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Programma Pag. Nr. Vraag Antwoord Fractie

Ingediend op 29 september 2015
Algemeen Financiën 5 1 Inleiding: “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.” Vraag: Kunnen er ook niet meevallers komen, 
zoals ???, met voorstellen hoe deze te verwerken/besteden?

De kans dat zich meevallers voordoen is na het intensieve programma van afgelopen zomer, waarin alle afwijkingen in 
de begroting onder de loupe zijn genomen, aanmerkelijk kleiner dan dat zich tegenvallers zullen aandienen. Indien 
zich meevallers aandienen zullen deze worden meegenomen in de jaarrekening 2015.

Groen Links

5 Sociaal domein 5 2 Onder aan blz onder punt 1: het meer op realistische grondslag begroten van de benodigde formatie van 
het team Sociale zaken voor de uitvoering van de participatiewet.”Vragen: Wat is het te verwachten verloop 
van het aantal uitkeringsgerechtigden? En hoe is de begroting aangepast?

Het aantal uitkeringsgerechtigden is, sinds de formatievaststelling bij aanvang van de fusie, gestaag gestegen en 
loopt nog niet terug nu er sprake is van een kerend economisch tij. Daarbij komt dat de inhoud van het werk niet meer 
overeenkomt met de inhoud ten tijde van de startformatie. De voorgestelde begrotingsaanpassing van € 350.000 
moet naar verwachting kunnen voorzien in de extra kosten die gemaakt moeten worden om de dienstverlening van 
Sociale Zaken op een verantwoorde wijze gestalte te kunnen geven in het nu lopende jaar. Na 2015 wordt vooralsnog 
eenzelfde bedrag extra per jaar beschikbaar gesteld. In 2016 wordt uw raad zo snel mogelijk met onderbouwing 
worden geïnformeerd over de de structureel benodigde formatie en de daarbij behorende loonsom. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden is in 2014 gestegen naar 704 (uitkeringen). Een stijging van ruim 3%. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden is momenteel 739. Een stijging van bijna 5% t.o.v. het begin van het jaar.

Groen Links

3 Fysiek domein 7 3 "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." Wat is de PH?

De PH is de verantwoordelijke portefeuillehouder (wethouder). Groen Links

Algemeen Financiën 9 4 Opmerking bij tabel: Nadeel “N”en Voordeel “V” Wij zullen dit in het vervolg opnemen. Groen Links
1 Bestuur en 

gemeentelijke 
dienstverlening

9/10 5 Extra collegelid. Bij ons weten is er toch geen wethouder bijgekomen? Het extra collegelid komt voort uit het hoofdlijnenakkoord "Samen verder". Het voteren van de middelen hiervoor komt 
gedurende de coalitieperiode jaarlijks terug.

Groen Links

6 Wonen, werken en vrije 
tijd

9 6 Hoe kan verkoop gemeentelijk vastgoed een nadeel opleveren? Zie de toelichting op pagina 14. Groen Links

7 Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddelen

7 “Aanpassing maatstaven gemeentefonds” Vraag: Hoe werkt dit in de praktijk, welke maatregelen uit Den 
Haag veroorzaken dit?

Uit de toelichting kunt u lezen dat het geen maatregelen uit Den Haag zijn. Het zijn opgaven die in de invloedsfeer van 
de gemeente zelf liggen. Het betreft de aantallen voor de fysieke en sociale structuur, zoals het woningbouw-
programma, alsmede de effecten van de WOZ- waarde op de fictieve aftrek in het gemeentefonds.

Groen Links

7 Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddelen

8 “Personeelslasten interne dienstverlening: € 140.000 nadeel, incidenteel”. Vraag: Wat zijn de oorzaken van 
deze verhoging van de lasten?

De overschrijdingen op de afdeling Interne dienstverlening vinden hun oorzaak in de scheefplaatsing bij de herindeling 
in 2011 (dubbele disbalans). De gevolgen hiervan nemen jaarlijks af. Mede door de korting uit de Strategische 
heroverweging (2/4/6/8) vraagt het terugbrengen van de formatie meer tijd. Zie ook het Rekenkameronderzoek 
Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten? van afgelopen Voorjaar. 

Groen Links

Ingediend na 1 oktober 2015
3 Fysiek domein 8 9 U stelt voor om ermee in te stemmen dat de uitvoering van het tweede deelproject in het kader van 

Kockengen Waterproof, de Van Lockhorstweg e.o., gereed is in het derde kwartaal van 2016. Dus in totaal 
driekwart jaar later dan beoogd. Wat betekent dit voor het verdere verloop van het project Kockengen 
Waterproof?

De voorbereidingen voor fase 3 (Groenlust 1) Kockengen zijn reeds gestart zodat deze fase direct na oplevering van 
de Van Lockhorstweg uitgevoerd kan worden. Voor de van Lockhorstweg worden in november al voorbereidende 
werkzaamheden gestart zoals het plaatsen van een damwand en een rioolgemaal. In maart wordt gestart met de 
aanleg van het riool en het ophogen van de wegen. Door het alvast voorbereiden van fase 3 en de voorbereidende 
werkzaamheden Van Lockhorstweg wordt de achterstand ingelopen. 

PvdA

3 Fysiek domein 12 10 U verwacht dat een aantal objecten van het gemeentelijk vastgoed wordt verkocht in 2015 en raamt 
hiervoor een incidentele baat van 1.244.000 euro. Hoe hard is dit bedrag?

Het bedrag is pas ‘hard’ als het op de rekening staat van de Gemeente (economische en juridische overdracht heeft 
plaatsgevonden). Voor de Griftenstein en de Brugstraat is de koopovereenkomst gereed voor ondertekening. Hier 
zitten geen ontbindende voorwaarden in en levering zal dit jaar plaatsvinden. De Haarrijnweg is inmiddels ook 
onvoorwaardelijk. Levering vindt plaatst op 20 november a.s. Met andere woorden; deze geraamde inkomsten zullen 
ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Voor de verkoop van de bibliotheek Maarssenbroek geldt dat de levering van het pand  en de betaling van de 
koopsom plaatsvindt bij afgifte van de omgevingsvergunning. Er wordt alles aan gedaan om dit nog in 2015 af te 
ronden, maar hierover kan op dit moment geen definitieve  uitspraak worden gedaan.

PvdA

3 Fysiek domein 17 11 U rapporteert een afwijking van 150.000 euro (nadeel) onder de noemer “Combineren intern-extern fysiek 
en sociaal in W&K” De toelichting is niet helder. Waardoor kan de taakstelling van 150.000 euro concreet 
niet worden ingevuld? Kunt u dit nader toelichting/ onderbouwen?

De taakstelling kon niet ingevuld worden doordat het verbinden van de fysieke en de sociale leefbaarheid weliswaar 
een meerwaarde geeft voor de samenleving maar dit niet direct een financieel voordeel oplevert. 

PvdA

3 Fysiek domein 17 12 U schrijft dat u de taakstelling duurzaamheid ad.100.000 euro niet kunt realiseren. Als onderbouwing geeft u 
aan dat de besparingen bij andere werkvelden vallen dan bij “duurzaamheid” en dat hierdoor de taakstelling 
niet wordt gerealiseerd. Waar zien wij die besparingen dan wel terugkomen (bij welke werkvelden)? Zijn die 
besparingen daar dan wel ingeboekt?

Besparingen bij andere werkvelden zijn onder andere: 
- Door gezamenlijke inkoop van energie met de 15 BRU gemeenten is een besparing behaald van circa € 60.000,- per 
jaar (inkoop groene energie). 
- Met duurzaamheidsmaatregelen voor het GAK-gebouw worden op termijn financiële besparingen gerealiseerd. Voor 
de WKO installatie geldt dat een jaarlijkse besparing van € 11.500,- zal worden behaald. 
-  Voor de zonnepanelen geldt dat een jaarlijkse besparing van circa € 10.000,- zal worden behaald.
-  Met de herhuisvesting wordt het totale energieverbruik minder, omdat we naar één gebouw gaan en de andere 
gemeentelijke panden niet meer als zodanig worden gebruikt. Tevens zullen hierdoor minder dienstreizen 
plaatsvinden. Ledverlichting etc. Energierekening zal nog meer reduceren. Wij zullen trachten in beeld te brengen 
hoeveel besparingen op deze onderdelen gerealiseerd gaan worden.
-  Gewerkt wordt aan energiemanagement, waarmee we op het gemeentelijk vastgoed (bij gebouwenbeheer) 
energiebesparing gaan realiseren.
-  Afval en riolering zijn kansrijke besparingsposten (omvang besparing is nog onbekend). Profijten worden echter 
direct doorberekend in de afvalstoffenheffing en rioolheffing.  
Het behaalde profijt is niet in financiële zin ingeboekt op “duurzaamheid”. Echter het betreft wel duurzame 
maatregelen. Het financiële profijt wordt tot op dit moment ingeboekt als een sparing op het betreffende product. Voor 
begrotingsjaar 2016 wordt nog een voorstel voorgelegd hoe de taakstelling administratief/financieel in de begroting 
kan worden opgelost, waarmee de besparing mogelijkerwijs wel zichtbaar wordt.

PvdA

Ingediend op 6 oktober 2015 in commissievergadering
3 Fysiek domein 8 13 Waterproof 2e fase verleggen huisaansluitingen: heeft nieuwe verordening invloed op financiën gemeente? De nieuwe verordening kan invloed hebben op de financiën. De kosten voor het verleggen van de huisaansluitingen 

komt boven op de geraamde kosten voor het werk. Het verleggen van de huisaansluitingen wordt meegenomen in de 
totale werkomschrijving naar de aannemers. De trend is dat werken goedkoper worden aanbesteed dan de geraamde 
begroting. Fase 1 van Kockengen is ook goedkoper aanbesteedt dan het geraamde bedrag. Door het goedkoper 
aanbesteden is het mogelijk om deze extra kosten te dekken.      

Maarssen 2000



6 Wonen, werken en vrije 
tijd

8 14 In de eerste Berap wordt gesproken over het project Oostelijke Vechtplassen en dat wij rekening moeten 
houden met een nadeel van € 120.000,00. Nu wordt er gesproken over vertraging en doorschuiven naar 
2016. Wat is er met het bedrag van € 120.000,00 gebeurd? Komt dit bedrag volgend jaar terug?

Het ‘Masterplan Oostelijke Vechtplassen’ en de ‘Pilot Vechtplassen’ zijn twee verschillende uitvoeringsprojecten 
binnen het overkoepelende Project Oostelijke Vechtplassen. De opmerking in de tweede BERAP heeft uitsluitend 
betrekking op het Masterplan, niet op de pilot. 
Binnen het Project Oostelijke Vechtplassen wordt gewerkt aan een Masterplan, een breed ontwikkelingsplan voor het 
Vechtplassengebied. Het is op dit moment lastig om aan te geven wanneer het Masterplan gereed zal zijn, aangezien 
er nog geen opleverdatum bekend is, Stichtse Vecht niet de regie heeft over het proces en meerdere partijen de 
voortgang bepalen. Het Masterplan zal in elk geval niet zijn afgerond in 2015 en daarom hebben wij het in de BERAP 
doorgeschoven naar 2016. 
Daarnaast zijn er binnen het Project Oostelijke Vechtplassen een aantal ‘quick-wins’ benoemd. Deze ‘quick-wins’ zijn 
kansrijke uitvoeringsprojecten waarmee we niet willen wachten totdat het Masterplan er ligt. De partijen binnen het 
project willen hiermee laten zien dat zij niet alleen maar praten en schrijven, maar ook doen. De Pilot Vechtplassen is 
één van deze ‘quick-wins’. Doel van de pilot is om uit te proberen of het mogelijk is om met overtollig veenslib uit de 
plassen de afkalvende legakkers te herstellen. Stichtse Vecht draagt 
€ 120.000,- bij aan deze pilot en zal dit bedrag in 2015 beschikbaar stellen. 

Lokaal liberaal

7 Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddelen

15 15 In de begroting 2015 zijn de baten voor kadegelden verhoogd naar € 91.000 en nu worden ze door 
meerjarige ervaringen structureel verlaagd naar € 41.000. Dit was dan toch al te voorzien bij de opstelling 
van de begroting? Graag inzicht in de baten en lasten van de kadegelden.

De kadegeldheffing is een zogeheten 'gebonden' heffing. Dit houdt in dat de heffing gerelateerd is aan een direct
aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van 
kostendekkendheid. Voor 2015 was de verwachte opbrengst in het kader van de taakstelling PUSH verhoogd met 
€ 50.000. Achteraf gezien was dit, gelet op het uitgangspunt van kostendekkendheid niet mogelijk. Daarom is voor 
2016 en verder besloten om de verwachte opbrengst af te ramen. 

De baten van de kadegelden bestaan uit geinde kadegelden. Voor het jaar 2015 is een opbrengst van € 33.312 
gerealiseerd. Daar tegenover staan de directe kosten voor het innen van de kadegelden van € 23.119. Daarnaast 
bestaan de lasten uit onder meer de kosten van administratieve verwerking van de geinde kadegelden en kosten van 
de aangebrachte voorzieningen zoals stroom en water.

Lokaal liberaal/PvdA

5 Sociaal domein 16 Zijn schuldhulpverleningsplannen in de begroting 2016 opgenomen (welke post) Schuldhulpverleningsplannen - voorzover niet betrekking hebbend op de uitvoeringskosten - zijn opgenomen in de 
begroting 2016. Hiervoor verwijzen we naar de programmabegroting 2016. daarnaast zal de raad in december een 
nieuw beleidsplan vaststellen waarin de daadwerkelijke begroting voor 2016 wordt meegenomen.

Lokaal Liberaal

5 Sociaal domein 17
Verlenen bijstand aan statushouders is daar rekening mee gehouden? 

 In de nota minimabeleid is rekening gehouden met € 50.000 extra ten behoeve van de individuele bijzondere bijstand 
o.a. vanwege toename statushouders. 

Lokaal Liberaal

7 Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddelen

15 18 Achterblijvende inkomsten op de gemeentelijke heffingen is hoog. Had dit niet beter ingeschat kunnen 
worden?

Geconstateerd is dat er per ultimo augustus een bedrag van € 355.000 minder OZB is opgelegd over 2015 dan 
begroot en dat er een bedrag van € 65.000 meer is kwijtgescholden dan begroot. Uit analyses zijn de volgende 
oorzaken hiervoor gebleken:
1.  Gebleken is dat de vastgestelde WOZ - waarde op basis waarvan de OZB is geheven, in zijn totaliteit lager is 
gebleken dan de geprognosticeerde WOZ - waarde op basis waarvan in september 2014 de OZB - tarieven zijn 
berekend om de begrote opbrengst te behalen.
2.  Gebleken is dat de daadwerkelijke leegstand bij de niet-woningen (waardoor er minder OZB niet-woningen 
gebruikersdeel geheven kan worden) hoger is dan waarmee bij de vaststelling van de tarieven rekening is gehouden.
3.  Gebleken is dat er weliswaar minder bezwaren tegen de WOZ - waarde zijn ingediend echter de toename van het 
aantal verminderingen van de WOZ - waarde naar aanleiding van het bezwaar was kager ingeschat dan thans is 
gebleken.
4.  Met betrekking tot de kwijtschelding was er voor 2015 weliswaar 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.

Na de oplegging van het eerste kohier in februari 2015 is een verschil geconstateerd tussen begroting en realisatie. 
Gebaseerd op de ervaring van voorgaande jaren is de afwijking niet gemeld. De ervaring in voorgaande jaren leerde 
dat het nadelig verschil na de eerste aanslagopheffing in de loop van het jaar door aanvullende kohieren kleiner werd. 
De verwachting was dat het beeld in 2015 analoog aan voorgaande jaren zou bijtrekken. Uit nadere analyses blijkt dat 
dit anders uitpakt vanwege de hiervoor genoemde oorzaken welke wij op dat moment niet hebben gezien.

Groen Links
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