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1 Inleiding 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage Voorjaar 2015, hierna te noemen ‘De Bestuursrapportage’.  

De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning en controlcyclus en fungeert als tussentijds verantwoording- 

en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2015. Deze rapportage heeft betrekking 

op de periode januari tot en met maart 2015. 

 

Voor de Bestuursrapportages hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• we rapporteren uitsluitend als er sprake is van afwijkingen > € 50.000; 

• duidelijk en compact; 

• de begroting van het lopende jaar. 

 

  

2 Beleidsmatige afwijkingen 
 

2.1 Beleid 
Programma 3 Fysiek domein 
Bestuurlijk thema Verkeer 

Beleidsnota verkeersveiligheid (deel F) 

In 2014 hebben we prioriteit gegeven aan de projecten Huis ten Boschstraat, Brugstraat en omdat de 

Breukelerbrug komende zomer wordt vervangen, heeft het aanpassen van de aansluitende wegen/fietspaden 

thans hoge prioriteit. We starten met het opstellen van de beleidsnota verkeersveiligheid (deel F), op het moment 

dat de beleidsnota’s Openbaar Vervoer (deel E), Langzaam verkeer (deel C), en auto-, vracht-, en 

landbouwverkeer (deel D) zijn afgerond. We verwachten deel F in het tweede kwartaal van 2016 ter peiling aan 

uw Raad aan te bieden. We stellen voor om het opstellen van de beleidsnota verkeersveiligheid (deel F) door te 

schuiven naar het tweede kwartaal 2016. 

 

Bestuurlijk Thema Duurzaamheid en milieu 

Doorvoeren containerregistratie 

Het project “doorvoeren containerregistratie” hebben wij in afwachting van de Afvalvisie stilgelegd. We 

verwachten dit project in 2016 gereed te hebben. We stellen voor om het project “doorvoeren containerregistratie” 

door te schuiven naar 2016. 

 

Vervolgstudie afvalstoffendepots en het bepalen van locatie afvalscheidingstation 

De vervolgstudie afvalstoffendepots en het bepalen van locatie afvalscheidingstation hebben wij in afwachting 

van de Afvalvisie stilgelegd. We verwachten dit project in 2016 gereed te hebben. We stellen voor om de 

vervolgstudie afvalstoffendepots en het bepalen van locatie afvalscheidingstation door te schuiven naar 2016. 
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Programma 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
Bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting 

Uitwerking (vaststellen) beleidskader en gereedkomen op kernenniveau onderwijshuisvesting 

We ronden de uitwerking van het beleidskader onderwijshuisvesting in het vierde kwartaal af, daarna werken we 

het beleidskader uit op kernenniveau.  Besluitvorming in uw raad vindt, mede door de rol die schoolbesturen ook 

in de afrondende fase hebben ( OOGO), zeer waarschijnlijk begin 2016 plaats. We stellen voor om in te stemmen 

om de uitwerking en het gereedkomen op kernenniveau onderwijshuisvesting door te schuiven naar het eerste 

kwartaal van 2016. 
 

Programma 6 Wonen, werken en vrije tijd 
Bestuurlijk thema Cultureel erfgoed 

Opstellen (vaststellen) cultuurhistorische waardenkaart 

De eerste helft van 2015 geven wij prioriteit aan de inventarisatie en toetsing van het cultuurhistorisch waardevol 

groen ten behoeve van de vaststelling van de bomenverordening. Na de zomer wordt de voorbereiding van de 

overige delen van de waardenkaart ter hand genomen. Vaststelling van de gehele kaart wordt nu voorzien in het 

tweede kwartaal van 2016. We stellen voor om in te stemmen met het doorschuiven van de vaststelling naar het 

tweede kwartaal van 2016. 

 

Bestuurlijk thema Bouwen en wonen 

Opstellen (vaststellen) omgevingsvisie 

De prioriteit wordt in 2015 gelegd bij ruimtelijke projecten en deregulering. In 2016 stellen we de omgevingsvisie 

op. We stellen voor om het opstellen (vaststellen) van de omgevingsvisie door te schuiven naar 2016. 

 

2.2 Projecten 
De uitvoering van de projecten 2015 loopt op schema, er zijn momenteel geen beleidsmatige afwijkingen die 

gedeeld behoeven te worden met de raad. 

 

2.3 Sociaal domein 
Over de ontwikkelingen en eventuele financiële afwijkingen binnen het sociale domein wordt u per kwartaal 

separaat geïnformeerd.  

 

Uit de eerste signalen die wij ontvangen blijkt dat op enkele punten mogelijke overschrijdingen zullen gaan 

ontstaan. Het is echter te prematuur om in deze rapportage daar op bij te sturen, omdat het totale beeld van het 

Sociale domein nog onvoldoende scherp is. Op enkele onderdelen kunnen positieve afwijkingen zich gaan 

aandienen. Ten aanzien van de WMO is de verwachting dat dit jaar een nadeel van ca. € 500.000 op 

huishoudelijke hulp ontstaat. Op dit punt gaan wij bijsturen echter de effecten hiervan worden pas in 2016 

zichtbaar. In de tweede Bestuursrapportage gaan wij nader in op de ontwikkelingen.  

6 
Bestuursrapportage Voorjaar 2015 
 
 



 

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 “-“. 

 
 

Toelichting financiële afwijkingen per programma 
 

Incidenteel: 
Programma 2: Veiligheid en handhaving 
Bestuurlijk thema integrale veiligheid 

In de vorige coalitieperiode is een jaarlijks budget van € 200.000 toegekend, gekoppeld aan het Integraal 

Veiligheidsbeleid 2012-2015 en de ambities binnen het collegeprogramma. Met inzet van dit budget is een impuls 

gegeven aan de integrale veiligheidsaanpak samen met onze partners en inwoners. In de programmabegroting 

2015 is deze € 200.000 niet meer opgenomen en derhalve is in de begroting 2015 besloten een incidenteel 

budget van € 150.000 voor 2015 beschikbaar te stellen om de lopende veiligheidsprojecten en acties vanuit het 
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huidige integraal veiligheidsbeleid voort te zetten. Daarom vragen wij via deze Bestuursrapportage een bedrag 

van € 150.000 aan. 

 

Programma 3: Fysiek domein 
Bestuurlijk thema Duurzaamheid en milieu 

Reorganisatie ODRU: € 55.000 nadeel, incidenteel  

De reorganisatie van de ODRU is in 2014 gestart. De reorganisatie zou naar verwachting doorlopen tot 2016. Van 

de eigenaargemeenten wordt conform de gemeenschappelijke regeling een bijdrage in deze incidentele kosten 

gevraagd. Het doel is om na de aanpassingen te komen tot een toekomstbestendige organisatie. De 

reorganisatie is in 2014 later gestart. Hierdoor is de fasering over de jaren aangepast. Via de budgetoverheveling 

bij de jaarrekening 2014 wordt € 130.000 overgeheveld van de voor 2014 geraamde bijdrage naar 2015. Op basis 

van de aangepaste fasering dient voor 2015 nog € 55.000 te worden bijgedragen. Voor 2016 komt de 

(restant)bijdrage uit op € 160.000. Het bedrag voor 2016 zal worden betrokken bij de besluitvorming van de 

eerste Bestuursrapportage 2016. 

 

Duurzaamheid: € 37.500 nadeel, incidenteel 

In 2013 is gewerkt aan de uitwerking van de bestuursopdracht duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een door 

de raad vastgestelde duurzaamheidvisie en een door het college vastgesteld uitvoeringsprogramma. Het 

uitvoeringsprogramma bestaat uit interne en externe projecten. Voor de externe duurzaamheid zijn in 2015 ca.  

€ 75.000 financiële middelen benodigd. Het betreft o.a. middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het 

duurzaamheidshuis voor Stichtse Vecht. In deze Bestuursrapportage vragen wij de helft hiervan aan. Het bedrag 

wordt gezien als een katalysator om de kans van slagen, op het versterken en verder brengen van duurzame 

initiatieven, zo groot mogelijk te maken. Als er geen middelen beschikbaar komen dan kunnen we geen uitvoering 

geven aan de door de raad vastgestelde duurzaamheidvisie en aan het uitvoeringsprogramma. Concreet 

betekent dit dat we het in 2014 gelanceerde duurzaamheidshuis niet draaiende kunnen houden. Dit kan leiden tot 

het verloren gaan van eerder gedane investeringen en samenwerkingsverbanden en negatieve beeldvorming 

voor de gemeente. 

 

Programma 5: Sociaal domein  
Bestuurlijk thema Participatiewet 

Verhoogde WSW-bijdrage: € 50.000 nadeel, incidenteel 

Het bestuur van WSW organisatie PAUW heeft ingestemd met een nieuw verdeelmodel rond de gemeentelijke 

bijdrage aan de wsw-organisatie. De mate waarin de verschillende deelnemende gemeenten zelf werk afnemen 

van de wsw-organisatie is mede bepalend voor de hoogte van de toegerekende bijdrage. De gemeente Stichtse 

Vecht zet in op meer afname door bijvoorbeeld de schoonmaak van het gemeentekantoor neer te leggen bij 

Pauwbedrijven. Desondanks is de bijdrage voor 2015 omstreeks € 50.000 hoger. 
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Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd  
Bestuurlijk thema economie/toerisme en recreatie 

Pilot “Vechtplassen”: € 120.000 nadeel, incidenteel 

Een van de maatregelen die voortvloeit uit de Toekomstdiscussie Recreatie(schappen) is het opstarten van het 

project Oostelijke Vechtplassen (voorheen werd dit de Pilot Loosdrechtse Plassen genoemd). In het regionale 

bestuurlijke overleg over dit project is commitment uitgesproken om het project te financieren. Eén van de eerste 

concrete acties binnen dit project is een proef die moet uitwijzen of het mogelijk is om met bagger uit de 

Loosdrechtse Plassen het herstel van de legakkers mogelijk te maken. De kosten hiervan bedragen € 120.000. 

Dit bedrag is niet in de begroting 2015 opgenomen. 

 
HR 21 (actualiseren functieboek) ’t Kikkerfort: € 81.000 nadeel, waarvan € 61.000 incidenteel en  
€ 20.000 structureel 

De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten aan te sluiten bij HR 21 met als doel de functies uit de (plaatsings) 

functieboeken definitief te waarderen. De definitieve waardering leidt tot een financieel effect van € 81.000 op de 

functies binnen ’t  Kikkerfort. Dit is voor een € 61.000 incidenteel (nabetalingen over 4 jaar) en voor € 20.000 

structureel. 

 

Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
Bestuurlijk thema Belastingen 

Belastingsamenwerking SWW: € 234.600 nadeel, incidenteel 

De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben besloten om op diverse beleidsterreinen en op 

bedrijfsvoering te gaan samenwerken. De drie colleges hebben in augustus 2014 besloten een bedrijfsplan laten 

opstellen voor de voorgestelde samenwerking op belastinggebied. Vooruitlopend hierop is inmiddels een 

businesscase over de mogelijk samenwerking uitgewerkt. Hieruit is gebleken dat samenwerken loont in termen 

van kwaliteit, kostenreductie en vermindering van de kwetsbaarheid. Daarmee wordt voldaan aan de beoogde 

doelen van de samenwerking in SWW verband: verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, behalen van 

efficiencywinst en vermindering kosten. Deze efficiencywinst is voorzien bij de Strategische heroverweging. Het 

niet doorgaan van de samenwerking zet het invullen van de taakstelling onderdruk. Om de voorbereiding verder 

uit te werken is in SWW verband een voorbereidingskrediet nodig van € 460.000 (conform de huidige 

verdeelsleutel is hiervan 51% voor de gemeente Stichtse Vecht). 
 
Match ambities – middelen 

De werkzaamheden, die als gevolg van de taakuitbreiding, op de gemeente af komen en de ambities uit het 

coalitieakkoord “Samen verder” vragen om versterking van de organisatie. Daarnaast vragen investeringen in 

toerisme, recreatie en economie, alsmede in sport om een planmatige aanpak.  

 

Op de vraagstukken en mogelijke personele en organisatorische knelpunten te duiden is begin 2015 een 

inventarisatie opgesteld, waarlangs de huidige bezetting gelegd. Uit de inventarisatie bleek dat op de korte termijn 

op enkele punten versterkingen van de organisatie onontkoombaar zijn. Voor de middellange termijn wordt breed 

ingezet op organisatiebrede opleidingsprogramma’s en op optimalisering van de samenwerking. Daarnaast 

bevorderen wij de mobiliteit met de doorontwikkeling van het Stichtse Vecht Employability Centrum (SVEC). Onze 
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aanpak is er op gericht om ‘de juiste medewerker op de juiste plaats’ te krijgen. Daar waar met opleiding en 

mobiliteit niet het gewenste resultaat bereikt kan worden, wordt flankerend beleid toegepast.  

 

Voor de intensivering toerisme, recreatie en economie zijn in het hoofdlijnenakkoord jaarlijks middelen 

vrijgemaakt. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 waren de financiële consequenties van de 

intensiveringen, gelet op het korte tijdsbestek tussen het hoofdlijnenakkoord en het opstellen van de 

Programmabegroting 2015, nog onvoldoende uitgewerkt. Inmiddels ligt de kadernota sport “Niemand buitenspel” 

op 19 mei aanstaande voor aan uw raad en is de programmatische aanpak voor het opzetten van het programma 

economie 2015- 2018 in concept gereed. Op grond hiervan zijn wij thans in staat om de benodigde bedragen 

beter te kunnen kwantificeren. De middelen die voor 2015 zijn geprogrammeerd zijn benut om de aan uw raad 

voor te leggen nota’s en programma’s te op te stellen, echter niet om daadwerkelijk tot investeringen over te 

gaan. Om deze reden zijn voor de onderdelen economie en sport zijn aanvullende middelen noodzakelijk.  
 

In onderstaand overzicht zijn de extra middelen als gevolg van de ‘Match middelen- ambities’ in beeld gebracht. 

  
Omschrijving bedrag 
Versterking organisatie  €   709.000 
Flankerende beleid (werk naar werk trajecten) €   200.000 
Investeringsruimte sport €   230.000 
Aanschaf begrotingsapp €     29.000 
Invoering vennootschapsbelasting €     32.000 
Subtotaal € 1.200.000 
Investeringen voorveld Sociaal domein € 200.000 
Totaal  € 1.400.000 

 
 
Structureel: 
Programma 3: Fysiek domein 

Bestuurlijk thema Integraal beheer openbare ruimte 

Bluswatervoorziening en huur brandkranen: € 72.750 nadeel, structureel 

De gemeente heeft een overeenkomst met Vitens ten aanzien van het onderhoud van de brandkranen in het 

drinkwaternet. Voor de onderhoudskosten is geen budget opgenomen in de begroting. Tot nu toe zijn deze kosten 

incidenteel gedekt vanuit programma 2 Veiligheid en handhaving. Dit geldt ook voor de kosten van het onderhoud 

van de geboorde bluswaterputten en het onderhoud van de brandkranen (het deel van de openbare ruimte 

rondom de brandkraan). Voor wat betreft de overeenkomst met Vitens (€ 41.050,-) en het onderhoud (€ 31.700) 

van het klein onderhoud van de geboorde bluswaterputten en het onderhoud van de brandkranen (het deel van 

de openbare ruimte rondom de brandkraan) wordt voorgesteld deze bedragen met ingang van 2016 structureel in 

de Programmabegroting op te nemen. 

 

 

Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd 

Bestuurlijk thema Sporten en bewegen 
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Groene sportterreinen: € 82.000 nadeel, structureel 

Deze afwijking is ontstaan omdat het onderhoud sportvelden vanuit de drie voormalige gemeenten is 

geharmoniseerd tot één onderhoudscontract. Administratief is deze harmonisatie niet juist in de begroting 2015 

verwerkt. Ondanks dat sport niet de veroorzaker is van deze correctie moet deze wel op dit onderdeel 

plaatsvinden. Zie ook tweede Bestuursrapportage 2014 en de Voorjaarsnota 2015. 

 

Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Bestuurlijk thema Financiële positie 
Lagere kapitaallasten: € 511.246 voordeel, structureel 

De jaarrekening 2014 geeft inzicht in de afgesloten respectievelijk afgeronde investeringen. Naar aanleiding 

hiervan is een herberekening gemaakt van de werkelijke kapitaallasten. Hieruit blijkt dat de kapitaallasten ten 

opzichte van de in de begroting 2015 opgenomen raming € 511.247 lager zijn. De afwijking wordt veroorzaakt 

door lagere lasten c.q. het later starten of gereed komen van de geplande investeringen. 

 

3.2  Stand van zaken top 5 financiële risico’s  
In de begroting 2015 zijn de volgende financiële risico’s benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen: 
 

Risico 
1. Positie verbonden partijen. 

Financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico's doordat de gemeente zowel 
opdrachtgever als eigenaar is en door de afstand waarop gestuurd en verantwoord wordt. 

2. Sociaal domein 
Financiële risico’s die samenhangen met de implementatie en uitvoering van het Sociaal 
domein. De risico’s die hiermee samenhangen worden komende periode (uitputtend) 
geïnventariseerd. Vooralsnog houden wij een buffer aan van 8% van de Rijksbijdrage. 

3. Beroep op Armoede- en schuldenbeleid. 
Financiële risico’s doordat er als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen een groter beroep op 
voorzieningen, ten laste van de gemeentelijke middelen, wordt gedaan. 

4. Beoordelen van Openbare veiligheid en crisissituatie. 
Politiek/bestuurlijke en financiële risico's doordat de omvang van een incident en/of niet 
adequate advisering en/of het niet volgen van proceslijnen tot inschattingsfouten leiden. 

5. Lekkage en overstromingen door wateroverlast.  
Politiek/bestuurlijke en financiële risico’s door toename van schades als gevolg van 
klimaatverandering. 

 
In het eerste kwartaal van 2015 hebben zich geen (financiële) risico’s voorgedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Financieel beeld 
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De primitieve begroting 2015 kent, na de twee amendementen bij de raadsbehandeling in november 2014, een 

voordelig saldo van € 195.160. De op dit moment geïnvesteerde financiële afwijkingen (hoofdstuk 3) bedragen 

voor 2015 € 1.571.604. Hierdoor ontstaat er een nadelig begrotingssaldo 2015 van € 1.376.444. 

 

Om in het tekort te voorzien worden de te nemen maatregelen gesplitst in incidentele en structurele maatregelen. 

 

Incidenteel beeld 

Het incidentele effect bedraagt op dit moment € 1.908.100 nadelig. 

De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en op grond daarvan hoeft deze niet van een dekking te 

worden voorzien. 

 

Structureel beeld 

Het structureel effect op dit moment is 336.496 voordelig. 

Dit deel zal worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2016-2019. 

 

Ondanks het nu gepresenteerde begrotingstekort blijft er sprake van een reëel evenwichtig, het structurele effect 

is namelijk positief. Het negatieve beeld wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven over 2015. De begroting blijft 

dus structureel op orde maar het is net zoals het weer, het klimaat is gematigd maar het weer van de dag kan 

schommelen. 

 

Naast dit gepresenteerde resultaat voorzien wij nog verdere ontwikkelingen. De belangrijkste hiervan liggen in het 

sociaal domein zoals de WMO huishoudelijke hulp en de participatiewet. Binnen het Sociaal domein is in 2015 

een risicofonds gevormd. In eerste aanleg wordt dit risicofonds aangesproken. Daarna wordt indien noodzakelijk 

de stelpost commissie Kalden ingezet. Pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. Zoals in de 

jaarstukken 2014 is aangegeven is naar verwachting de ruimte in deze stelpost voldoende om eventuele 

tegenvallers op te vangen. 

 

Naast verwachte ontwikkelingen in het sociaal domein zien wij nog afwijkingen binnen het programma fysiek 

domein en de strategische heroverweging. Deze mogelijke nadelen kunnen eventueel worden opgevangen door 

het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed conform de vastgoed visie “Betaalbare leefbaarheid”. Daarnaast 

blijkt dat voor dit jaar bijvoorbeeld de bijdrage aan de VRU lager is dan geprognosticeerd. Al deze ontwikkelingen 

worden betrokken in de tweede Bestuursrapportage 2015.  

 

Tot slot is het beeld uit de uitkomst van de eerste Bestuursrapportage en de bovengeschetste verwachting voor 

de tweede Bestuursrapportage, voor ons college aanleiding om binnen de gegeven mogelijkheden zoveel 

mogelijk bij te sturen indien daar aanleiding voor is. Op dit punt houden wij vinger aan de pols. 

 

 

 

5 Financieel neutrale wijzigingen  
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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 die over de programma’s lopen 

 
 

Toelichting neutrale wijzigingen per programma 
 
Programma 1: Bestuur en dienstverlening 

Bestuurlijk thema Bestuur 
Scholingsgelden college: € 15.000, incidenteel 

Kosten voor opleiding, training en cursussen van collegeleden komen in beginsel voor rekening van de 

gemeente. Het vastgestelde budget is gelet op aard van de opleidingen/trainingen voor bestuurders niet 

toereikend. Een tijdelijke ophoging van dit budget met € 15.000 per jaar voor alle collegeleden gezamenlijk wordt 

toereikend geacht voor het inspelen op opleidingsbehoeften van het college. De dekking vindt plaats uit het 

tijdelijke (voor een periode van drie jaar) extra budget voor de doorontwikkeling van de concern- en medewerker 

kwaliteit. 

 

 

 

Pensioenen wethouders: € 95.793, structureel 
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Om de voorziening 'pensioenen wethouders' op peil te houden wordt aan deze voorziening jaarlijks de 

omslagrente toegerekend. 

 

Programma 2: Veiligheid en handhaving 
Bestuurlijk thema Brandweer en crisisbeheersing 
Invullen taakstelling strategische heroverweging vastgoed: € 475.000, structureel 

Bij de tussenrapportage PUSH januari 2015 is besloten de restantstelpost brandweerkazernes in te zetten als 

dekking voor de taakstelling Strategische heroverweging met betrekking tot vastgoed. Deze stelpost (ingesteld bij 

de voormalige gemeente Maarssen) kende na correctie voor de benodigde onderhoudsbudgetten voor 

brandweerkazernes geen verdere bestedingrichting.  

 

Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 
Bestuurlijk thema onderwijshuisvesting 

Sloop noodlokalen locatie Zwanenkamp: € 47.750, incidenteel 

In 2015 is begonnen met de sloop van de noodlokalen op locatie Zwanenkamp 1307. In deze Bestuursrapportage 

zullen de kosten € 47.750 worden verantwoord. Door deze sloop komt het gereserveerde bedrag voor groot 

onderhoud in de voorziening meerjaren onderhoudsplanning vrij en kan worden aangewend voor de sloop van 

het pand en de herinrichting van het terrein.  
 

Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd 
Bestuurlijk thema cultuur en cultureel erfgoed 

Taakstelling strategische heroverweging cultuur/cultureel erfgoed: € 64.000, structureel  

Eind 2014 is door de raad ingestemd met het instellen van een cultuurfonds in onze gemeente onder beheer van 

het Prins Bernardfonds. Dit is een budgettair neutrale operatie waarbij cultuurbudget en formatieve middelen 

worden ingezet om de eerder opgelegd taakstelling op het beleidsterrein cultuur ad € 100.000 op te lossen in 

combinatie met een efficiëntere inzet van middelen. Het besluit wordt pas in de begroting van 2016 e.v. 

structureel verwerkt, voor 2015 moet de aanpassing van de begroting middels de eerste Bestuursrapportage 

plaatsvinden. 

 
5.2 Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking in of uit een 

bestemmingsreserve 
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Toelichting neutrale wijzigingen door storting of onttrekking in of uit een 
bestemmingsreserve 
 

Programma 2: Veiligheid en handhaving 
Bestuurlijk thema integrale veiligheid 

Cameratoezicht: € 53.529 

In 2014 hebben wij besloten met ons cameratoezicht aan te sluiten op de regionale toezichtcentrale in Utrecht. 

De uitwerking hiervan is gestart eind 2014 en de aansluiting wordt naar verwachting eind mei 2015 gerealiseerd. 

Hierdoor is in 2014 niet het volledige bedrag ingezet. Het resterende bedrag € 53.529 zal na oplevering van het 

systeem in 2015 worden ingezet. Dit resterende bedrag wordt onttrokken uit de reserve Integrale Veiligheid. 

 

Programma 3: Fysiek domein 
Bestuurlijk thema Water en riolering  

Onderzoeken vGRP: € 479.000 

Vanuit het vGRP (2012 – 2016) is er budget beschikbaar gesteld voor het doen van rioolonderzoeken. In 2014 

zijn niet alle onderzoeken uitgevoerd waardoor er een bedrag van € 479.000 niet is uitgegeven. Om in 2015 over 

voldoende budget te beschikken voor het uitvoeren van overige onderzoeken uit het vGRP willen wij dit bedrag 

onttrekken uit de reserve riolering. 

 

Verrekening lagere opbrengst rioolheffing: € 289.000 

Gelet op het coalitieakkoord en in afwachting van het nieuwe GRP volgend jaar, is bij het vaststellen van de 

verordening besloten het tarief rioolheffing voor 2015 met het in het vGRP 2012 vastgestelde perspectief van 5% 

te laten stijgen. In de begroting 2015 was uitgegaan van een stijging van 10%. Het verschil van 5% geeft een 

nadeel van € 307.000, dat ten laste van de reserve Riolering komt. Ten opzichte van de in de begroting 

geraamde onttrekking van € 18.000, is derhalve voor 2015 een aanvullende onttrekking van € 289.000 uit de 

reserve noodzakelijk.  

 

Bestuurlijk thema Integraal beheer openbare ruimte 

Onderhoud brug “Geesberge”: € 130.000 

In 2010 is de brug bij “Geestberge” na ruilverkaveling in eigendom van de gemeente gekomen. De brug is 

onderdeel van de Hollandse Waterlinie en daarom een rijksmonument. De brug bevindt zich in zeer slechte staat 

en moet grondig gerenoveerd worden, Waternet heeft de voorbereiding voor deze werkzaamheden voor haar 

rekening genomen en draagt de kosten (€ 379.000) voor herstel van de waterkering. De normen voor het brugdek 

zijn veranderd en de brug dient daaraan te worden aangepast. Die kosten € 130.000 komen voor rekening van de 

gemeente. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel bruggen. 
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Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd 
Bestuurlijk thema cultureel erfgoed 

Subsidie BRIM Goudenstein: € 82.000 

Voor de gevelwerkzaamheden aan Goudenstein is door Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een BRIM subsidie 

(Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2013) verleend. Het subsidiebedrag bedraagt € 82.000. 

Deze subsidie zal verspreid over 6 jaar (2015-2020) voor 15% worden bevoorschot. Het bedrag per jaar bedraagt 

€ 12.362 en zal jaarlijks gestort worden in de kapitaaldekkingsreserve Goudenstein. 

 

Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Bestuurlijk thema Financiering 

Het monumentale pand Goudenstein wordt gerestaureerd. De restauratie wordt gedeeltelijk gedekt uit de 

voorziening Meerjarige Onderhoud Plannen (MJOP). Door een inhaalslag op het onderhoud wordt een bedrag 

van € 271.000 uit deze voorziening onttrokken en ten gunste gebracht van de kapitaaldekkingsreserve 

Goudenstein.  
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6 Besluiten 
 

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

 

1. De Bestuursrapportage Voorjaar 2015 vast te stellen; 

2. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen; 

3. In te stemmen met de onttrekkingen uit de meerjarenonderhoudsvoorzieningen ten gunste van de sloop 

noodlokalen locatie Zwanenkamp voor een bedrag van € 47.750. 

4. In te stemmen met de onttrekkingen uit de meerjarenonderhoudsvoorzieningen ten gunste van de 

restauratie Goudenstein voor een bedrag van € 271.104. 

5. In te stemmen met de BRIM subsidie “gevelwerkzaamheden Goudenstein” te storten in de 

kapitaaldekkingsreserve Goudenstein voor een totaal bedrag van € 82.000. 

6. In te stemmen met de onttrekkingen van reserves zoals genoemd onder hoofdstuk 6 voor een totaal 

bedrag van € 951.529. 

7. In te stemmen met de voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma’s; 

8. De bijgevoegde 7de wijziging van de Programmabegroting 2015 vast te stellen. 
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