggang ten opzicht van de Voorjaarnota 2015, inclusief Decentralisatie-uitkeringen, 

van € 1.151.563. Dit nadeel kon in het verleden volledig door de stelpost commissie Kalden worden opgevangen. 

Door de splitsing na de Voorjaarsnota 2015 is de omvang van de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering van 

€ 951.000 niet meer toereikend om de volledige achteruitgang op te vangen. Daarom stellen wij voor om voor de 

onderuitputting op de rente kortgeldleningen hiervoor aan te wenden. 

 
Aanpassing maatstaven gemeentefonds: € 337.223 nadeel, structureel 

Recentelijk hebben wij de diverse opgaven aan het CBS aan toekomstige ontwikkelingen beoordeeld. Wij 

constateren dat onze eerder geprognosticeerde ontwikkelingen aan wijzigingen onderhavig zijn. Kleine 

aanpassingen leveren omvangrijke effecten op voor de hoogte van de uitkering gemeentefonds. Daarom stellen 
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wij voor om te anticiperen op het bijstellen van de maatstaven. Dit is geen stelselwijzing, omdat wij niet 

vooruitlopen op de accress- en overige ontwikkelingen van het Rijk in de septembercirculaire, maar op opgaven 

die in de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen, zoals bijvoorbeeld het woningbouwprogramma en de effecten 

van de WOZ- waarde op de fictieve aftrek in het gemeentefonds. 

 

Bestuurlijk thema belastingen 
Achterblijvende inkomsten kadegelden: € 50.000 nadeel, incidenteel 

In de Programmabegroting 2015 zijn de kadegelden verhoogd met € 36.200 tot € 91.870. Uit meerjarige 

ervaringen blijkt dat een jaarlijkse opbrengt van ca € 40.000 realistisch is. Voor 2016 is de Programmabegroting 

hierop bijgesteld. Gelet op de thans gerealiseerde baten is de neerwaartse bijstelling voor 2015 onvermijdelijk, 

omdat het hoogtepunt van vaarseizoen inmiddels achter ons ligt.  

 

Achterblijvende inkomsten gemeentelijke heffingen: € 420.000 nadeel, incidenteel 

Geconstateerd is dat er per ultimo augustus een bedrag van € 355.000 minder OZB is opgelegd over 2015 en dat 

er een bedrag van € 65.000 meer is kwijtgescholden dan begroot. Uit analyses zijn de volgende oorzaken 

hiervoor gebleken: 

1. De vastgestelde WOZ waarden, op basis waarvan de OZB is geheven, zijn in totaliteit lager dan de in 

september 2014 geprognosticeerde WOZ waarden. 

2. De daadwerkelijke leegstand bij de niet woningen (waardoor er minder OZB niet woningen gebruikersdeel 

geheven kan worden) is hoger dan waarmee bij de vaststelling van de tarieven rekening is gehouden. 

3. Het aantal bezwaren dat tegen de WOZ waarden is ingediend is lager dan verwacht, het aantal 

verminderingen van de WOZ waarde is echter hoger. 

4. Met betrekking tot de kwijtschelding was er voor 2015 een stijging ten opzichte van 2014 begroot, echter 

deze stijging is hoger gebleken dan ingeschat, er hebben dus meer mensen een verzoek tot kwijtschelding 

ingediend. 

 
Niet realiseren stelpost aanpassing OZB: € 250.000 nadeel, incidenteel 

Op grond van hogere werkelijke OZB opbrengsten in 2011 (eigenarendeel) ten opzichte van de begroting is bij de 

Programmabegroting 2012 een stelpost “Aanpassing OZB-raming aan werkelijke baten” van € 250.000 ingesteld. 

Deze stelpost staat bij de OZB opbrengsten op programma 7. Tot op heden is aan de stelpost geen invulling 

gegeven. Inmiddels blijkt dat de werkelijke OZB opbrengsten achterblijven op de begroting en is het voor 2015 

niet mogelijk om deze stelpost te realiseren. 

 

Bedrijfsvoering 
Personeelslasten: € 140.000 nadeel, incidenteel 

Op de afdeling Interne dienstverlening is sprake van een overschrijding en bij de directie een onderschrijding van 

de loonsom. Bij de overige afdelingen worden geen afwijkingen verwacht. Per saldo wordt de loonsom in 2015 

naar verwachting met € 140.000 overschreden. 
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ILB budget: € 400.000 voordeel, incidenteel 

In het CAO akkoord tussen gemeente 2011 – 2012 zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop goed 

werkgeverschap en eigen verantwoordelijkheid van de werknemer vorm kan worden gegeven. Eén van de 

afspraken was het loopbaanbeleid. Dit beleid gaat uit van mobiliteit en organisatieverandering. De lokale overheid 

ontwikkelt zich in de richting van een wendbare en flexibele organisatie, die snel is aan te passen aan andere of 

nieuwe taken. Werknemers kunnen zich via scholing en werkervaring ontwikkelen in het belang van de 

organisatie en zichzelf. Partijen spraken af, dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een Individueel 

Loopbaanbudget (hierna: ILB) beschikbaar kwam van 500 euro per jaar voor de komende drie jaar. De 

bestemming van het budget moest loopbaan-gerelateerd worden ingezet. Veel werknemers hebben hun budget 

voor het aangegeven doel ingezet. Niet alle medewerkers van Stichtse Vecht hebben hier gebruik van gemaakt. 

Gelet hierop stellen wij voor om het restant van het budget aan het eind van 2015 te laten vervallen.  
 
Exploitatie gemeentehuis Loenen: € 92.000 nadeel, incidenteel  

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de verkoop van het gemeente kantoor Loenen. Hierdoor zijn de 

exploitatielasten geschrapt in de begroting 2015. Er worden dit jaar nog wel kosten voor de exploitatie gemaakt 

waardoor er aan het eind van het jaar € 92.000 tekort is op dit budget.  

 
Inhuur teamleider Sociaal domein: € 91.274 nadeel, incidenteel 

Vanaf 2015 is het aandachtsgebied WMO uitgebreid met vanuit het Rijk gedecentraliseerde taken zoals 

jeugdzorg. Hiervoor moest er een nieuw team worden opgezet, naast de lopende werkzaamheden. Hiervoor is 

een tijdelijke extra teamleider ingezet. 

 
Overschrijding kostenplaats Sociale zaken schuldhulpverlening: € 236.325 nadeel, incidenteel 

Het budget inhuur schuldhulpverlening wordt  in 2015 overschreden met naar verwachting € 236.325. Oorzaken 

hiervan zijn extra herstelwerkzaamheden, verlenen van meer begeleiding dan geraamd en een blijvende toename 

van het aantal aanmeldingen (stijging naar 25 aanmeldingen per maand). Landelijk gezien is er ook een stijging in 

het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening waar te nemen en we zien dat Stichtse Vecht hier niet in positieve 

zin van afwijkt. In de verschillende RIB’s is hierover met de raad gecommuniceerd. Om de overschrijding in de 

toekomst te beperken wordt ingezet op een andere organisatie van de werkzaamheden waarbij de 

schuldhulpverlener als regievoerder optreedt en activiteiten door administratief ondersteuners en vrijwilligers 

coördineert. Hierdoor kan toch de gewenste kwaliteit en begeleiding worden geboden. Dit zal nader worden 

uitgewerkt in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020. Hierbij zal tevens worden aangegeven hoe de 

structurele meerkosten worden opgevangen.  
 
Overschrijding kostenplaats Sociale zaken personeel: € 350.000 nadeel, structureel 

Per 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet zorgt voor een extra toename van 

werkzaamheden op diverse terreinen. Het gaat dan om de implementatie van de Participatiewet, het organiseren 

en/of deelname aan diverse werkgroepen en actieplannen op lokaal, subregionaal (Weesp en Wijdemeren) en 

regionaal niveau (Midden-Utrecht) niveau (denk daarbij aan aanpak jeugdwerkloosheid en garantiebanen), 

inbedding van de nieuwe participatiewet in de organisatie (extra uitvoerend beleidscapaciteit),  implementatie van 
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de uitbestede taak schuldhulpverlening binnen de eigen organisatie en de uitvoering van de forfaitaire vergoeding 

WMO. Voor het realiseren van deze taken binnen de beleidskaders is extra inzet van personeel nodig. 

 

Niet behaalde taakstelling strategische heroverweging 2015 

Programma 3: Fysiek domein 
Bestuurlijk thema integraal beheer en openbare ruimte 
Combineren intern- extern fysiek en sociaal in W&K: € 150.000 nadeel, incidenteel 

Voor het combineren intern- extern fysiek en sociaal bij Wijken en Kernen is de taakstelling strategische 

heroverweging in de begroting verwerkt op het team gebiedsgericht werken, waarbij is geconstateerd dat deze 

taakstelling (€ 150.000) niet kan worden ingevuld.  

 

Overdracht gemeentetaken aan inwoners: € 100.000 nadeel, incidenteel 

In de voorjaarsnota is aangegeven, dat in verband met de veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid,  wij 

van mening zijn dat de omslag gestimuleerd moet worden. Dit houdt in dat wij activiteiten die onze inwoners zelf 

gaan oppakken zullen faciliteren. Het overdragen van beheerstaken naar inwoners zal in onze overtuiging op 

termijn leiden tot besparingen op de gemeentelijke budgetten enerzijds terwijl de betrokkenheid van de inwoners 

met de eigen leef-omgeving juist wordt bevorderd. Deze taakstelling strategische heroverweging is in de 

begroting opgenomen als stelpost en tot zover zien wij geen besparingsmogelijkheden deze te realiseren.  

 

Bestuurlijk thema duurzaamheid en milieu 
Taakstelling duurzaamheid: € 100.000 nadeel, incidenteel 

Voor duurzaamheid is in de Strategische Heroverweging een structurele besparing opgenomen vanaf 2015. Voor 

dit onderdeel zijn maatregelen voorgesteld op het gebied van afval, riolering en energie, door voor deze gebieden 

in te zetten op duurzaamheid. Daardoor heeft de taakstelling enerzijds betrekking op de bovengenoemde 

gebieden en anderzijds op het onderwerp duurzaamheid in zijn algemeenheid. In de praktijk betekent dit een 

dubbele inboeking. Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van andere werkvelden. De kosten voor het 

behalen van besparingen door het treffen van duurzaamheidmaatregelen levert besparingen op bij de andere 

werkvelden en niet bij “duurzaamheid”. Door deze oorzaken zal de besparing voor 2015 niet worden gerealiseerd. 
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4 Financieel beeld 
De in de inleiding en bij financieel beeld toegelichte afwijkingen bedragen in totaal € 4.733.656.  Om in het tekort 

te voorzien is in het zomerreces een intensief programma gelopen, waarin alle afwijkingen in de begroting onder 

de loupe zijn genomen.  Deze ‘schoon schip’ actie levert zowel nuttige inzichten als een sluitend beeld op. 

Op grond van de actuele inzichten adviseren wij u het tekort te dekken door de volgende maatregelen te nemen: 

4.733.656
-700.000
-848.347
-225.000

-1.673.589
-951.000
-93.000

-349.000
-106.280

Inzetten stelpost buitenonderhoud onderw ijshuisvesting

Stelpost buffer sociaal domein

Saldo voordelig

Stelpost commissie Kalden

Dekkingsvoorstellen

Restant voorbereidingskrediet  PUSH
Opheffen overige bestemmingsreserves
Resultaat grondexploitaties "De Karavaan" en "De Werf"

Tekort 

Inzetten stelpost w oningen Maarssen

 
Alle voorgestelde dekkingsmaatregelen hebben een incidenteel karakter.  
 

4.1 Toelichting dekkingsmaatregelen 
Restant voorbereidingskrediet PUSH 
In het raadsbesluit van 20 en 21 december 2011 is een jaarlijks frictiekosten budget Strategische heroverweging 

beschikbaar gesteld van € 500.000 voor de periode 2012 tot en met 2015. Tot en met 2013 is het restant van het 

budget jaarlijks bij het opstellen van de jaarstukken vrijgevallen. Uw raad heeft bij de behandeling van de 

jaarstukken 2014 besloten om de per balansdatum beschikbare ruimte van € 301.200 over te hevelen naar 2015. 

Hiervan is ca € 85.000 uitgegeven. Het restant van het budget bedraagt daardoor ruim € 700.000. Wij verwachten 

hierop geen uitgaven meer en daarom stellen wij voor om dit bedrag in te zetten ter dekking van de niet te 

realiseren taakstelling Strategische heroverweging zoals genoemd in de Voorjaarsnota 2015. 

 

Vrij te vallen reserves

 
 

Bij het jaarlijks doorlopen van de staat van bestemmingsreserves blijkt dat enkele reserves geactualiseerd 

kunnen worden. Voor 2015 betreft het de ruiming van explosieve in Loenen, welke werkzaamheden zijn afgerond 

waardoor het restant van deze reserve van € 78.655 kan vrijvallen.  
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De kapitaaldekkingsreserve onderwijs groot € 1.839.994, welke bedoeld is om de kapitaallasten van de diverse 

scholen te dekken blijkt na hercalculatie te hoog gewaardeerd. Voor een bedrag van € 309.490 kan de reserve in 

2015 vrijvallen.  

De reserves Algemene woningbouwdoeleinden en Corridor zijn van voor de herindeling. Onder deze reserves 

liggen geen plannen en daarom zijn zij de afgelopen 4 jaar niet aangesproken. Wij stellen u voor om deze 

reserves vrij te laten vallen.  

De reserve Monumenten is de afgelopen jaren gebruikt voor het actualiseren van de historische waardenkaarten. 

De reserve is op dit moment € 83.971 groot. Voor de verdere actualisatie van de waardenkaarten gaan wij uit te 

van een bedrag van € 45.000. Wij stellen u voor om het restant van € 38.971 vrij te laten vallen.  

 

Resultaat grondexploitaties “De Karavaan” en “De Werf” 

Deze exploitaties komen dit jaar gereed en sluiten met een positief saldo van circa € 300.000. Dit positieve saldo 

wordt gestort in de bestemmingsreserve algemene grondexploitaties. In de raad van 3 maart jongstleden heeft u 

besloten dat de Algemene reserve grondexploitatie niet hoger mag zijn dan € 600.000 en dat het meerdere moet 

worden gestort naar de Algemene reserve. Door de storting van het positieve saldo uit de grondexploitatie zal de 

reserve € 825.000 bedragen en moet er een bedrag van € 225.000 worden afgeroomd. Wij stellen u voor om 

deze storting niet direct te gunsten te laten vallen van de Algemene reserve maar vrij te laten vallen binnen 

programma 6.   

 

Inzetten stelposten 

Per 1 januari 2015 bedraagt het saldo van de stelpost Achteruitgang Algemene Uitkering (commissie Kalden) 

€ 3.195.218. Hieruit is een bedrag van € 200.000 bij de Bestuursrapportage Voorjaar 2015 beschikbaar gesteld 

voor Match, ambitie en middelen. In de Voorjaarsnota 2015 is de stelpost opgedeeld in twee bedragen de 

zogenaamde stelpost “buffer Sociaal domein” groot € 2.044.218 en de stelpost “Achteruitgang algemene uitkering” 

groot € 951.000.  

 

Wij stellen u voor om de extra uitgaven die samenhangen met het Sociaal domein ten laste te brengen van de 

stelpost “buffer Sociaal domein” voor een bedrag van € 1.630.581 en het volledige saldo van de stelpost 

“Achteruitgang algemene uitkering” groot € 951.000 voor het opvangen van de in de RIB 31 van 18 juni jongstleden 

gemelde nadeel gemeentefonds 2015. In een tabel ziet het beeld er als volgt uit: 

Overzicht stelpost commissie Kalden 
 Saldo stelpost Achteruitgang Algemene uitkering (commissie Kalden) per 1 januari 2015 -3.195.218 

Bestuursrapportage Voorjaar 2015 (Match ambities - middelen) 200.000 

Saldo na mutatie en voor splitsing van de stelpost in de Voorjaarnota 2015       2.995.218 

      Stelpost 'buffer Sociaal domein'   
Saldo stelpost na Voorjaarsnota 2015 -2.044.218 

Inzet Bestuursrapportage Voorjaar 2015 250.000 

Inzet op programma 1 110.000 

Inzet op programma 5 635.990 

Inzet op programma Bedrijfsvoering 677.599 

Saldo stelpost buffer Sociaal domein na Bestuursrapportage Najaar 2015 -370.629 
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 Stelpost 'achteruitgang algemene uitkering'   

Saldo stelpost na Voorjaarsnota 2015 -951.000 

Inzet nadeel meicirculaire gemeentefonds 2015 951.000 

Saldo stelpost commissie kalden na Bestuursrapportage Najaar 2015 0 

      Verder stellen wij u voor om de stelposten Woningen Maarssen en buitenonderhoud onderwijshuisvesting totaal  

€ 442.000 die in 2015 waren begroot om nog nader in te vullen op te heffen. 
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5 Financieel neutrale wijzigingen  
In deze paragraaf zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het 

begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Deze zijn gerubriceerd per soort:  

• neutrale wijzigingen die over de programma’s lopen: in het kader van het BBV-voorschriften dient uw 

raad over de posten die over de programma’s lopen een besluit te nemen, om invulling te geven aan het 

budgetrecht; 

• wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking uit een bestemmingsreserve. Hierover dient uw 

raad eveneens in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen; 

 

5.1 Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking in of uit een 
bestemmingsreserve 

Progr. Bestuurlijk thema Onderwerp I/S 2015
3 Integraal beheer en openbare 

ruimte
Onttrekking reserve voor groot 
onderhoud sportvelden

I 88.000

4 Onderw ijshuisvesting Onderw ijs gebouw en I 39.500
6 Sport en bew egen Restant bijdrage kunstgrasveld I 90.000
6 Maatschappelijk vastgoed Storting reserve vastgoed I 75.000

292.500Saldo  
 
 
Programma 3: Fysiek domein 
Bestuurlijk thema integraal beheer en openbare ruimte 
Onttrekking reserve voor groot onderhoud sportvelden 

Ter voorbereiding op de overdracht van de sportvelden aan de verenigingen, wordt achterstallig onderhoud 

weggewerkt. De werkzaamheden aan de parkeerplaats Hockeyvereniging Maarssen, Ophogen trainingsveld 

Tienhoven en extra werk groot onderhoud, bedraagt in totaal € 190.000. Uit de reserve groot onderhoud 

sportvelden is € 102.000 beschikbaar. Het restant dient ten laste van de reserve groot onderhoud 

kapitaalgoederen te worden gebracht.  

 

Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 
Bestuurlijk thema onderwijshuisvesting 
De onderwijsgebouwen in 2015 in beheer bij de gemeente laten, net als voorgaande jaren, zowel in de baten als 

in de lasten is een afwijking te zien. Dit komt doordat de overdracht van het beheer nog niet is afgerond. Per 

saldo bedraagt het nadeel ongeveer € 39.500. Dit nadeel kan worden gedekt door onttrekking van het verschil uit 

de reserve constructiefouten e.a. 

 

Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd  
Bestuurlijk thema sport en bewegen 
Conform het raadsbesluit over de financiering van 2 kunstgrasvelden wordt het restantbudget ad € 90.000 in 2015 

uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld en vervolgens in 2016 verrekend met het budget intensivering 

sport. 
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Bestuurlijk thema maatschappelijk vastgoed 
Door de verkoop van het bibliotheekgebouw in Loenen is een meeropbrengst van € 75.000 gerealiseerd ten 

opzichte van de begroting. Wij stellen u voor om deze meeropbrengst te storten in de reserve vastgoed zoals is 

besloten in uw vergadering van 23 juni jongstleden bij de behandeling van het raadsvoorstel “reserve vastgoed”. 
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6 Besluiten 
 

In dit hoofdstuk worden de besluiten betreffende de Bestuursrapportage samenvattend gepresenteerd.  

 

1. De Bestuursrapportage Najaar 2015 vast te stellen; 

2. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen; 

3. In te stemmen met het inzetten van het restant van het voorbereidingskrediet PUSH ter dekking van de 

niet te realiseren taakstelling strategische heroverweging zoals genoemd in de Voorjaarsnota 2015 voor 

een bedrag van € 700.000; 

4. In te stemmen met  de opheffing van diverse bestemmingreserve voor een bedrag van € 848.347; 

5. In te stemmen om het surplus van de bestemmingsreserve algemene grondexploitatie € 225.000 ten 

gunste te laten binnen programma wonen, werken en vrije tijd in plaats van direct te storten in de 

Algemene reserve; 

6. In te stemmen om de stelpost  “buffer sociaal domein” in te zetten voor de meeruitgaven binnen het 

sociaal domein van € 1.673.589: 

7. In te stemmen om de stelpost  “achteruitgang algemene uitkering” in te zetten voor het opvangen van 

het nadeel op het gemeentefonds 2015 voor een bedrag van € 951.000; 

8. In te stemmen om diverse stelposten ten bedrage van € 442.000 op te heffen; 

9. De bijgevoegde 9de wijziging van de Programmabegroting 2015 vast te stellen. 
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