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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de gemeente Stichtse Vecht. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording 

af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad het jaarverslag 

vast te stellen vóór 15 juli 2015. 

 
De gemeente Stichtse Vecht staat voor een solide financieel beleid dat reëel in evenwicht is. Ondanks het 

negatieve gepresenteerde resultaat is er sprake van reëel evenwicht, omdat dit resultaat is beïnvloed door 

incidentele factoren van totaal € 1.468.312. Het reële resultaat bedraagt € 851.941 positief. 

 
Rekeningresultaat 

Begroot   Werkelijk Resultaat 
2014 2014 2014

1. Bestuur en dienstverlening 8.123.202      8.074.539      48.663           
2. Veiligheid 11.496.661    10.899.480    597.181         
3. Beheren leefomgeving 15.983.309    17.380.083    -1.396.774     
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg 8.153.065      7.837.208      315.857         
5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 6.306.048      6.600.166      -294.118        
6. Werk en inkomen 4.929.851      4.729.757      200.094         
7. Welzijn en zorg 10.925.155    10.461.167    463.988         
8. Natuur en milieu 483.653         118.864         364.789         
9. Wonen en ondernemen 2.632.359      2.499.872      132.487         
Financiering en algemene dekkingsmiddelen -69.033.303   -69.389.496   356.193         
Gelden Kalden -                     -2.456.817     2.456.817      
Gerealiseerd resultaat -                     -3.245.177     3.245.177      
Budgetoverhevelingen 2014 (incl. Kalden gelden) -3.861.548     

-616.371        Resultaat 2014 (negatief)

Programma

 
 
Eind  2014 heeft uw raad ingestemd met het treffen van een schikking voor het geluidscherm A2. Bij het opstellen 

van de jaarrekening is deze schikking op programma 3 ‘Beheren leefomgeving’ verantwoord. 

 
In de 2e bestuursrapportage hebben wij  u geïnformeerd over de gelden die wij hebben ontvangen van het Rijk 

voor de achteruitgang van de Algemene Uitkering in komende jaren, de zogenaamde ‘commissie Kalden gelden’. 

Uw raad wordt voorgesteld om het restant, verantwoord onder het onderdeel ‘Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen’, over te hevelen naar 2015 en verder. 

 

Na de mutaties is het verloop van de stelpost ’commissie Kalden’ als volgt: 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo stelpost commissie Kalden 3.195.218 2.652.459 3.652.821 3.702.949 3.702.949  
 
Voor de analyse op de overige programma’s verwijzen wij u naar de toelichting onder de programma’s. 
 
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. 

De lijst van overhevelingen is opgenomen in het onderdeel ‘jaarrekening’ en in het raadsvoorstel. 
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Resultaatbestemming 

In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, wordt u voorgesteld om het 

resultaat van de jaarrekening en de budgetoverhevelingen van in totaal € 616.371 ten laste te brengen van de 

Algemene reserve. 

 

 

Stichtse Vecht, 24 april 2015 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
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Leeswijzer 

Indeling 

De jaarrekening 2014 is opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het 

BBV: 

• Wat wilden we bereiken; 

• Wat hebben we daarvoor gedaan; 

• Wat heeft het gekost. 

 

De opbouw van de programma’s 

In de programma’s zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit: 

• Omschrijving programma; 

• Wat wilden we bereiken; 

• Wat hebben we daarvoor gedaan; 

• Wat heeft het gekost; 

• Effect- en prestatie-indicatoren; 

• Overzicht van baten en lasten*. 
 

* Het overzicht van baten en lasten per programma is onderverdeeld in bestuurlijke thema’s. De afwijkingen worden toegelicht 

boven de € 50.000 per bestuurlijk thema. 

 

Programma’s 

De jaarrekening 2014 bevat de onderstaande programma’s: 

1. Bestuur en dienstverlening (Raad college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 

2. Veiligheid (Politie en brandweer) 

3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen en verkeer) 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 

6. Werk en inkomen 

7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 

8. Natuur en milieu 

9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 

Paragrafen 

In het onderdeel ‘Paragrafen’ zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Financiering 

4. Bedrijfsvoering 

5. Verbonden partijen 

6. Grondbeleid 

7. Lokale heffingen 
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1. Bestuur en dienstverlening 
 

Omschrijving programma 
De gemeente Stichtse Vecht heeft vijf kernwaarden voor dienstverlening opgesteld met als doelstelling inwoners 

een kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte, snelle, toegankelijke en transparante dienstverlening te bieden. 

 

Vanaf 2015 is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de 

overheid. Om dit te bereiken wordt het Klant Contact Centrum (KCC) doorontwikkeld. Het KCC wordt hét 

gemeentelijke loket dat de fysieke, telefonische, schriftelijke en elektronische contacten van de burger aanneemt 

en waar dat mogelijk is, direct afhandelt. Het maakt niet uit via welk kanaal de vraag wordt gesteld. 

Dienstverlening via het digitale kanaal heeft daarbij de voorkeur. 

 

Er is sprake van onderlinge verwevenheid tussen de gemeenten in de regio. Dit uit zich onder meer in een 

herkenbare regionale economie met één arbeidsmarkt en één woningmarkt. Deze verbondenheid, in combinatie 

met de uitdagingen waar de regio voor staat, maakt dat samenwerken voor onze gemeente in de regio cruciaal is 

voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

 

Wat wilden we bereiken? 
We wilden dat de inwoners tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Om dit te bereiken hebben 

we ingezet op een klant- en servicegerichte dienstverlening waarbij professionaliteit en bereikbaarheid voorop 

stonden. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Dienstverlening 
Doorontwikkeling KCC  

In 2014 is een aantal producten, diensten en informatie-aanvragen naar het KCC overgedragen, waardoor 80% 

van de vragen van inwoners en ondernemers door het KCC wordt beantwoord. De doorontwikkeling van de 

digitale dienstverlening heeft prioriteit gehad: 

• doordat de website toegankelijk is gemaakt voor smartphone en tablet werd er meer gebruik van 

gemaakt (50% van de gebruikers, dit stijgt voordurend); 

• een aantal nieuwe producten is in 2014 op de website geplaatst, zoals de aanvraag voor een tuinzak en 

van een vergunning; 

• de website is ingericht op de taak die de inwoner wil uitvoeren, waardoor de vindbaarheid van de 

informatie is verbeterd; 

• alle DigiD formulieren zijn opnieuw gebouwd, waardoor de kwaliteit sterk is verbeterd; 

• door het uitvoeren van twee onderzoeken naar de gebruiksvriendelijkheid is de website nog beter 

aangesloten op de gebruiker. 

De inzet van social media is uitgebreid, onder meer met een facebookpagina. Een social media team verzorgt in 

samenhang met het KCC het dagelijkse beheer. 
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Investeren in kwaliteit 

Er is geïnvesteerd in het sturen op kwaliteit van dienstverlening. Door de inrichting van de Klantcontactmonitor is 

de tevredenheid over de dienstverlening via de telefoon, de balie, email en de website continu gemeten. De 

dienstverlening is in 2014 gewaardeerd met een 7,8. Het KCC heeft gestuurd op de afhandeling van meldingen 

openbare ruimte en van terugbelnotities en op het naleven van serviceafspraken door middel van de 

kwartaalrapportages dienstverlening. 

 

Vergroten betrokkenheid en transparantie 

Inwoners zijn betrokken bij het verder doorontwikkelen van de dienstverlening. In 2014 zou de mogelijkheid van 

een burger- of klantpanel worden onderzocht. Echter vanwege de beperkte capaciteit is dit doorgeschoven naar 

2015. In het verlengde van het inmiddels vastgestelde actieprogramma burgerparticipatie, zal een 

organisatiebrede toepassing (klantpanel en onderzoeksmogelijkheden) worden onderzocht. 

 
Externe communicatie en informatie 

In 2014 had de communicatie van de SWW gemeenten rond de voorbereiding van de transities in het Sociaal 

Domein de grootste prioriteit. Daarnaast zijn thema’s als de ontwikkeling van de economische visie, het 

programma duurzaamheid, Kockengen waterproof en de viering van Maarssenbroek 40 jaar, communicatief 

ondersteund. Veel aandacht ging uit naar de communicatie rond de raadsverkiezingen, de collegevorming en 

diverse bestuurswisselingen en naar gebeurtenissen zoals de ramp met de MH 17 of de wateroverlast in 

Kockengen, inclusief de verbetermaatregelen van de communicatie over dit laatste onderwerp. Wij hebben de 

organisatie van onze crisiscommunicatie in lijn gebracht met de wijzigingen in de provinciebrede 

crisisbeheersingsorganisatie. 

Als gevolg van de vele activiteiten in 2014 en de beperktere beschikbare bezetting is de uitwerking van notities 

over gebiedsgerichte communicatie en online communicatie naar de eerste helft van 2015 doorgeschoven. Het 

opzetten van een programma ter vergroting van het omgevingsbewust en communicatief ontwikkelen van beleid 

en het communiceren over dit beleid, is opgenomen in het medewerkerkwaliteitsprogramma 2015.  

In het kader van een transparante bestuursstijl is wekelijks een veelheid aan middelen ingezet: van 

besluitenlijsten B&W en activiteitenkalenders tot gemeentepagina’s (48), persberichten (ca. 140), RIB’s (65), 

beantwoording persvragen (ca. 375) en social mediaberichten. 

 

Bestuursorganen 

In het kader van de bestuurswisselingen is op 24 juni 2014 afscheid genomen van burgemeester mw. drs. M.M. 

van ’t Veld. Van 8 juli tot en met 9 december was mw. mr. drs. J.W.E. Spies waarnemend burgemeester. 

 
Raad / griffie 

Vanaf maart 2014 heeft de griffie een intensief inwerkprogramma aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. 

Workshops zijn aangeboden over gebruik Ipad, crisisbeheersing en gemeentefinanciën, raadsconferenties 

sociaal domein, debattraining voor raadsleden, voorzitterstraining, integriteitstraining en bijeenkomsten 

“summerschool”. Het inwerk- en scholingsprogramma wordt in 2015 voortgezet. 

De burgemeester en de griffier hebben een voorstel gemaakt voor aanpassing van het vergadermodel. Vanaf 

september 2014 werden de werksessieruimten in Boom & Bosch in Breukelen opgeleverd en kon worden gewerkt 

met parallel vergaderen.  In november heeft de raad besloten om te gaan werken met vaste themavergaderingen 

en heeft de raad een motie aangenomen om het begrip ‘commissie’ weer te gebruiken. Daarnaast heeft de raad 
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een motie aangenomen met de opdracht aan het college om een permanente locatie voor de raadsvergadering te 

zoeken nabij Goudestein in Maarssen of Boom en Bosch in Breukelen. 

 
Focus op Morgen 

De toekomstvisie Focus op Morgen heeft in 2014 geleid tot de volgende deelnota’s: de duurzaamheidsvisie, de 

visie op het sociaal domein, het communicatiebeleidskader en de economische visie. 

 
Bestuurlijke samenwerking 
Bestuurlijke ontwikkelingen 

In 2014 is de U10 samenwerking verder geconcretiseerd. In het tijdelijk arrangement U10 zijn alle niet-verkeers- 

en vervoerstaken (V&V taken) overgeheveld van BRU naar de U10. De U10 is geen formele organisatie maar 

een flexibele netwerksamenwerking tussen 10 Utrechtse gemeenten. De stad Utrecht treedt op als gastheer voor 

het lichte U10-procesteam. Een definitief arrangement zal medio 2015 aan de raden worden voorgelegd.  

Het DB BRU heeft inmiddels voorbereidingen getroffen voor de transitie van V&V taken. De Eerste Kamer heeft 

eind december 2014 het wetsvoorstel afschaffing plusregio’s aangenomen, waarmee per 1 januari 2015 de 

overheveling van V&V taken heeft plaats gevonden. Gezien de complexiteit zal de definitieve opheffing van het 

BRU in 2015 plaats vinden, zodat DB en AB ook na 1 januari 2015 nog bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor een 

aantal af te wikkelen zaken. 

 

Herijking samenwerking  

In 2013 besloten de colleges en raden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren om samen te gaan werken in 

SWW-verband. De raad van Wijdemeren koos in oktober 2014 voor een bestuurlijke toekomst op de langere 

termijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit was aanleiding voor een herbezinning de eerder gemaakte 

samenwerkingsafspraken. Die eerdere afspraken zijn nu bijgesteld.  

In december 2014 is met onze collega’s van Weesp en Wijdemeren bestuurlijk overleg gevoerd over de 

samenwerking in SWW-verband. Daarbij is overeengekomen om op onderdelen van de eerder afgesproken 

samenwerkingsterreinen, de samenwerking voort te zetten. Voor sommige taken volgen nog nadere voorstellen, 

is eerst verder onderzoek nodig of is sprake van temporisering.  

Met betrekking tot samenwerking is vooral gedacht vanuit de mogelijkheden om als gemeenten te werken in 

netwerkverbanden. Om zinvol samen te werken moeten niet de bestaande grenzen van gemeenten of provincies 

leidend zijn voor de samenwerking, maar vooral het nut en de resultaten op de inhoud.  

 

Samenwerking continueren, onderzoeken of temporiseren 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door onze samenwerking in SWW-verband de komende jaren een aantal 

belangrijke opgaven en ontwikkelingen aankunnen. Hierbij wordt een goede bestuurs- en uitvoeringskracht voor 

onze inwoners ontwikkeld. Daarnaast kan onze dienstverlening kwalitatief op orde blijven. 

In oktober 2014 is besloten om de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein onverkort voort te zetten, 

inclusief enkele ondersteunende processen op dit terrein. Ook is besloten om de samenwerking op het terrein van 

de belastingen verder op te bouwen.  

De huidige samenwerking op het gebied van Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de problematiek van de 

geluidscontouren Schiphol zijn gewoon reguliere activiteiten die gezamenlijk worden opgepakt. Daarnaast wordt 

blijvend gezocht naar mogelijkheden om op het gebied van bedrijfsvoeringstaken slimmer en efficiënter samen te 

werken. 
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In voorbereiding zijn diverse voorstellen voor samenwerking op het terrein van recreatie/toerisme, de 

dienstverlening, de vergunningverlening, en bedrijfsvoeringstaken zoals gezamenlijke administraties of inkoop. 

Op enkele onderdelen is de samenwerking niet voortgezet: de gezamenlijke inkoop van openbare verlichting of 

de samenwerking op de vastgoedportefeuille.  

 

Samenwerken in netwerken 

Gemeenten kunnen veel taken niet meer alleen uitvoeren en moeten steeds meer samenwerken. Door vanuit 

onze eigen kracht als drie gemeenten samen te werken kunnen, nadat wij gezamenlijk een aantal taken goed 

hebben opgestart, met andere gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan worden. Ook kunnen 

andere gemeenten zich bij ons aansluiten. Samenwerking met anderen kan dus plaatsvinden in SWW-verband, 

of met twee van de drie SWW gemeenten. Maar bij verschillende taken zeker ook met andere gemeenten buiten 

het SWW verband. 

Een belangrijke mijlpaal die in de samenwerking met Weesp en Wijdemeren is bereikt, is dat de transitiefase van 

het sociaal domein goed is afgerond. De nieuwe taken konden per 1 januari 2015 voortvarend opgepakt worden. 

Daarnaast was SWW operationeel op de hierboven genoemde onderwerpen. 

 
Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/P Bron 2014 Realisatie Afwijking Toelichting

Website

% digitale aangevraagde 
producten 

P Meting 55% 48% -7%

Er heeft geen kanaalsturing 
plaatsgevonden, door 
w erkzaamheden sociaal domein is 
dit doorgeschoven naar 2015

%  online gemaakte afspraken P Afsprakenmodule 55% 54% -1%
Vindbaarheid  van informatie 
op Website

E Klanttevredenheidsonderzoek 6.1 Wordt sinds eind 2014 gemeten. 

Telefonie

% Telefonische 
bereikbaarheid op algemeen 
nummer

P Statistieken telefooncentrale 94% 89% -5%

Ambitieniveau w as niet realistisch 
begroot. Er w aren veel 
piekmomenten w aardoor 
bereikbaarheid lager is uitgevallen.

% klanten dat direct 
telefonisch w ordt geholpen 
door 1e lijn KCC

P Klant Contact Systeem 65% 67% +2%

Klanttevredenheid 
telefonische dienstverlening

E Klanttevredenheidsonderzoek 7.9 Wordt sinds 2014 gemeten.

Balie
% klanten dat vooraf een 
afspraak heeft gemaakt

P Afsprakenmodule 90% 92% +2%

Klanttevredenheid fysieke 
dienstverlening

E Klanttevredenheidsonderzoek 7.8 8.8
 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 
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Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Overhevelen taken sociale zaken naar Klant Contact Centrum 1e kw artaal 2015

II Verbeteren dienstverlening aan bedrijven 1e kw artaal 2015

II Voorbereiden imvoering BRP Medio 2016  
 
 

Wat heeft het gekost? 

Bestuur en dienstverlening Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

5.567.145   5.160.263   5.567.884   5.567.884   -                  

752             730             730             730             -                  

Bestuurlijke samenw erking 228.368      239.687      239.687      209.026      30.661        

Bestuursorganen (incl. rekenkamer) 2.600.568   2.452.934   2.924.526   3.041.040   116.514-      

Dienstverlening 418.278      433.730      552.460      562.553      10.093-        

8.815.112   8.287.344   9.285.287   9.381.233   95.947-        

Bestuurlijke samenw erking 4.463-          -                  -                  49.967-        49.967        

Bestuursorganen (incl. rekenkamer) 55.496-        -                  -                  223.995-      223.995      

Dienstverlening 1.047.901-   1.166.205-   1.306.205-   1.176.853-   129.352-      

1.107.860-   1.166.205-   1.306.205-   1.450.814-   144.609      

7.707.252   7.121.139   7.979.082   7.930.419   48.663        

344.546      276.124      276.124      276.124      -                  

276.124-      -                  132.004-      132.004-      -                  

68.422        276.124      144.120      144.120      -                  

68.422        276.124      144.120      144.120      -                  

Gerealiseerd resultaat 7.775.674   7.397.263   8.123.202   8.074.539   48.663        

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

 
 

Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Bestuursorganen  

Het van het ABP ontvangen pensioenkapitaal van € 220.000 is doorgestort in de voorziening ‘Pensioenen 

voormalig wethouders’ (zie ook de toelichting bij de baten). Tevens diende Stichtse Vecht, gelet op de lage 

rekenrente, een extra afdracht te doen aan de pensioenbeheerders van circa € 35.000. 

Aan wachtgelden voor de voormalig bestuurders behoefde in 2014 €130.000 in dit programma minder uitbetaald 

te worden. Aan re-integratiekosten is circa € 45.000 meer uitgegeven dan was voorzien. Het is de bedoeling om 

de wachtgelden en de re-integratiekosten te laten verlopen via de voorziening wachtgeld. 
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Baten 
Bestuurlijke samenwerking 

Er is een incidenteel voordeel ontstaan. Belangrijkste oorzaak is dat de uit de liquidatie van het Samenwerkings-

verband Samenwerking Utrecht West (SUW) een batig saldo is ontstaan voor de destijds deelnemende 

gemeenten. Voor Stichtse Vecht is dat € 47.967. 

  

Bestuursorganen (incl. rekenkamer) 

Dit bestuurlijk thema laat een voordeel zien van € 220.000. Dit is met name het gevolg van het ontvangen van 

een bedrag van een voormalig wethouder van het ABP. Dit bedrag is doorgestort in de voorziening ‘Pensioenen 

voormalig wethouders’ (zie ook de toelichting bij de lasten). 

 

Dienstverlening 

Er zijn € 129.352 minder baten ontvangen dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de tegenvallende 

legesopbrengsten van Burgerzaken. De landelijke trend is dat er minder huwelijken worden gesloten, waardoor 

de gemeente substantieel minder leges heeft ontvangen. Verder worden er, als gevolg van het verminderen van 

administratieve lasten tussen overheidsinstellingen, minder uitreksels uitgereikt en kunnen werkgevers een VOG 

aanvragen via www.justis.nl. De gemeente ontvangt dan geen leges. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaats gevonden. 
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2. Veiligheid 
 

Omschrijving programma 
Het programma Veiligheid omvat de taken die gericht zijn op crisisbeheersing, openbare orde en (sociale) 

veiligheid. Via het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 en het bijbehorende Veiligheid Uitvoeringsprogramma 

voeren wij de regie op de lokale veiligheid. Daarnaast conformeren wij ons aan de regionale veiligheidsstrategie. 

Gebiedsgericht, probleemgericht en persoonsgericht pakken wij, samen met de partners op wijk- en kernniveau, 

onveilige situaties en woonoverlast aan. Dat gebeurt met zowel preventieve als met repressieve maatregelen. 

Onderdeel van de aanpak is de zorg op maat voor personen en families die dit nodig hebben. 

 
Wat wilden we bereiken? 
Integraal Veiligheidsbeleid 

Wij ambiëren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in het jaar 2015. Wij zijn 

met het veiligheidsbeleid goed op weg om dit te realiseren. Basis voor het veiligheidsbeleid is het Integraal 

Veiligheidsplan 2012-2015. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet naast een daling van de 

criminaliteit leiden tot een sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht.  

 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen wij een verdere 

professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie, een adequaat niveau van zorg, gericht op het 

voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en een voldoende niveau 

van externe veiligheid. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Integraal veiligheidsbeleid 
Regisseren op Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 

Met de Veiligheidseffectrapportage rapporteerden wij over de inzet en over de behaalde resultaten in 2013. Wij 

rapporteerden in 2014 via een raadsinformatiebrief twee maal over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. 

Conform de prioritering in het Integraal Veiligheidsplan werd extra ingezet op de thema’s: 

 
1. Aantal woninginbraken 

Het doel om de woninginbraken in 2014 terug te dingen met 30% ten opzichte van de 474 (poging tot) 

woninginbraken in 2010 is behaald. Preventieve en repressieve maatregelen, zoals in de week tegen 

woninginbraken en tijdens het ‘donkere dagen offensief’, leidden tot een daling van 256 (pogingen tot) inbraken. 

Via onder meer Waaks en signaleringsteams leveren inwoners een actieve bijdrage aan de veiligheid in de 

wijken. De gezamenlijke intensieve aanpak op de woninginbrekers heeft mede bijgedragen aan het succes. 

 
2. Aantal meldingen jeugdoverlast  

Op wijk- en buurtniveau is gevraagd aan inwoners om melding te doen van overlast door jongeren.  

Het doel hiervan is een snelle en adequate aanpak om maatregelen in gang te zetten die herhaling voorkomen en 

gedrag doen wijzigen. Er wordt een huisbezoek gebracht en een gesprek gevoerd met jongeren die overlast 

hebben veroorzaakt of daarbij betrokken zijn en hun ouders. Met het jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg, politie en 

Openbaar Ministerie is een vervolg gegeven aan deze gesprekken in de vorm van persoonsgerichte begeleiding 

naar beter gedrag. 
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In samenwerking met de politie en het jongerenwerk worden hinderlijke jeugdgroepen ook op locatie bezocht en 

aangepakt. Bijvoorbeeld via het lik op stuk beleid. 

Om snel te kunnen handelen zijn omwonenden van bekende overlastlocaties dus opgeroepen en gestimuleerd 

om overlastsituaties direct te melden aan de politie. Het resultaat van deze oproep en stimulans is zoals was te 

verwachten in eerste instantie niet de verdere daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2013. De effecten 

van de aanpak moeten zich structureel laten zien op de langere termijn en leiden tot het resultaat dat de 

meldingen dalen in de scores. Bij de evaluatie van het huidige IVP 3e/4e kwartaal 2015 moet dit resultaat 

zichtbaar worden. 

 

3. Aantal meldingen woonoverlast 

De aanpak was onder meer gericht op vroegtijdige interventies bij (dreigende) escalaties. Inzet van 

buurtbemiddeling, hulptrajecten op maat en interventies via dwang- en drangmiddelen vanuit de zorg- en 

veiligheidsketen droegen bij aan het resultaat. Het doel was om de ervaren sociale overlast, uitgedrukt in 

indicatorscore, in 2014 met 15% te reduceren ten opzichte van 2010 en om het aantal politieregistraties van 

burenruzies terug te dringen met 28. Uit de Veiligheidsmonitor 2014 en uit de politiecijfers blijkt dat beide 

doelstellingen gerealiseerd zijn. De ervaren overlast is met 44% afgenomen ten opzichte van de meting in 2010 

en het aantal politieregistraties werd gereduceerd tot 140. 

 

4. Aanpak georganiseerde criminaliteit 

In 2014 is vervolg gegeven aan de casus die in 2013 is opgezet. In samenwerking met het Regionaal Informatie- 

en Expertise Centrum (RIEC) en andere kernpartners is via een integrale actie georganiseerde criminaliteit op 

een recreatieterrein aangepakt. 

 

5. Veiligheidsmonitor  

In 2014 is via de lokale Veiligheidsmonitor de veiligheidsbeleving van inwoners gemeten. De uitkomsten worden 

gebruikt bij de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 en bij de ontwikkeling van nieuw beleid. 

 

Gebiedsgerichte aanpak bij veiligheid- en leefbaarheidissues 

Door gebiedsgericht te werken is de veiligheid in de diverse kernen en dorpen in de gemeente bevorderd. 

Inwoners zijn via onder meer Burgernet, Waaks en signaleringsteams betrokken bij de aanpak. Het aantal 

signaleringsteams is in 2014 uitgebreid tot 10. Er is preventief ingezet met onder meer campagnes tegen 

autokraken rondom het stationsgebied in Breukelen en via een wijkbericht, welke huis aan huis is verspreid. 

Repressieve inzet is geleverd door onder meer politie, jongerenwerkers en BOA’s bij jeugdoverlast. Op enkele 

plekken werd de aanpak, in samenspraak met onder meer wijkcommissies, aangevuld met tijdelijk 

cameratoezicht en fysieke maatregelen zoals extra verlichting. 

 

Regionale samenwerking 

De meeste veiligheidspartners, zoals politie en Openbaar Ministerie, zijn bovenlokaal ingericht. Op regionaal 

niveau hebben wij met deze partners, maar ook met omringende gemeenten, samengewerkt. Wij hebben onder 

meer samengewerkt via het Regionaal Centrum Nazorg ex-gedetineerden (RCN), het veiligheidshuis, het bureau 

Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). In 2014 hebben 

wij besloten met ons cameratoezicht aan te sluiten op de regionale toezichtcentrale in Utrecht. De uitwerking 

hiervan is gestart in 2014 en de aansluiting wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 gerealiseerd. 
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Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Crisisbeheersing en brandweerzorg 

De doorontwikkeling crisisbeheersing 2.0 is in 2014 gestart. Voor de functies in de crisisorganisatie 2.0 is een 

minimale bezetting vastgesteld en de concrete invulling van de bezetting zal naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2015 plaatsvinden. Nadat de bezetting is vastgesteld wordt gestart met het opleiden, trainen en 

oefenen van de functionarissen. De uitkomsten van de evaluatie van de in oktober 2014 door de VRU 

georganiseerde GBT-oefening worden in het opleidingstraject meegenomen. Besluitvorming over de majeure 

projecten van de VRU heeft op 4 juli 2014 plaatsgevonden in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 

Utrecht. De implementatie hiervan is in 2014 gestart. Voor sommige projecten, zoals repressieve huisvesting 

(kazernes), geldt een meerjarige implementatie die in nauwe samenwerking met de VRU plaatsvindt. 

 

Als gevolg van de wateroverlast in Kockengen is in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden en de VRU een protocol opgesteld. Dit protocol is in december 2014 tijdens een multidisciplinaire 

oefening getoetst. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/P Bron Nulmeting 
2010

Realisatie 
2014

 * ** ***

Aantal w oninginbraken E RVS 474 142 332 218

Aantal meldingen jeugdoverlast E RVS 410 62 348 400

Beleving (vaak) jeugdoverlast E VMR 14% 4% 11% 8%

Aantal politieregistraties burenruzie E RVS 183 28 155 140

Beleving sociale overlast E VMR 1,6 15% 1,35 0,9

Integrale aanpak zaken georganiseerde 
criminaliteit

P Gemeente 0 1 1 1
 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 

* Beoogde stijging/daling ten opzichte van 2010 in absolute aantallen. 

** Beoogd resultaat 2014 in absolute aantallen. 

*** Resultaat 2014 
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Wat heeft het gekost? 

Veiligheid Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

2.222.243   1.321.990   1.373.964   1.373.964   -                  

436.260      461.441      429.774      429.778      4-                 

Integrale veiligheid 554.643      475.403      5.437.390   5.314.313   123.077      

Veiligheidsregio Utrecht VRU 4.105.059   4.662.456   4.666.212   4.122.679   543.533      

7.318.206   6.921.290   11.907.340 11.240.735 666.605      

Integrale veiligheid 72.862-        41.375-        71.375-        66.104-        5.271-          

Veiligheidsregio Utrecht VRU 118.352-      118.252-      118.252-      118.737-      485             

191.214-      159.627-      189.627-      184.841-      4.786-          

7.126.991   6.761.663   11.717.713 11.055.894 661.819      

10.782        10.332        21.896        21.897        1-                 

23.617-        23.167-        242.948-      178.311-      64.637-        

12.835-        12.835-        221.052-      156.414-      64.638-        

12.835-        12.835-        221.052-      156.414-      64.638-        

Gerealiseerd resultaat 7.114.156   6.748.828   11.496.661 10.899.480 597.181      

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

Baten

Totaal Baten

Lasten

Interne doorbelasting

 
 
Toelichting realisatie 

 

Lasten 

Binnen het bestuurlijk thema Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben wij € 543.533 minder uitgegeven dan 

begroot. 

 

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

In 2013 is door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een positief resultaat behaald van in totaal € 3,4 mln. Het 

algemeen bestuur heeft op 4 juli  2014 besloten de helft van dit bedrag terug te geven aan de deelnemende 

gemeenten. Voor de gemeente Stichtse Vecht betekent dit € 93.803. De jaarrekening 2014 van de VRU is op dit 

moment nog in conceptfase.  

 
VRU stelpost (brandweer overig) 

Vanuit het budget ten behoeve van de brandweer worden uitgaven gedaan voor het onderhoud aan de 

brandweerkazernes. Op dit moment geeft de VRU uitvoering aan de besluitvorming van juli 2014 in de 

vergadering van het algemeen bestuur van de VRU om te komen tot een voorstel hoe om te gaan met de 

repressieve huisvesting. Consultatie van de gemeenteraad over de voorgenomen besluiten ten aanzien van 4 

majeure projecten van de VRU, waaronder repressieve huisvesting, heeft plaatsgevonden door een peilnota in de 

werksessie op 11 maart 2014. De uitkomsten van het onderzoek van de VRU zijn nog niet bekend en daarom is 

nog geen standpunt ingenomen. Bestedingen en voorstellen voor het onderhoud aan- en/of vervanging van 

brandweerkazernes volgen in lijn met het project repressieve huisvesting en in nauwe samenwerking met de 

VRU. Omdat zorgvuldigheid in dit proces voorop staat is er voor de uitwerking een ruimere termijn genomen. De 

vervanging van het dak van de kazerne in Loenen aan de Vecht is uitgevoerd en bekostigd uit het reguliere 

onderhoudsbudget. Het vervangen van de afzuiginstallatie in de kazerne in Nieuwer Ter Aa is in overleg met de 

VRU uitgesteld. 
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Cameratoezicht 

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 begin tweede kwartaal van 

2015 gerealiseerd. Hierdoor is in 2014 niet het volledige bedrag ingezet. Het resterende bedrag van € 64.637 zal 

in 2015 worden ingezet. Via de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de onttrekking van het resterende 

bedrag voor de aansluiting op de regionale toezichtcentrale uit de reserve. 

 

Bommenregeling 

In 2014 is voor twee projecten een suppletievergoeding aangevraagd bij het Rijk. Het betreft het onderzoek naar-

en de verwijdering van de vliegtuigbom in de buurtschap Kerklaan te Loenen en het baggeren van de Vecht door 

Waternet. De ontvangen suppletievergoedingen van in totaal € 4.738.459 hebben wij in een voorziening gestort. 

In 2015 vindt de definitieve afrekening plaats. 

 
Algemene toelichting mutaties reserves 

In 2014 hebben wij € 64.637 minder onttrokken aan de algemene reserve. Begroot was om € 95.000 voor het 

cameratoezicht te onttrekken. Doordat pas een gedeelte van het cameratoezicht is gerealiseerd was volledige 

onttrekking voor 2014 niet nodig. 
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3. Beheren leefomgeving 
 

Omschrijving programma 
Het programma Beheren leefomgeving moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door onder andere het gebiedsgericht werken, 

het planmatig onderhoud van de openbare buitenruimte, het snel handelen na klachten en meldingen en de 

belangenbehartiging van de wijkbewoners. Centraal staat hierbij de samenwerking tussen verschillende 

organisaties; welzijnswerk, wijkcommissies en dorpsraden, woningbouwcorporaties, politie en gemeente. De 

zelfredzaamheid van bewoners en bewonersgroepen wordt gestimuleerd. 

 

Het programma omvat de (beheer)taken gebiedsgericht werken, kwaliteit en beheer openbare ruimte en verkeer. 

We organiseren het beheer van de leefomgeving met de volgende randvoorwaarden: 

• Gebiedsgericht werken; 

• Kwaliteitsgestuurd integraal beheer; 

• Veilig en duurzaam. 

 

Wat hebben we bereikt? 
Het gemeentelijke beleid heeft recht gedaan aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en sloot aan 

bij de prioriteiten die de bewoners stellen in- en aan hun leefomgeving. We hebben daarbij de eigen 

verantwoordelijkheid, kracht en creativiteit van (georganiseerde) inwoners benut. Wij hebben ons gericht op het 

behouden en versterken van de leefbaarheid van de wijken en kernen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Gebiedsgericht werken 

In het collegeprogramma was gebiedsgericht werken een belangrijk speerpunt. In 2014 hebben we de verbinding 

gemaakt tussen gebiedsgericht werken en het participatiebeleid. 

 

Participatie en zelfredzaamheid 

• De huidige participatievormen waren toereikend om bijvoorbeeld in de kern Tienhoven een respons van 

35% te genereren op de leefbaarheidenquête die huis aan huis is bezorgd. Ook de dorpsavonden 

rondom leefbaarheid werden goed bezocht. In Maarssen dorp is geëxperimenteerd met een digitale 

leefbaarheidenquête.  

• In 2014 hebben wij sociale initiatieven gestimuleerd en ondersteund o.a. in het kader van 50 jaar 

Molukse gemeenschap in Breukelen en 40 jaar Maarssenbroek. Bij alle aanvragen voor het 

leefbaarheidsbudget is gestuurd op het vinden van cofinanciering. 

• In 2014 hebben wij  platformbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de bewonersgroepen konden 

netwerken met kernpartners en met elkaar. Hierdoor zijn diverse vitale coalities ontstaan rondom 

leefbaarheidsthema’s zoals eenzaamheid in Maarssenbroek en toekomstbestendigheid dorpshuizen in 

de kleine kernen. 
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Leefbaarheid en maatwerk per kern 

• In 2014 hebben wij de interne organisatie betrokken bij de evaluatie van het gebiedsgericht werken en bij 

het ontwikkelen van participatietools. De participatiehandreiking is ter vaststelling aangeboden aan het 

college. Daarnaast hebben wij opdracht gegeven om de organisatie te trainen zodat zij meer 

gebiedsgericht, omgevingsbewust en vraaggericht gaat werken.  

• Door de inzet van kwetsbare groepen in de samenleving binnen een wijkverbeteringstraject, hebben wij  

zowel de kwetsbare groep een meer zichtbare plek in de samenleving gegeven en de leefbaarheid 

verbeterd. Te denken valt aan de mensen van de Werkspecht die zwerfvuilacties doen in hun wijk.  

• De landelijke leefbarometers geven aan dat de leefbaarheid in alle kernen van Stichtse Vecht is 

gestegen of gelijk is gebleven sinds de herindeling. Afgaande op de respons uit de evaluatie van het 

gebiedsgericht werken hebben we deze positieve ontwikkeling in 2014 voortgezet. 

• De gebiedsregisseurs hebben een coördinerende rol op zich genomen rondom conflicterende belangen 

in wijken en buurten. 

• Via een programmatische aanpak zijn de leefbaarheidthema’s in de diverse kernen aangepakt. 

 

De evaluatie van de kadernota gebiedsgericht werken werd in 2014 opgeleverd en is in de werksessie aan de 

orde geweest. Langs vier sporen (bewonersgroepen, college/raad, professionele partners en interne organisatie) 

werd een vernieuwde aanpak voor gebiedsgericht werken ontwikkeld, waarvan het 1e spoor is opgeleverd in 

december. Het 1e spoor betreft de doorontwikkeling van de samenwerking met de bewonersgroepen. Met hen is 

gesproken over gebiedsgerichte communicatie, de systematiek van het centraal leefbaarheidbudget en 

vernieuwde samenwerkingsafspraken. De vernieuwde samenwerkingsafspraken zijn eind 2014 vastgelegd in 

convenanten. 
 
Wegen (inclusief verlichting) en openbaar groen 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  

De verschillende beheerdisciplines uit IBOR (wegen, kunstwerken, kade- en oevervoorzieningen, groen, 

speelvoorzieningen, openbare verlichting en verkeersvoorzieningen) werden integraal op elkaar afgestemd. Wij 

voerden de regie op de uitvoerende partijen en waren verantwoordelijk voor het snel oplossen van klachten en 

meldingen van inwoners. De klachten met betrekking tot het fysiek domein zijn in 2014 met gemiddeld 15% 

gedaald t.o.v. 2013. 

 

Op het gebied van dagelijks en planmatig onderhoud: 

Wij beheerden in 2014 de gehele buitenruimte van de gemeente Stichtse Vecht integraal (IBOR) volgens het 

vastgestelde ambitieniveau. Het ambitieniveau werd gehandhaafd volgens het vooraf vastgestelde ambitieniveau 

en contracten. 

 

Op het gebied van groot onderhoud en vervanging: 

Het integrale beheerplan vormt de basis voor inhoudelijke en financiële afstemming tussen de diverse disciplines. 

In 2014 heeft dit geresulteerd in een kaart waarin de projecten inzichtelijk zijn. Om het proces van de integrale 

beheerplannen verder te kunnen invoeren wordt begin 2015 de nota kapitaalgoederen opgesteld. 
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Openbare verlichting  

In 2014 hebben wij onderhandelingen gevoerd om de leaseovereenkomst ‘Openbare verlichting’ te actualiseren. 

De overeenkomst moet bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van kostenbesparing 

en duurzaamheid. De overeenkomst wordt in het eerste kwartaal van 2015 geactualiseerd.  

 
Verkeer (inclusief parkeren) 

In 2014 hebben wij het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) verder uitgewerkt en heeft uw 

raad), de Uitgangspuntennotitie en de beleidsnota Parkeren en Stallen vastgesteld. Door prioritering van grote 

verkeersprojecten zijn de beleidsnota’s Langzaam Verkeer (deel C), auto-, vracht- en landbouwverkeer (deel D) 

en Openbaar Vervoer (deel E) nog niet opgeleverd. Deze nota’s volgen in 2015. 

Door uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid hebben wij op verschillende locaties gewerkt aan het 

wijkvreemd verkeer via de gebiedsontsluitingswegen te leiden. Wij hebben in dit kader de Randweg in Loenen 

aan de Vecht opengesteld en de snelheid verlaagd op de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht. Door kritisch te 

kijken naar het verkeers- en bewegwijzeringsbordenbestand willen wij de omgeving van de weg verkeersveilig, 

beheersbaar en overzichtelijk houden. Wij hebben in dit kader een conceptnota Doelbewegwijzering vastgesteld. 

 

Om het fietsgebruik te stimuleren en de verkeersveiligheid voor met name de jongere fietsers te vergroten 

hebben wij bij de bushaltes extra fietsklemmen geplaatst. Ook hebben wij het afgelopen jaar fietsroutes verbeterd 

en schoolzones aangelegd. Wij hebben ons ingezet om het openbaar vervoer binnen en tussen de kernen te 

borgen. Tevens hebben wij bij de concessieverlener continu aangedrongen om de ontsluiting van de wijken en 

kernen in Stichtse Vecht niet te verslechteren. Hierdoor is het serviceniveau van 2013 gehandhaafd. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/ P Nulmeting 
2011

2012 2013 2014

Dorpsontw ikkelingsprogramma’s (DOP’s) voor de 
8 kleine kernen en Loenen aan de Vecht

P 0 1 (Kockengen) 3 (Kockengen, Loenen, 
Nieuw er Ter Aa)

9 (Kockengen, Loenen, 
Nieuw er Ter Aa, 
Nigtevecht, Vreeland, 
Tienhoven, 
Nieuw ersluis, 
Loenersloot, Oud-Zuilen

Gebiedsontw ikkeligsprogramma’s (GOP’s) voor 
de grote kernen: Maarssenbroek, Maarssen 
dorp, Breukelen

P 0 2 (Maarssenbroek, 
Breukelen)

3 (Maarssenbroek, 
Breukelen, Maarssen 
dorp)  

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 
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Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Beleidsnota auto-, vracht, en landbouw verkeer (deel D) 1e kw artaal 2015

II Vaststellen integrale beheerplannen door college 1e kw artaal 2015  
 

 

Wat heeft het gekost? 

Beheren leefomgeving Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

6.275.960   3.925.570   4.062.376   4.062.376   -                  

1.883.786   1.263.857   1.671.531   2.166.266   494.735-      

Gebiedsgericht w erken 297.811      245.686      285.686      316.590      30.904-        

Openbaar groen 1.982.196   2.070.112   2.112.516   2.277.768   165.252-      

Verkeer (incl. parkeren) 2.034.885   1.778.555   1.802.404   1.767.324   35.080        

Wegen 7.351.856   6.368.687   8.039.970   8.493.718   453.748-      

19.826.494 15.652.467 17.974.483 19.084.042 1.109.559-   

Gebiedsgericht w erken 5.417-          -                  -                  750-             750             

Openbaar groen 13.161-        11.260-        11.260-        16.252-        4.992          

Verkeer (incl. parkeren) 242.122-      348.618-      218.438-      124.154-      94.284-        

Wegen 666.669-      63.944-        82.244-        671.962-      589.718      

927.369-      423.822-      311.942-      813.118-      501.176      

18.899.125 15.228.645 17.662.541 18.270.924 608.383-      

106.725      4.984          1.369.984   1.534.415   164.431-      

865.773-      97.966-        3.049.216-   2.425.256-   623.960-      

759.048-      92.982-        1.679.232-   890.841-      788.391-      

759.048-      92.982-        1.679.232-   890.841-      788.391-      

Gerealiseerd resultaat 18.140.077 15.135.663 15.983.309 17.380.083 1.396.774-   

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

 
 

Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 494.735 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemaakte kosten 

van de Randweg Loenen in één keer zijn afgeschreven. De hogere lasten worden gedekt door een onttrekking uit 

de bestemmingsreserve ‘Randweg Loenen’ die daarvoor is gevormd. Als we deze kapitaallasten buiten 

beschouwing laten geven de kapitaallasten 2014 het volgende beeld: 

 

Saldo 31-12-2014      - € 494.735 

Dekking kapitaallasten Randweg Loenen uit bestemmingsreserve   € 571.131 

Werkelijk saldo kapitaallasten (positief)      €   76.396 
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Dit positieve saldo betreft de kapitaallasten voor de kredieten met betrekking tot Kockengen Waterproof. De 

werken waar deze kapitaallasten op betrekking hebben zullen pas in 2015 gereedkomen. Een gedeelte van dit 

positieve saldo wordt gestort in een bestemmingsreserve ‘Kockengen Waterpoof’. 

 

Openbaar groen 

Binnen het bestuurlijk thema Openbaar Groen hebben wij € 165.252 meer uitgegeven dan begroot. 

 

Op het onderhoud openbaar groen hebben wij € 245.093 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met 

het onderhoud op de areaal uitbreiding die niet is begroot. Waardoor hogere prijzen worden betaald dan in het 

IBOR bestek. Tevens komt dit, omdat er een paar projecten duurder zijn uitgevallen dan vooraf begroot. Enkele 

voorbeelden van projecten die duurder zijn uitgevallen zijn de herinrichting van de Huis ten Boschstraat en het 

herstellen van parkpaden Maarssenbroek.  

Op de post speeltoestellen is circa € 79.000 minder uitgegeven dan begroot. Doordat er minder onderhoud 

benodigd was op de speeltoestellen. De aanleg van een project is verplaatst naar begin 2015. 

 

Wegen 

Binnen het bestuurlijk thema Wegen hebben wij € 527.495 meer uitgegeven dan begroot. De meeruitgaven 

bestaan voor totaal € 503.567 aan stortingen in voorzieningen.  

Op de post gladheidsbestrijding is een onderschrijding van circa € 74.000 te melden. Dit heeft te maken met de 

zachte winter in 2014. Om die reden en door de aanschaf van het GladheidMeldSysteem, is minder vaak 

gestrooid.  

 

Voor het onderhoud van de bruggen hebben wij bij het opstellen van de begroting een storting in de voorziening 

geraamd van € 100.744. Doordat voor de bruggen nog geen actueel meerjarig onderhoudsplan ligt, wordt het 

bedrag gestort in de reserve ‘groot onderhoud kapitaalgoederen’. 

 

Op de post bediening bruggen hebben wij een overschrijding van € 85.700. Vanwege uitgebreide 

baggerwerkzaamheden in de Vecht door Waternet moest er brugbediening plaatsvinden. De brugbediening is op 

aanvraag en gratis tussen 9.00u en 16.30u. De gemaakte kosten krijgen wij gedeeltelijk vergoed van het 

baggerbedrijf (de uren voor 9.00u en na 16.30u), waardoor onder de baten extra inkomsten van € 68.100 zijn 

verantwoord. 

 

Bij het onderdeel wegen zijn in 2014 een tweetal subsidies binnen gekomen voor uitgevoerde projecten in 2013. 

Ten eerste voor de aanpassing fietsoversteek rotonde Stationsweg/Brugoprit te Breukelen en ten tweede is er 

subsidie ontvangen voor o.a. de aanleg van de fietsstraat op de Oostwaard te Maarssen. Deze werkzaamheden 

zijn allemaal in 2013 uitgevoerd en ten laste gebracht van de voorziening wegen in 2013. Vandaar vindt er een 

storting plaats in de voorziening wegen ter waarde van € 260.851. 

 

Vanuit de post nutsvergunningen zijn conform afspraak de binnengekomen degeneratievergoedingen voor een 

totaal bedrag van € 76.977 gestort in de voorziening wegen. 

 

In 2013 hebben wij de reconstructie kruispunt Sportparkweg/Straatweg uitgevoerd. De eindafrekening heeft in 

2014 plaatsgevonden. Ter dekking van de totaalkosten is een drietal bijdragen ontvangen van in totaal circa  

€ 166.000. Deze wordt ook in de voorziening wegen gestort. 
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Op de post Overige Kunstwerken hebben wij € 75.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is ontstaan door extra 

noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden vanuit het onderhoudsbestek kunstwerken. Ook in het kader van het 

integraal beheer openbare ruimte (IBOR) zijn dit jaar meer noodzakelijke voorbereiding- en achterstallige 

onderhoudswerkzaamheden, waarvan een deel doorgeschoven was vanuit 2013, uitgevoerd. 

 

Baten 
Verkeer 

Binnen het bestuurlijk thema Verkeer hebben wij € 94.284 minder ontvangen dan begroot. Onderstaand worden 

grotendeels de minderontvangsten toegelicht. 

 

Bij de oevers en kadegelden zijn minder leges ontvangen voor circa € 31.000. Dit komt doordat er minder boten 

hebben aangelegd. Tevens is er bij de post oevers en kadegelden een bedrag van € 40.000 niet binnen gehaald. 

Deze post heeft betrekking op een taakstelling van de Strategische heroverweging. Deze taakstelling zal moeten 

worden herzien in 2015. 

 
Wegen 

Binnen het bestuurlijk thema wegen hebben wij € 589.718 meer ontvangen dan begroot. Deze punten staan 

toegelicht bij het onderdeel lasten bij het bestuurlijk thema wegen. De meeropbrengsten hebben te maken met de 

binnengekomen subsidies voor de uitgevoerde projecten in 2013, de degeneratievergoeding en de bijdrage aan 

de brugbediening tijdens de baggerwerkzaamheden in de Vecht. 

 
Algemene toelichting mutaties reserves 

De niet begrote storting in de reserve van € 100.744 is de storting in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud 

kapitaalgoederen’ (zie de toelichting bij de lasten). 

 

In 2014 hebben wij € 623.960 minder onttrokken aan bestemmingsreserves. Eind 2014 heeft uw raad ingestemd 

met het treffen van een schikking voor het geluidscherm A2. Deze schikking is ten laste gebracht van de 

exploitatie. 

Verder hebben wij een bedrag van € 578.131 aan de bestemmingsreserve ‘Randweg Loenen’ (zie ook de 

toelichting bij de kapitaallasten) onttrokken. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
 

Omschrijving programma 
Het bevorderen van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, waardoor de jeugd in Stichtse Vecht zich kan 

ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners.  

 

Programma 4 heeft een grote samenhang met het programma 7 (Welzijn & Zorg) van deze rekening. Zo hangt 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg sterk samen met de ontwikkelingen in het sociaal 

domein zoals de Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling in de Wmo en de Transitie van de Jeugdzorg. Dit geldt tevens 

voor het jeugd- en jongerenwerk. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Wij bieden optimale ontwikkelingskansen aan jongeren van 0-27 jaar, zowel thuis als op school. Dit is een continu 

proces. Dit geldt ook voor het zo vroeg mogelijk wegwerken van de drempels die jongeren tegenkomen, het 

streven naar goede voorzieningen op de leefgebieden van jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen 

deze voorzieningen, zodat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen in de 

samenleving. Dit alles met het uiteindelijke doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en 

volwassenen in de gemeente te bereiken die zoveel als mogelijk aansluiten op de vraag van de inwoners. 

 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen ( uit de begroting 2014) die in dit programma worden 

toegelicht. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Onderwijsbeleid (inclusief leerplicht) 
Lokale Educatieve Agenda  

Ter bevordering van een goede samenwerking met de schoolbesturen, kinderopvang en andere partijen werken 

wij met een Lokale Educatieve Agenda (LEA). In 2014 zijn de thema’s zorg in en om de school, 

ontwikkelingskansen, brede school en overgang Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs (POVO) aan de orde 

geweest en hebben we het thema ‘onderwijsaanbod’ aan de agenda toegevoegd. We hebben uit het LEA budget 

onder andere financiële bijdragen gegeven voor de ontwikkeling van de POVO procedure Stichtse Vecht en voor 

schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs.  

 

Voorschoolse educatie/Onderwijsachterstandenbeleid 

In 2014 hebben wij kinderen met (een risico op) onderwijsachterstanden vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 

aangeboden. Wij hebben de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang gerealiseerd waarbij de 

samenwerkingspartners de VVE-arrangementen uitvoeren. Om (risico’s op) onderwijsachterstanden zo vroeg 

mogelijk te signaleren, te voorkomen en/of te verhelpen hebben wij, zoals aangegeven in de begroting, deze 

samenwerkingspartners gesubsidieerd . 

 

Ook hebben wij een aanzet gemaakt voor het opstellen van resultaatafspraken tussen de peuteropvang en het 

primair onderwijs om te komen tot een goede overdracht van kinderen die van de ene naar de andere organisatie 

overgaan. Hiertoe hebben wij een conceptafspraak gemaakt die begin 2015 binnen de LEA wordt vastgesteld. 
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Leerlingenvervoer  

In 2014 hebben wij ouders betrokken bij ons beleid, om eigen kracht en zelfredzaamheid van ouders en 

leerlingen in het leerlingenvervoer vorm te geven, door middel van het organiseren van een ouderavond en door 

een klankbordgroep te starten. Ook hebben wij het afgelopen jaar de gevolgen van de wet passend onderwijs 

voor het leerlingenvervoer in beeld gebracht en afspraken gemaakt met de Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs. Wij zijn gestart met een pilot  voor het schooljaar 2014/2015, waarbij vervoer naar een naschools 

opvangadres mogelijk is mits hieraan geen meerkosten verbonden zijn en dit niet leidt tot een langere reistijd van 

de andere leerlingen. Hiervan hebben tot nu toe 4 ouders gebruik gemaakt.  

 

Leerplicht  

Ook in 2014 hebben wij absoluut verzuim direct opgepakt. Op 100% van het gemelde verzuim volgde actie van 

het RMC. Dit is zo ingezet door het RBL.  

 

Voortijdige schoolverlaters (VSV) 

Wij zijn erin geslaagd om het percentage VSV-ers niet te laten toenemen. Met  2,2% hebben we het  ons gestelde 

doel van 2,5% ruim gehaald. 

 

Passend Onderwijs 

Wij hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen onderwijs en gemeenten in het bestuurlijk ‘Op 

Overeenstemming Gericht Overleg ‘(OOGO)  in de twee regio’s: Utrecht West (voor het primair onderwijs) en 

Utrecht (voor het voortgezet onderwijs). Onderwerpen van de werkagenda zijn: afstemming transitie jeugdzorg en 

onderwijs, thuiszitters, onderwijsarrangementen, leerlingenvervoer, leerplicht en afstemming onderwijs-

arbeidsmarkt. Uitwerking en afstemming van de werkagenda vindt plaats in de Regionale Educatieve Agenda 

(REA) en in het kernpartnersoverleg Stichtse Vecht. 

 

Onderwijshuisvesting 

In 2014 zijn we opnieuw gestart met de uitwerking van plannen voor vervangende nieuwbouw van 2 Palet 

vestigingen in Maarssen-dorp. Uw raad heeft in juni besloten een voorbereidingskrediet voor een 

haalbaarheidsonderzoek beschikbaar te stellen. Vanaf juli hebben wij gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek 

naar de beste locatie voor de nieuwbouw. Door het niet tijdig beschikbaar komen van resultaten van 

deelonderzoeken hebben wij nog geen resultaat van het haalbaarheidsonderzoek voorgelegd. Het resultaat wordt 

begin 2015 aan uw raad voorgelegd. 

 

Ontwikkelingen onderwijsaanbod 

In 2014 vond een fusie plaats tussen de 2 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeente; ’t Klaverblad 

(Maarssenbroek) en De Vijverhof ( Breukelen). Vanaf 1 augustus 2014 is deze fusieschool onder de naam SBO 

De Kristal van start gegaan in Maarssenbroek. De locatie in Breukelen is gesloten en het gebouw is 

overgedragen aan de gemeente.  

 

In het najaar van 2014 is door het bestuur van Wereldkidz aangekondigd dat  het onderwijs op de locatie van ’t 

Palet aan de Troelstrastraat in Maaarssen-dorp met ingang van 1 augustus 2015 zal eindigen. 

Ook heeft het schoolbestuur van de Van Doornschool eind november aangekondigd dat de school per 1 augustus 

2015 gaat sluiten, waarmee ook in de kern Kockengen het onderwijsaanbod wijzigt. 
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Overgang bekostiging buitenonderhoud scholen naar schoolbesturen 

Per 1 januari is de wetswijziging waarbij de bekostiging van het buitenonderhoud van de scholen naar de 

schoolbesturen is overgeheveld, van kracht geworden. 

Ter voorbereiding daarop hebben wij (samen met Weesp en Wijdemeren) een nieuwe Verordening Huisvesting 

Onderwijs opgesteld. Deze verordening is in december 2014 door uw raad vastgesteld. In dit kader hebben wij in 

oktober een voorlichtingsavond voor de schoolbesturen georganiseerd, om de schoolbesturen op hun nieuwe 

taak voor te bereiden. 

 

Jeugd 
Jeugdzorg 

In 2012 zijn wij gestart met de pilot Buurtzorg Jong. Zij werken op een andere dan de reguliere werkwijze, 

namelijk met zelfsturende teams. Hierbij zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren 

van het proces als voor het bewaken en verbeteren van de procesvoortgang. Hierdoor kan het gehele team 

zoveel mogelijk tijd effectief besteden aan hulpverlenen.  

Waar Buurtzorg Jong in eerste instantie alleen voor Maarssenbroek werd ingezet, bleek nu dat er hulpvragen uit 

geheel Stichtse Vecht kwamen. Het jaarverslag over 2014 met exacte cijfers volgt nog. 

  

Vanuit de goede ervaringen die wij afgelopen jaren hebben opgedaan met Buurtzorg Jong, waarbij kleine 

zelfstandige teams midden in de wijk en dicht op de zorgvragers zijn georganiseerd, hebben wij in 2014 gewerkt 

aan de visie op het Sociaal Wijkteam, waarbij in onze visie Buurtzorg Jong een belangrijke en volwaardige rol 

heeft. Wij denken dat wij onze nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp hiermee adequaat en goed kunnen 

vervullen. 

 

In 2014 stond in eerste instantie het verder ontwikkelen en implementeren van het programma ‘Samen sterk in 

Stichtse Vecht’ op de agenda.  Dit programma is vanwege de nieuwe samenwerking tussen Stichtse Vecht, 

Weesp en Wijdemeren (SWW) komen te vervallen. Binnen SWW hebben we een gezamenlijke visie Sociaal 

Domein opgesteld, van waaruit we de transitie jeugdzorg realiseren en implementeren.   

 

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de beleidsnota Jeugd en de uitvoeringsregels. We hebben 

inkoopafspraken met de zorgaanbieders gemaakt en de sociale wijkteams in de ‘steigers’ gezet . Tenslotte zijn de 

taken van Bureau Jeugdzorg op het gebied van GGZ  Veiligheid  en kindermishandeling grotendeels 

overgedragen naar de gemeenten.  

 

We hebben in 2014 de werkwijze van het CJG geïnventariseerd en geëvalueerd. Hieruit bleek dat de 

uitgangspunten wel klopten, maar de wijze van uitvoering niet aansloot bij onze toekomstige wijkgerichte 

benadering. Vervolgens hebben we verder onderzocht hoe de taken en de functies van het CJG kunnen worden 

ingebed in de op te richten sociale wijkteams. Implementatie hiervan vindt in 2015 plaats. 

 

We hebben het afgelopen jaar door toevoeging van de 2e lijnszorg binnen het lokale veld (zoals o.a. school en 

kinderopvang) geëxperimenteerd met de inzet  van hun expertise, om zodoende de specialistische zorg dichter bij 

huis te kunnen bieden. De bevindingen van deze experimenten zijn opgenomen in de eindevaluatie  

‘Experimenteermiddelen Jeugdzorg regio Utrecht West’. 
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Voor wat betreft het inkooptraject voor de jeugdzorg hebben wij regionale afspraken gemaakt waarmee we de 

continuïteit van zorg hebben gewaarborgd. 

 

Tenslotte hebben we zoals voorgenomen in 2014 met een aantal partners rondom de jeugd (huisartsen, politie) 

de basis gelegd voor samenwerkingsafspraken over hun rol en inzet in de zorg voor jeugd en gezinnen. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Wij hebben de nieuwe organisatievorm voor integrale jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd. Dit betekent dat 

we per 1 januari 2014 voor de gehele doelgroep 0-19 jarigen werken. Voorheen lag een knip bij 0 -4 jarigen en  

4-19 jarigen. Bovendien hebben we de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij één uitvoerder neergelegd. 

Hiermee valt de JGZ per 1 januari 2014 geheel binnen de GGD. 

 

De Jeugdgezondheidszorg hebben we, zoals voorgenomen flexibeler ingericht. Dat betekent dat afgeweken kan 

worden van de standaard contactmomenten en juist contacten kunnen plaatsvinden op momenten naar behoefte. 

Er is een nieuw contactmoment voor de 14-15 jarigen. Zij worden door middel van bijvoorbeeld de EMOVO 

(digitaal in te vullen onderzoek) uitgebreid  bevraagd. Tevens  loopt  een project op het gebied van schoolverzuim 

en hebben we voor pubers een mogelijkheid gecreëerd om te chatten met een professional  via mijn GGD.nl . 

 

Peuterspeelzaalwerk/peuteropvang/kinderopvang 

Wij hebben het afgelopen jaar alleen subsidiemiddelen ingezet wanneer ouders geen aanspraak konden maken 

(inkomensafhankelijk) op kinderopvangtoeslag, zodat kinderen toch naar de peuterspeelzaal konden gaan.  

In 2014 hebben wij, conform afspraak, toezicht op de kinderopvang en gastouders consequent toegepast en in 

voorkomende gevallen, handhavingacties ondernomen. In december heeft de onderwijsinspectie ons gemeld dat 

wij de uitvoering van de wettelijke taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en peuterspeelzalen op orde 

hebben. Hiermee behouden wij de A- status. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

 Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Algemeen integraal huisvestingsplan (lange termijnvisie)* 3e kw artaal 2015

II Visie onderw ijshuisvesting op kernenniveau 3e kw artaal 2015

II Project Samenw oonschool Nigtevegt; oplevering 2e kw artaal 2015  
*Vanaf 2015 wordt gesproken over het beleidskader onderwijshuisvesting 
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Wat heeft het gekost?  

Onderwijs, kinderopvang Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

en jeugd 2013 2014 2014 2014 2014

1.377.906   2.215.764   2.313.013   2.313.013   -                  

2.912.716   2.988.385   2.998.691   2.998.687   4                 

Jeugd 2.049.984   1.880.859   2.243.307   2.010.153   233.154      

Onderw ijsbeleid (incl. leerplicht) 1.417.544   1.368.222   1.532.337   1.425.747   106.590      

Onderw ijshuisvesting 1.105.639   1.319.403   1.376.305   1.140.176   236.129      

8.863.789   9.772.633   10.463.653 9.887.776   575.877      

Jeugd 515.258-      401.780-      446.880-      450.038-      3.158          

Onderw ijsbeleid (incl. leerplicht) 474.188-      365.821-      474.321-      411.337-      62.984-        

Onderw ijshuisvesting 155.855-      302.436-      302.436-      236.018-      66.418-        

1.145.301-   1.070.037-   1.223.637-   1.097.393-   126.244-      

7.718.488   8.702.596   9.240.016   8.790.383   449.633      

629.186      371.535      292.445      426.222      133.777-      

417.086-      333.058-      1.379.396-   1.379.396-   0                 

212.099      38.477        1.086.951-   953.174-      133.777-      

212.099      38.477        1.086.951-   953.174-      133.777-      

Gerealiseerd resultaat 7.930.587   8.741.073   8.153.065   7.837.208   315.857      

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Baten

Baten

Totaal Baten

Totaal Lasten

Lasten

 
 
Toelichting realisatie 
 
Lasten 
Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid is € 106.590 minder uitgegeven dan begroot. De grootste 

afwijkingen worden onderstaand verklaard. 

 
Op het achterstandenbeleid is € 50.263 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van terughoudend 

beleid op de beleidsonderdelen Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid/ Voor- en Vroegschoolse 

Educatie. Wat het peuterspeelzalenwerk betreft hebben we al rekening gehouden met het voornemen van 

Minister Asscher om de decentralisatie-uitkering in de toekomst af te bouwen. Bovendien hebben we rekening 

gehouden met de gemeentelijke bijdrage die wordt afgebouwd.   

  
Op leerlingenvervoer is € 37.868 minder uitgegeven dan begroot. De stijgende kosten voor leerlingenvervoer, 

waarvoor in de eerste bestuursrapportage nog budget is bijgeraamd, hebben in 2014 nog niet in volle omvang 

vorm gekregen. Van de Bestuursrapportageaanpassing van € 56.000 bleek in 2014 maar € 20.000 benodigd als 

gevolg van een aantal onvoorspelbare factoren zoals meer/minder leerlingen, gewijzigde routes, individuele ritten 

en combinaties.  

 
Onderwijshuisvesting 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting is € 236.129 minder uitgegeven dan begroot.  

 
Op volwasseneneducatie huisvesting hebben wij € 99.841 minder uitgegeven en begroot. 

Het pand voor volwasseneneducatie staat tot 2015 nog begroot binnen het bestuurlijk thema 

Onderwijshuisvesting. 
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De huisvesting voor volwasseneneducatie wordt niet meer verzorgd door ons, waardoor het pand zijn 

onderwijsbestemming heeft verloren. De exploitatielasten zijn in 2014 opgenomen onder programma 9. Door 

deze verschuiving zijn de begrote lasten niet in dit programma gerealiseerd. In de begroting 2015 hebben wij dit 

aangepast. 

 

De reguliere exploitatiekosten van met name de gemeenschappelijke complexen leveren een voordeel op van  

€ 85.000, vooral omdat in de loop van 2014 al begonnen is met overdracht van de exploitatie aan schoolbesturen. 

Hiertegenover staan dan ook minder inkomsten (zie ook baten onder dit thema).  

 

Op het onderhoud en beheer van de schoolgebouwen hebben we bijna € 182.000 minder uitgegeven dan 

begroot. Het merendeel hiervan ad € 122.000 betreft het onderhoud aan de schoolgebouwen. Deze niet 

uitgegeven onderhoudsbudgetten moeten gereserveerd blijven voor het (meerjaren) onderhoud van onze 

schoolgebouwen en worden dan ook (zie ook mutaties in reserves bij dit programma) overgeheveld naar de 

reserve ‘Groot onderhoud kapitaalgoederen’. 

 

De post ‘schades’ hebben we met €131.000 overschreden vanwege het schadeherstel aan de Van Doornschool. 

Hiertegenover stond overigens ook een nagenoeg gelijke schadevergoeding van de verzekering (zie ook de 

toelichting onder baten).  

 

Jeugd 

Binnen het bestuurlijk thema Jeugd is € 233.154 minder uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen worden 

onderstaand verklaard. 

 

Op Peuterspeelzaalwerk hebben we in totaal €112.901 minder uitgegeven dan begroot. De in het kader van 

strategische heroverwegingen verwachte frictiekosten hebben we niet hoeven in te zetten. Daarbij hebben we 

meer bezuinigd dan de taakstelling. Hierdoor bevinden de uitgaven zich al op het niveau van 2015. 

 

Van het voorbereidingsbudget transities Jeugdgezondheidszorg hebben we niet alles besteed. Wij hebben uw 

Raad voorgesteld om het restant (€ 146.000), volgens de in SWW-verband gemaakte afspraken, over te hevelen 

naar 2015. 

 

Baten 
Onderwijsbeleid (incl. leerplicht) 

Binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid is € 62.984 minder ontvangen dan begroot. Dit verschil wordt met 

name (€ 45.000) veroorzaakt door de verlaagde detacheringsvergoeding die door het regionaal bureau leerplicht 

aan de gemeente Stichtse Vecht is betaald doordat één van de leerplichtconsulenten lopende het rekeningjaar 

zijn dienstbetrekking heeft opgezegd. 

 

Onderwijshuisvesting 

Binnen het bestuurlijk thema onderwijshuisvestingis € 66.418 minder ontvangen dan begroot. In de eerste plaats 

wordt dit veroorzaakt door teruglopende bijdragen van schoolbesturen voor de exploitatie die de gemeente tot nu 

toe nog doet voor bepaalde schoolcomplexen. Omdat een deel van de exploitatie inmiddels is overgedragen aan 

de schoolbesturen worden ook lagere bijdragen bij de schoolbesturen in rekening gebracht. In totaal werd  

€ 157.000 minder afgedragen door de schoolbesturen.   
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Op volwasseneneducatie huisvesting hebben wij € 43.000 minder ontvangen dan begroot . 

Het pand voor volwasseneneducatie staat tot 2015 nog begroot binnen het bestuurlijk thema Onderwijshuis-

vesting (zie toelichting lasten). 

 

Tot slot is er ook nog sprake van een incidentele meeropbrengst omdat de verzekering het grootste deel van de 

schade aan de Van Doornschool  heeft vergoed. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 131.000 (zie ook 

toelichting lasten). 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 
In 2014 is er € 133.777 meer toegevoegd aan reserves ten opzichte van de begroting. Dit verschil is grotendeels 

te verklaren doordat de storting van € 122.000 in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud kapitaalgoederen’ 

niet was begroot (zie hiervoor ook de toelichting op de lasten onderwijshuisvesting).  
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5. Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 
 

Omschrijving programma 
De beleidsontwikkelingen op het gebied van recreatie, cultuur, erfgoed en sport dragen bij aan het behouden en 

versterken van deze kwaliteiten en aan een vitaal en duurzaam Stichtse Vecht. Wij gaan hierbij uit van de eigen 

kracht van deze kernen en de verantwoordelijkheid van de inwoners. De bestuurlijke thema’s van dit programma 

vormen een verbindend element: door een toegankelijke vrijetijdsbesteding wordt de ontmoetingsfunctie versterkt 

en participeert men op een sociale wijze in de samenleving. 

  

Wat wilden we bereiken? 
Cultuur  

We wilden culturele organisaties aansporen tot cultureel ondernemerschap en het eigen kracht- (self-support) 

principe bij deze organisaties vergroten, Tevens wilden wij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van 

mensen en aan de sociale samenhang in de samenleving. 

 

Cultureel erfgoed  

Wij zetten ons in voor behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed in onze gemeente. In dat kader wilden we 

de kracht van ons cultureel erfgoed gebruiken voor economische progressie en promotie op het gebied van 

recreatie en toerisme. 

 

Sport  

Uitgangspunt van ons sportbeleid het afgelopen jaar was dat mensen gezond leven, zich kunnen ontplooien, 

elkaar ontmoeten en plezier hebben. 

 

Recreatie en toerisme  

Voor wat betreft recreatie lag het accent op een bloeiende toeristisch-recreatieve sector, onbezorgde recreatie 

voor inwoners en toeristen, waarvan ondernemers kunnen profiteren en tegelijkertijd het duurzaam beschermen 

van de authentieke landschappen en cultuurhistorische waarden.  

 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen (uit de begroting 2014) die in dit programma worden 

toegelicht. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Cultuur  

Wij hebben het afgelopen jaar de gemeentelijk invulling van taken en verantwoordelijkheden heringericht. Dit 

betekent een vermindering van ambtelijk inzet met inachtneming van gemeentelijke regierol en het overhevelen 

van taken naar een Cultuurfonds Stichtse Vecht per 1 januari 2015. Het Cultuurfonds Stichtse Vecht wordt met 

ingang van 1 januari 2015 ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij hebben ook twee 

koepelorganisaties aangemerkt die vanuit het culturele veld gesprekspartners zijn voor het Prins Bernhard 

Cultuurfonds: het Vechtsnoer en het Cultuurplatform Vechtstreek.  
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Wij hebben een globale verkenning uitgevoerd naar de realisatie van een vrijetijdsbedrijf. Uit deze verkenning 

hebben wij de conclusie getrokken dat het onderbrengen van alleen de cultuuraspecten onvoldoende is voor de 

levensvatbaarheid van een vrijetijdsbedrijf. 

 
Cultureel erfgoed 

Eind februari heeft uw raad de Kadernotitie Cultureel Erfgoed vastgesteld. De kaders werken we uit in een 

beleidsnota cultureel erfgoed Stichtse Vecht. Een onderdeel van de beleidsnota is een cultuurhistorische 

waardenkaart. Eind 2014 hebben we een start gemaakt met de aanbesteding hiervan.   

Het verminderen van regeldruk, door mensen bij een aanvraag ‘op weg te helpen’ (monumentenloket, het 

verankeren van cultuurhistorie en archeologie in bestemmingsplannen/(ruimtelijke) visies), behoort tot onze 

reguliere werkzaamheden waaraan wij het afgelopen jaar doorlopend  hebben gewerkt. 

 

Sport  

Sinds 2013 nemen wij deel aan het landelijke programma sport en bewegen in de buurt. Dit is een uitbreiding van 

de rijksregeling ‘combinatiefuncties’. Hierbij worden naast combinatiefuncties ook buurt-sportcoaches ingezet, 

met als doel dat er meer vraag- en wijkgericht sport- en beweegaanbod wordt gerealiseerd, zodat iedereen dicht 

bij huis kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. De buurtsportcoaches hebben we het afgelopen jaar 

ingezet voor het verwezenlijken van de doelstellingen op het terrein van bewegingsstimulering, welzijn, 

gezondheidszorg, jeugdzorg en sociale leefbaarheid. Bij de inzet van de buurtsportcoaches hebben we een 

evenwichtige spreiding over de wijken, doelgroepen en sectoren gerealiseerd.  

 

In december hebben wij het sportbeleid, in de vorm van een kadernota met uitgangspunten, opgesteld. Deze 

kadernota wordt in maart 2015 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Deze nota is participatief tot stand 

gekomen; de sportraad Stichtse Vecht heeft een advies uitgebracht en er heeft een bijeenkomst met 

sportverenigingen plaatsgevonden. De resultaten van deze participatieronden zijn verwerkt in de nota.  

Tevens is in deze kadernota ingegaan op de businesscase sportbedrijf.  

 

Het afgelopen jaar hebben we verscheidene activiteiten en evenementen georganiseerd voor jeugd, senioren en 

mensen met een beperking of chronisch ziekte. We hebben daarbij fors ingezet op de evenementen Cultuur 

Beweegt, de Nationale sportweek en de Koningsspelen, in samenwerking met lokale sportaanbieders. In 2014 

hebben wij zoals voorgenomen, aandacht besteedt aan de zwemkwaliteiten van onze inwoners. 

De regeling Vergoeding diplomazwemmen met de U-pas is een succes. Het afgelopen jaar volgden zo’n 100 

kinderen met een U-pas zwemlessen om het A-diploma te halen. Wij verwachten deze regeling in 2015 uit te 

breiden met het kunnen behalen van het B- en C-diploma.  

 

Ook hebben wij het multifunctioneel gebruik van accommodaties, waaronder Safari, verder gestimuleerd. Wij 

hebben de samenwerking met de exploitant nader vorm gegeven (invullen en afbakenen taken en 

verantwoordelijkheden), waardoor wij steeds beter in de regiefunctie komen te zitten. Inwoners weten de 

voorziening steeds beter te vinden.    

 

Verder kunnen wij met trots vermelden dat  in 2014 het zwembad ’t Kikkerfort is uitgeroepen tot het beste binnen- 

zwembad en zwembad ‘De Koet’  is uitgeroepen tot het beste buitenbad van de provincie Utrecht. 
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Recreatie en toerisme  

In 2014 hebben we het participatieve proces om te komen tot een beleidsplan recreatie en toerisme afgerond. 

Een eerste versie van het beleidsplan (inclusief uitvoeringsparagraaf) is vóór de gemeenteraadsverkiezingen door 

het toenmalige college vastgesteld. Na enkele wijzigingen wordt het beleidsplan in het eerste kwartaal van 2015 

ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.  

Wij hebben deelgenomen aan de toekomstdiscussie recreatie(schappen) en uitvoering gegeven aan de 

maatregelen die uit deze toekomstdiscussie zijn voortgevloeid. De ‘Pilot Loosdrechtse Plassen’ is opgegaan in 

het project Oostelijke Vechtplassen, dat in maart van start is gegaan. Daarnaast is er in samenwerking met onze 

partners binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden een Ontwikkelplan geschreven voor de verbetering 

van de exploitatie van de recreatieterreinen die door dit recreatieschap beheerd worden. Tenslotte zijn we ook 

gestart met de verzelfstandiging van Recreatie Midden Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie van de 

recreatieschappen. 

Wij informeren uw raad in het eerste kwartaal van 2015 nader over het Ontwikkelplan van Stichtse Groenlanden, 

het project Oostelijke Vechtplassen en de stand van zaken rond de verzelfstandiging van RMN. 

 

Het afgelopen jaar hebben we de informatie- en ontvangstfunctie verder ingevuld en verbeterd, bijvoorbeeld door 

het realiseren van het eerste VVV-informatiepunt in Breukelen, het samenstellen van een meertalig basispakket 

aan informatie- en promotiematerialen en de lancering van de website vvvstichtsevecht.nl. Daarnaast hebben we  

voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2015 de realisatie van vier Toeristische Overstappunten in 

Stichtse Vecht mogelijk te maken. 

 

In 2014 hebben we de positionering van het bestemmingsgebied verbeterd door de samenwerking met onze 

partners in de regio te versterken (SWW, Noordvleugel, Gooi & Vecht, Amsterdam, etc.). Via het Regionaal 

Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht zijn we aangesloten bij verschillende regionale projecten op het gebied van 

marketing en promotie, bijvoorbeeld het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/P Bron 2014

% inw oners dat voldoet aan de Bew eegnorm (minimaal 5 dagen per w eek 30 minuten 
matig/intensief bew egen)

P GGD (2-jaarlijks) 62%

% inw oners dat voldoet aan de norm Fitnorm (minimaal 3 keer per w eek 20 minuten intensief 
bew egen)

P GGD (2-jaarlijks) 24%

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden (jeugd) P KISS (NOC/NSF) XX*

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden (senioren) P KISS (NOC/NSF) XX*

Aantal banen in de toeristische/recreatieve sector E 1.400

Inkomsten gegenereerd uit zakelijk toerisme, dagtoerisme en verblijfstoerisme (w ater en land) E **

Verblijfscapaciteit (gemeten via inkomsten toeristenbelasting) E **

Aantal bezoekers recreatieterreinen E 431.000***

Aantal bezoekers uitgesplitst naar zakelijk toerisme, verblijfstoerisme en dagtoerisme E **

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 

*)tot en met 2013 konden wij kosteloos over deze gegevens beschikken, vanaf 2014 wordt hier in onze optiek een dermate 

hoge vergoeding voor gevraagd dat wij voor 2014 hebben besloten omdeze cijfers niet op te vragen. 

 

**)Verblijfscapaciteit is moeilijk te berekenen via de belastinginkomsten: het aantal overnachtingen is wel te berekenen, maar 
dat is iets anders dan verblijfscapaciteit. 
 
Inkomsten worden niet gemeten specifiek voor onze gemeente, dus de beschikbare cijfers zijn absoluut niet bruikbaar. Geldt 
ook voor de bezoekersaantallen.  
  
***)Aantal bezoekers recreatieterreinen: heb alleen de cijfers voor de Bosdijk en Maarsseveense Pl. Opgenomen. Loosdrechtse 
Plassen wordt ook gemeten, maar valt voor het grootste gedeelte buiten onze gemeente. Klleine recreatieterreinen worden niet 
gemeten.  
 

 
Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Uitw erken kaders cultureel erfgoed 4e kw artaal 2015

II Beleidsnota historische buitenplaatsen 2e kw artaal 2015

II Oprichten platform erfgoed 4e kw artaal 2015  
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Wat heeft het gekost? 
Cultuur, cultureel erfgoed, Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

sport en recreatie 2013 2014 2014 2014 2014

1.495.601   1.515.664   1.585.113   1.585.113   -                  

1.120.330   1.832.463   1.886.030   2.362.078   476.048-      

Cultuur 1.382.508   1.211.219   1.532.969   1.480.613   52.356        

Recreatie en toerisme 867.762      860.413      950.955      958.251      7.296-          

Sport 3.779.521   2.706.305   3.349.327   3.523.741   174.414-      

8.645.722   8.126.064   9.304.394   9.909.796   605.402-      

Cultuur 460.018-      531.087-      644.713-      441.121-      203.592-      

Recreatie en toerisme 89.407-        69.188-        69.188-        46.025-        23.163-        

Sport 1.996.629-   1.806.101-   1.901.101-   1.989.141-   88.040        

2.546.055-   2.406.376-   2.615.002-   2.476.287-   138.715-      

6.099.667   5.719.688   6.689.392   7.433.510   744.118-      

193.783      6.514          462.095      408.867      53.228        

779.330-      145.762-      845.439-      1.242.210-   396.771      

585.546-      139.248-      383.344-      833.344-      450.000      

585.546-      139.248-      383.344-      833.344-      450.000      

Gerealiseerd resultaat 5.514.121   5.580.440   6.306.048   6.600.166   294.118-      

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

 
 
Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 476.048 hoger dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met de kosten van 

restauratie kerktoren Loenen voor een bedrag van € 450.000. De hogere lasten worden gedekt door een 

onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘Fundering toren Loenen’ die daarvoor is gevormd.  

 

Cultuur 

Binnen het bestuurlijk het bestuurlijk thema Cultuur hebben wij € 52.356 minder uitgegeven dan begroot.  

Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door lagere exploitatiekosten (€ 65.000) op de nieuw 

verworven bibliotheekaccommodatie in Maarssendorp. De exploitatie van deze bibliotheekaccommodatie hadden 

we in de begroting 2014 opgenomen, maar het gebouw is pas eind november aan ons overgedragen. Hierdoor 

hebben we minder kosten gemaakt. Voor de begrote inkomsten (zie baten bij dit thema) geldt overigens 

hetzelfde.  

 
Sport 

Binnen het bestuurlijk thema Sport hebben wij € 174.414 meer uitgegeven dan begroot.  

Op het onderdeel sportbevordering bedraagt de onderbesteding  bijna € 41.000.  In het laatste kwartaal zijn wij  

terughoudend omgegaan met de ondersteuning vanuit dit budget, om de meeruitgaven op andere sportproducten  

te compenseren.  

 

De exploitatie van 't Kikkerfort laat een overschrijding zien van €138.689 die vooral wordt veroorzaakt door een 

hoge energierekening (€ 41.000), binnen de exploitatiebegroting verantwoorde onderhoudskosten (€ 43.000) en  
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andere exploitatiekosten (zoals verzekeringen, inhuur personeel en schoonmaak met een totaal van  

€ 35.000). Met ingang van 2015 hebben we de begrotingspost voor energie op een reële hoogte gebracht zodat 

vanaf dat moment begroting en werkelijkheid met elkaar in de pas gaan lopen. De overschrijdingen op de andere 

onderdelen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door marktontwikkelingen. Daarnaast zijn wij gebonden 

aan wet- en regelgeving, ook op het gebied van veiligheid en hygiëne, die het terugdringen van 

bedrijfsvoeringkosten belemmert. 

 

Op het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties door Sportfondsen Nederland (SFN) is per saldo  

€ 30.000 minder uitgegeven. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meeruitgaven ten bedrage van  € 32.000 aan 

exploitatieposten die contractueel nog door ons worden betaald. Deze meeruitgaven worden overigens in 

rekening gebracht bij SFN (zie ook bij baten). Anderzijds zijn er minderuitgaven op het gemeentelijk aandeel van 

de kosten zoals verzekeringspremie, belastingen en onderhoud tot een totaal van €62.000. 

 

De overige sportaccommodaties en de buitensportaccommodaties laten een kostenoverschrijding zien van in 

totaal € 129.000 die met name toegeschreven moeten worden aan de niet gerealiseerde taakstelling (€ 150.000) 

op de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties. 

 
Baten 
Cultuur 

Binnen het thema Cultuur blijven de inkomsten bijna € 204.000 achter bij de begroting, in alle gevallen 

veroorzaakt door achterblijvende huurinkomsten (afname minder m2 en verlaging van de tarieven) va n de 

bibliotheekvestigingen. 

 

Voor de nieuwe bibliotheekvestiging in Maarssendorp stonden huurinkomsten ad € 75.000 begroot die nog niet 

gerealiseerd konden worden omdat deze locatie pas eind november is overgedragen aan ons. Er zijn dan ook 

evenmin exploitatiekosten (zie ook lasten). 

Vanuit de bibliotheekcasus is afgesproken dat de bibliotheek Loenen een lager bedrag per m2 gaat betalen en 

minder m2 gaat afnemen. Begroot bedrag is € 117.624 en nieuw werkelijk huurbedrag is € 24.200. Ondertussen 

zijn er gesprekken om het pand te verkopen waardoor er geen acties zijn ondernomen om de leegstand op te 

vullen. Gevolg hiervan is € 93.000 minder huurinkomsten. 

 

De door uw raad vastgestelde verlaging van de tarieven alsmede afname van minder m2 heeft ook in Breukelen 

geleid tot achterblijvende huurinkomsten (€44.000). Deze structureel verlaagde inkomsten moeten wij nog in de 

begroting van de komende jaren verwerken. 

 

Sport 

In totaal hebben we binnen het bestuurlijk thema Sport ruim € 88.000 meer ontvangen dan begroot.  

Het Kikkerfort behaalde € 27.000 meer inkomsten uit het zwembad dan begroot, terwijl op het product 

Sportfondsen Nederland (SFN) bijna €128.000 meer inkomsten worden gegenereerd. Daarvan is bijna  € 56.000 

voornamelijk afkomstig uit de vergoeding die de verzekeringsmaatschappij uitkeerde voor de schade aan de 

sportzaal aan de M.A. de Ruijterstraat en bijna € 72.000 aan niet begrote inkomsten uit doorbelasting van 

exploitatiekosten van 2013 die de gemeente in naam van SFN heeft gemaakt. 
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Buitensport laat € 43.000 aan minderinkomsten zien, ontstaan omdat we de taakstellingen in het kader van de 

Strategische heroverweging op dit onderwerp tot nu toe niet hebben gerealiseerd. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 
In 2014 is er € 450.000 meer onttrokken aan reserves ten opzichte van de begroting. Dit is de niet begrote 

onttrekking van € 450.000 uit de bestemmingsreserve ´ Fundering toren Loenen’ (zie ook de toelichting bij de 

kapitaallasten). 
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6. Werk en inkomen 
 

Omschrijving programma 
Dit programma omvat de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Zaken als, het verlenen van bijstand, 

inburgering, het voorkomen en bestrijden van misbruik van uitkeringsregelingen en het aanbieden van 

inkomensondersteuning zijn onderdelen van dit programma. Doel van dit programma is de zelfredzaamheid en de 

deelname in de samenleving te bevorderen en te voorkomen dat mensen aan de kant komen te staan. Het 

hebben van een uitkering is een tijdelijke zaak.  

De eerste prioriteit ligt bij het bevorderen van uitstroom naar werk. Werk biedt structuur en geeft eigenwaarde. 

Een goede relatie tussen gemeente en werkgevers in de regio is in dat verband van groot belang. Zowel lokaal 

als regionaal richten we samenwerkingsverbanden in met werkgevers. We geven daarbij speciale aandacht aan 

werkgeversdienstverlening en social return, ofwel het bedingen van werk- of ervaringsplaatsen voor de doelgroep 

bij aanbestedingen. 

We voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden door middel van controle bij de 

toegang en gedurende de looptijd van de uitkering. We bieden een vangnet van ondersteunende maatregelen 

aan mensen met een laag inkomen. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Wij wilden dat alle inwoners van Stichtse Vecht zelfredzaam zijn en volwaardig participeren in de samenleving. 

Daarbij staat het hebben van regulier werk voorop. Voor wie dat niet of niet geheel haalbaar is boden we een 

vangnet. We wilden dat alleen diegenen, die recht op ondersteuning hebben, daarvoor in aanmerking komen. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Werk staat centraal. 
 

Instroom beperken. We hebben dit gedaan door: 

Algemene zoekperiode introduceren (Bijstand) 

Aangezien de verplichting voor de groep > 27 jaar op wettelijke belemmeringen stuit hebben we, om hetzelfde 

effect te bereiken, direct bij het indienen van de aanvraag de verplichting expliciet de eis gesteld om gedurende 

de eerste vier weken aantoonbaar trachten werk te vinden. Na vier weken was de ambtelijke voorbereiding van 

de aanvraag gereed en kon bezien worden in hoeverre de aanvrager aan deze verplichting voldaan had. 

Wanneer dit onvoldoende gedaan was, kon meteen het maatregelbeleid worden toegepast. Op deze wijze is de 

instroom van 319 in 2013 teruggebracht naar 285 in 2014 ofwel een verlaging met 11%.  

 

Uitstroom bevorderen. We hebben dit gedaan door: 

Investeren in werkgeversbenadering (Werkgelegenheid) 

Voor het eerste halfjaar van 2014 bedroeg de taakstelling 30 duurzame (minimaal 6 maanden) plaatsingen plus 

plaatsing van 7 WSW-ers bij reguliere werkgevers. Deze taakstelling is met 30 duurzame en 10 WSW-ers 

gerealiseerd. Voor wat betreft de taakstelling voor de tweede helft van 2014 hebben wij de aantallen van het 

eerste half jaar aangehouden omdat de arbeidsmarkt in onze regio, in bepaalde sectoren, momenteel weinig 

groei laat zien. 
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Social return inzetten (Werkgelegenheid) 

De voor 2014 ambitieus geformuleerde doelstelling om 30 bijstandsgerechtigde inwoners via social return naar 

werk te bemiddelen (plaatsing op arbeid) is grotendeels gerealiseerd; er zijn 26 inwoners geplaatst. Gerelateerd 

aan het totaal aantal plaatsingen via re-integratie in 2014 zijn er 21,5% gerealiseerd via social return. 

 

Tegenprestatie leveren (Bijstand) 

Er is een project gestart waarbij bijstandsgerechtigden ondersteuning bieden bij de begeleiding van 

dagbesteding, uitgevoerd door Abrona. Daarnaast zijn op basis van de door het college vastgestelde notitie 

‘tegenprestatie’ bijstandsgerechtigden met succes ingezet voor 2 verkiezingen; voor de gemeenteraadsverkiezing 

38 en voor de Europese Verkiezingen 43 bijstandsgerechtigden. 

 

Deelnemen in regionale actieplannen (Werkgelegenheid) 

Er is in regionaal verband (Arbeidsmarktregio) een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. Alle jongeren tot 27 

jaar vanuit Stichtse Vecht (70) zijn gescreend en actief bemiddeld voor werk. De uitstroom in het kader van de 

jeugdwerkloosheid is 20.  

 

Misbruik beperken (Bijstand) 

Vanwege capaciteitsgebrek is het niet gelukt om, op basis van de door het Regionaal coördinatiepunt 

fraudebestrijding uitgevoerde nulmeting, een nieuw handhavingsbeleidsplan op te stellen. Het streven is het 

beleidsplan in de eerste helft van 2015 gereed te hebben.  

Voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van uitkeringen kan alsvolgt gekwantificeerd worden: 

• Aantal terugvorderingen als gevolg van fraude in 2014:  53  

• Bedrag van de nieuwe terugvordering als gevolg van fraude: € 152.428 

 

Sociale Werkvoorziening (Werkgelegenheid) 

De colleges van de gemeenten binnen de GR Pauw Bedrijven hebben intern de opdracht uitgezet om in 

samenwerking toekomstscenario’s voor de sociale werkvoorziening te schetsen. De gemeentesecretarissen 

hebben deze opdracht in uitvoering genomen. Bureau Berenschot heeft deze opdracht uitgewerkt met een aantal 

toekomstvarianten en in november hebben wij hiervan kennis genomen. Het jaar 2015 wordt benut voor de 

uitwerking.  

GR Pauw Bedrijven heeft besloten een aantal maatregelen te nemen tot beheersing van kosten en deze 

maatregelen in uitvoering genomen. Een pakket maatregelen is vastgelegd in een notitie, die door het Algemeen 

Bestuur in september 2013 is vastgesteld. Voorbeelden: bevordering doorstroom naar arbeidsmarkt, afstoten 

enige huurpanden, inkrimpen afdeling Metaal, inkrimpen formatie niet WSW-medewerkers. Alles loopt geheel 

volgens planning. De maatregelen worden al uitgevoerd. De resultaten worden geconcretiseerd in het komende 

jaarverslag PAUW, dat verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2015. 
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Wat heeft het gekost? 
Werk en inkomen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

2.972.587   2.701.386   2.867.034   2.867.034   -                  

Bijstand 9.880.587   9.874.574   10.550.353 10.426.602 123.751      

Minimabeleid 1.142.140   1.340.703   1.257.703   1.485.566   227.863-      

Werkgelegenheid 5.554.066   5.131.685   5.816.635   5.883.981   67.346-        

19.549.380 19.048.348 20.491.725 20.663.183 171.458-      

Bijstand 10.019.539- 9.380.228-   9.775.675-   9.962.957-   187.282      

Minimabeleid 23.464-        30.000-        30.000-        26.200-        3.800-          

Werkgelegenheid 5.665.190-   4.740.917-   5.368.872-   5.556.943-   188.071      

15.708.194- 14.151.145- 15.174.547- 15.546.099- 371.552      

3.841.186   4.897.203   5.317.178   5.117.084   200.094      

325.343      -                  -                  -                  -                  

259.306-      -                  387.327-      387.327-      -                  

66.037        -                  387.327-      387.327-      -                  

66.037        -                  387.327-      387.327-      -                  

Gerealiseerd resultaat 3.907.223   4.897.203   4.929.851   4.729.757   200.094      

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Overige lasten

Totaal Lasten

 
 
Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Bijstand 

Binnen het bestuurlijk thema Bijstandsverlening is sprake van minder uitgaven op het gebied van de 

uitkeringsregelingen ter hoogte van € 188.000 (iets minder dan 2 % van het begrote budget). Tegenover deze 

minderuitgaven staan meeruitgaven op het gebied van beheerskosten en fraudebestrijding tot een totaal van 

€ 66.000. De meeruitgaven op het gebied van fraude zijn structureel en worden in de begroting 2015 e.v. 

ondervangen. Een toenemend beroep op de regeling voor zelfstandigen heeft geleid tot hogere advies- en 

onderzoekskosten.  

 

Minimabeleid 

Het bestuurlijk thema Minimabeleid laat een overschrijding van de begroting zien van € 228.000. 

Bijna de helft daarvan, namelijk € 100.000, wordt uitgegeven aan de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014. 

In de decembercirculaire 2014 heeft het rijk hiervoor een budget van €157.600 aan de gemeente toegekend 

waarmee in de begroting nog geen rekening kon worden gehouden. Gelet op de beperkt beschikbare tijd in 2014 

zal aan de raad worden voorgesteld om het restantbudget van € 57.600 over te hevelen naar het begrotingsjaar 

2015 zodat ook dit geld bij de doelgroep terecht komt.  

Een ander deel van de overschrijding, namelijk € 48.000 wordt veroorzaakt door meeruitgaven op bijzondere 

bijstand. De afboeking op vorderingen in verband met woninginrichting voor nieuwkomers, is hiervan de 

voornaamste reden. De in de najaarsrapportage ingeboekte bijstelling van € 83.000 blijkt dus enigszins door de 

werkelijkheid te worden ingehaald. 
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Tenslotte zien we een belangrijke meeruitgave bij kwijtschelding gemeentebelastingen. Hier wordt € 80.000 meer 

uitgegeven dan begroot. Deze meeruitgaven worden voor het grootste deel gecompenseerd bij de berekening 

van de tarieven voor afval en riool in programma 8. 

 

Werkgelegenheid 

De uitgaven binnen het bestuurlijk thema Werkgelegenheid overschrijden per saldo de begroting tot een totaal 

van ruim € 67.000. Deze meeruitgaven komen met name voor rekening van de reguliere re-integratieactiviteiten, 

hiervoor is bijna €120.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze meeruitgaven konden echter worden 

gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage (zie ook bij baten)  

 

Baten 
Bijstand  

Binnen het bestuurlijk thema Bijstandsverlening komt in totaal € 187.000 meer binnen dan begroot. In de eerste 

plaats ontvangt de gemeente € 120.000 meer rijksbijdrage dan in de bijgestelde begroting is verwerkt, in de 

tweede plaats komen meer inkomsten uit terugvordering en verhaal binnen (€ 67.000). Beide meerinkomsten 

worden uiteraard veroorzaakt door het licht stijgende aantal uitkeringsgerechtigden.  

 

Werkgelegenheid 

Binnen het bestuurlijk thema werkgelegenheid  komt een bedrag van € 188.000 meer binnen dan geraamd. Deze 

meerinkomsten hebben betrekking op een bijgestelde rijksbijdragen voor de WSW (€ 20.000) en voor de re-

integratieactiviteiten (€ 168.000) en hebben een directe relatie met de verhoogde uitgaven op deze twee 

onderdelen die bij de lasten al zijn toegelicht. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 
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7. Welzijn en zorg 
 

Omschrijving programma 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben zich gezamenlijk voorbereid op de veranderingen (transities) op 

het gebied van jeugdhulp, werk & inkomen en zorg & begeleiding. De drie gemeenten hebben de ambitie om een 

sterk sociaal domein in te richten. Wij gaan uit van een zelfredzame samenleving waarin iedereen meedoet en 

waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en 

ondersteunen. Wij zetten in op versterking van de ‘samenredzaamheid’ van inwoners en van de lokale 

gemeenschap, om problemen zoveel mogelijk op eigen kracht en ‘dicht bij huis’, in de eigen leefwereld op te 

lossen. 

 

Wat wilden we bereiken? 
Op het terrein van Welzijn en Zorg wilden wij van de dure achterkant van de keten naar de vóórkant, waar 

individuen en hun omgeving vragen en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht oplossen. Mantelzorgers en 

vrijwilligers speelden daarin een belangrijke rol. Waar de eigen kracht in aanzet achterbleef, was meer en 

intensiever ondersteuning noodzakelijk. Voor die groep boden wij een vangnet, waarbij dit vangnet toch vooral 

een springplank moest zijn. Wij zetten in op ondersteuning en zorg ‘dicht bij huis’, in wijken en kernen. Maatwerk 

met behoud van vitale functies in een kern stond voorop; buurt- en dorpshuizen werden zo nodig gefaciliteerd. 

We wilden dat jeugdigen veilig opgroeiden tot actieve en verantwoordelijke inwoners. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We regisseerden, makelden en faciliteren om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken en in te 

zetten. Wij hebben ons gericht op de volgende taken: 

 

1. Samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) 

De drie gemeenten hebben gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor de transities in het sociaal domein. Als 

start is een gezamenlijke visie ontwikkeld, die door de drie gemeenteraden is vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt 

in diverse door de gemeenteraden vastgestelde nota’s en verordeningen, zoals de Nota Participatiebeleid 

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening 

jeugdhulp SWW 2015. 

De implementatie van sociaal wijkteams is voorbereid. Deze teams zijn per 1 januari 2015 operationeel volgens 

een groeimodel. Het zijn kleine en zelfstandig opererende teams, die inwoners begeleiden die te maken hebben 

met meervoudige en/of complexe problemen. In de teams is een diversiteit aan expertise samengebracht om de 

complexe vragen in samenhang op te pakken conform het uitgangspunt ‘één huishouden, één aanpak, één 

regisseur’. Er wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners. 

De zeven gemeenten in de regio Utrecht West hebben gezamenlijk de inkoop van nieuwe zorgtaken opgepakt. 

SWW is hiervoor gastgemeente. Alle noodzakelijke overeenkomsten voor jeugdhulp en Wmo zijn tijdig 

afgesloten. Diverse communicatiemiddelen zijn ingezet om inwoners, aanbieders, gemeenteraadsleden en 

andere betrokkenen te informeren over en te betrekken bij de voorbereidingen voor de transities, zoals 

inwonersbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven, twee-wekelijkse artikelen in de huis-aan-huisbladen en 

workshops met maatschappelijke partners. 
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2. Voorbereiding lokale inbedding per 1 januari 2015 van: 

a. extramurale begeleiding AWBZ  
Extramurale begeleiding is ingekocht; er zijn contracten met 25 aanbieders afgesloten. Indien inwoners de 

zorg zelf in willen kopen, kunnen zij hiervoor gebruik maken van een persoonsgebonden budget. De 

continuïteit van zorg voor de overgangscliënten is voor 2015 geregeld. In 2015 wordt het trekkingsrecht voor 

het PGB ingevoerd. Inwoners en Wmo consulenten zijn hierover tijdig geïnformeerd door de Sociale 

Verzekeringsbank. 

b. persoonlijke verzorging  

De inkoop van de persoonlijke verzorging voor enkele specifieke doelgroepen is geregeld via de contracten 

extramurale begeleiding . 

c. maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp  

Er is een aanvraag gedaan bij het Rijk voor de huishoudelijke hulp toelage, die door het ministerie is 

gehonoreerd. Hierdoor is de werkgelegenheid voor aanbieders van hulp bij het huishouden voor een deel 

behouden en kunnen nieuwe doelgroepen tijdelijk gebruik maken van hulp bij het huishouden.  

d. Jeugdhulp  
Er is besloten om de samenwerking met Buurtzorg Jong te continueren, zij maken deel uit van het sociaal 

wijkteam. Er zijn diverse nota’s vastgesteld om allerlei zaken rondom de Jeugdhulp te regelen, zoals de 

Regiovisie Zorg om Jeugd Utrecht West. Met 78 instellingen en een groot aantal vrijgevestigde hulpverleners 

zijn overeenkomsten afgesloten. Er is continuïteit van het zorgaanbod aan de cliënten gegarandeerd, zolang 

hun indicatie doorloopt in 2015. De aansluiting bij het gedigitaliseerde systeem voor de berichtenstroom 

tussen partijen in de justitiële jeugdketen (CORV) is gerealiseerd. 

 
3. Versterking infrastructuur mantelzorgers en vrijwilligers 

Het versterken van voorliggende Wmo-voorzieningen is voortgezet. Bovendien zijn er uit oogpunt van preventie 

maatregelen ingezet om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, indachtig ons parool Voor elkaar. 

Vrijwilligersmaatjesorganisatie Handjehelpen is met steun van de gemeente gestart met het opzetten van het 

project Thuisopvang en de pilot Nachtvrijwilliger, Welzijn Stichtse Vecht met het opzetten van een 

ontmoetingsgroep voor mantelzorgers in de kern Loenen. De jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligersprijs werd met 

succes op een nieuwe leest geschoeid (naast individuele vrijwilligers nu ook voor groepen en organisaties) en 

bracht daarmee het belang van vrijwillige inzet extra onder de aandacht. 

 
4. Goede verbinding tussen professionele en vrijwillige ondersteuning  

Om een brug te slaan tussen formele zorg en kwetsbare inwoners is de samenwerkingspilot tussen algemeen 

maatschappelijk werk en Handjehelpen voortgezet. De verbinding tussen professionele en vrijwillige 

ondersteuning is tijdens een tweetal workshops met een groot aantal maatschappelijke partners uitgewerkt. 

 
5. Ontwikkelen wijkgerichte, flexibele organisatievormen  

De in 2013 gestarte experimenten met wijkgerichte organisatievormen zijn voortgezet; ze vormden goede input 

voor het ontwikkelen van sociaal wijkteams. In Maarssenbroek is bijvoorbeeld de samenwerkingspilot met 

subsidie van de gemeente voortgezet, gecoördineerd door de samenwerkende gezondheidscentra in deze wijk. 

Met de pilot is de basis gelegd voor intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, maatschappelijk 

werk en het welzijnswerk in Maarssenbroek en daarmee ook voor de ontwikkeling van het sociaal wijkteam. 
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6. Herinrichting lokaal welzijnsdomein op basis van Welzijn Nieuwe Stijl 

De gemeente heeft in haar subsidieafspraken met organisaties en initiatieven in welzijn en zorg de 

uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl krachtig ingebracht. Welzijn Nieuwe Stijl behelst het versterken van de 

eigen kracht en de samenredzaamheid van inwoners en de verbanden waarin ze leven. Dit vraagt van 

maatschappelijke organisaties, van professionals én vrijwilligers, een nieuwe benadering waarbij de eigen 

oplossingen van inwoners voorop staan. Deze transformatie wordt beoogd met de al eerder ingezette 

herinrichting van het sociale domein, met het oog op de drie grote decentralisaties. 

 

7. Versterking samenhang Wonen, Welzijn en Zorg 

Door het scheiden van de functies wonen en zorg blijven steeds meer (vooral oudere) inwoners langer zelfstandig 

thuis wonen. Om dit op een verantwoorde en plezierige manier voor de inwoners te laten verlopen hebben we 

samenwerking gezocht met lokale partijen in welzijn en zorg, de woonzorgcentra voorop, en ook met de 

woningcorporaties.  

Resultaten in 2014 zijn: 

• de Taskforce Zorg in Stichtse Vecht heeft een notitie over de toekomst van de zorg opgeleverd en het 

breed gedragen convenant over de continuïteit van de zorg vanaf 2015; 

• het project ‘Een tweede jeugd voor ’t Kampje’: een concrete samenwerking tussen diverse partijen om 

de combinatie van zorg en welzijn op een andere en eigentijdse manier vorm te geven in een aangepast 

gebouw. De gemeente participeert actief in dit project van Zorggroep De Vechtstreek en Habion; 

• de oprichting van de coöperatie zorgeloos wonen, waarbij de gemeente zich als facilitator heeft 

opgesteld; 

• de start van een onderzoek naar de woningvoorraad, waaruit begin 2015 aanbevelingen komen voor 

toekomstige huisvesting van kwetsbare (vooral oudere) inwoners. 

 

8. Gezondheidsbeleid  

Beide projecten zijn gerealiseerd dit jaar: Nuchter Verstand loopt nog door tot 2019. Er is in 2014 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten door de wethouders van de tien deelnemende gemeenten om de 

gezamenlijke aanpak Nuchter Verstand te bekrachtigen. 

Voor JOGG is in 2014 een JOGG-consulente in dienst gekomen die diverse projecten uitvoert om gezond gewicht 

onder jongeren onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt gemeentebreed en de basis ligt in het in 2014 

vastgestelde Plan van Aanpak JOGG. 

 

9. Schuldhulpverlening 

Uit onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening is begin september 2014 besloten om het contract met het 

bureau voor schuldhulpverlening te beëindigen. De kwaliteitsbewaking is in de werkprocessen geborgd. Deze 

werkprocessen zijn betrokken bij het besluit van de NVVK om Stichtse Vecht als aspirant lid toe te laten. Alle 

besluiten en plannen van aanpak worden aan de hand van de NVVK normen getoetst. Wacht- en doorlooptijden 

c.q. beslistermijnen worden niet meer overschreden. Naast de professionele schuldhulpverlening is gestart met 

een maatjesproject. 

 

10. Jongeren stimuleren tot initiatiefneming 

Met steun van het flexibel jeugdbudget hebben jongeren zich ingezet voor anderen en hun leefomgeving, wat 

onder andere geresulteerd heeft in de crossbaan in Vreeland, fris(tiener)feest The Jungle in Maarssen, een 

pannakooitoernooi in Breukelen. 
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11. Jongeren betrekken bij beleids- en besluitvormingsprocessen  

Jongeren zijn actief benaderd en betrokken als experts en adviseurs bij zaken die hen raken en aangaan. 

Bovendien is de jongerenwebsite www.JongaandeVecht.nl gerealiseerd, een belangrijk middel om de verbinding 

met jongeren te versterken. Het heeft geresulteerd in de nominatie voor de Jong Lokaal Bokaal: Stichtse Vecht is 

door de jury beoordeeld tot de landelijke top drie van gemeenten op het gebied van jeugdparticipatie en positief 

jeugdbeleid. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Het uitvoeren van een analyse van het voorzieningenniveauper kern in relatie tot de functie van 
het dorpshuis, inclusief het participatief opstellen van schuifplannen per kern

2e kw artaal 2015

II Opstellen van een gemeentebrede lijn voor beheer en exploitatie van dorpshuizen 2e kw artaal 2015
 

 

 

Wat heeft het gekost? 

Welzijn en zorg Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

1.961.444   2.353.043   2.445.748   2.445.748   -                  

181.291      229.308      229.076      229.077      1-                 

Welzijn 587.417      445.879      528.674      666.779      138.105-      

Ouderen 582.160      565.266      577.601      577.599      2                 

Dorps- en buurthuizen 1.488.813   1.438.135   1.643.243   1.682.964   39.721-        

Zorg 6.743.034   8.209.252   7.303.013   6.838.547   464.466      

11.544.159 13.240.883 12.727.355 12.440.714 286.641      

Welzijn 266.016-      306.471-      306.471-      300.115-      6.356-          

Ouderen 23.470-        26.977-        26.977-        15.010-        11.967-        

Dorps- en buurthuizen 32.798-        18.800-        18.800-        44.955-        26.155        

Zorg 1.355.057-   1.210.987-   1.210.987-   1.380.501-   169.514      

1.677.341-   1.563.235-   1.563.235-   1.740.581-   177.346      

9.866.817   11.677.648 11.164.120 10.700.133 463.987      

439.122      78.140        41.523        41.523        -                  

198.222-      105.650-      280.488-      280.488-      -                  

240.900      27.510-        238.965-      238.965-      -                  

240.900      27.510-        238.965-      238.965-      -                  

Gerealiseerd resultaat 10.107.717 11.650.138 10.925.155 10.461.167 463.987      

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten
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Toelichting realisatie 
 
Lasten 
Dorps- en buurthuizen 

De exploitatie van de buurt- en clubhuizen laten een overschrijding zien van rond de € 138.000.  

Voor een deel wordt dit verklaard door de taakstelling Strategische heroverweging van € 45.000 die in 2015 wordt 

opgelost.  

De € 48.000 meerkosten op de exploitatie van de overige buurt- en clubhuizen worden hoofdzakelijk veroorzaakt 

doordat de afrekening van de energielasten van het 4 in 1 gebouw naar de gebruikers toe pas in 2014 kan 

plaatsvinden. 

Het afgelopen jaar is tenslotte de geluidinstallatie van de aula vernieuwd, met een incidenteel nadeel ten bedrage 

van € 23.000 als gevolg.  

 

Zorg 

Binnen het bestuurlijk thema Zorg moet rekening worden gehouden met een voordeel van in totaal € 464.000.  

 

Net als in 2013 komen de kosten voor ondersteuning door het Wmo-loket fors lager uit dan begroot. Dat is voor 

een groot deel het gevolg van de sterkere sturing op de aanvragen door middel van de gekantelde werkwijze 

binnen de Wmo waarbij meer wordt ingezet op de zelfredzaamheid van de inwoners. Hiermee wordt 

vooruitgelopen om de toekomstige effecten van de kabinetsplannen te kunnen opvangen. In de tweede 

bestuursrapportage is al een onderbesteding van € 1.300.000 genoemd, waarvan €1.050.000 in de 

najaarsrapportage werd afgeraamd van de begroting en € 250.000 gereserveerd is voor taakstelling Strategische 

heroverweging. De producten Jeugd en Openbare gezondheidszorg blijven met een totale onderbesteding van  

€ 25.000 redelijk binnen de begroting en behoeven geen verdere toelichting. De onderbesteding na toelichting 

bovenstaand valt nu voor het bestuurlijk thema Zorg nog ongeveer € 190.000 hoger uit. 

 

Baten 
Zorg 

Binnen het bestuurlijk thema Zorg komt in totaal €169.000 meer binnen dan begroot. Het grootste deel hiervan 

komt voor rekening van baten uit de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen, die € 115.000 hoger uitvallen dan 

begroot. Vanaf 2012 wordt over meer voorzieningen een eigen bijdrage geheven. Tevens worden er ook minder 

voorzieningen toegekend wat in de toekomst zal leiden tot lagere baten uit eigen bijdragen. Er zit echter een 

vertraging tussen het lagere aantal toekenningen en het effect daarvan op de eigen bijdrage. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

De mutaties in reserves hebben conform begroting plaatsgevonden. 
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8. Natuur en milieu 
 

Omschrijving programma 
Dit programma beslaat de uitvoering van natuur- en milieuwerkzaamheden die voortvloeien uit natuur- en 

milieuwetgeving. Dit betreffen beleids- en beheersmatige taken en advisering op natuur- en milieugebied, waarbij 

wij voor milieu worden ondersteund door of taken oppakken samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Het 

omvat de volgende (beheer)taken: 

 

Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

Hieronder valt onder meer: 

• Beleidsmatige taken en advisering voor dat deel van de waterketen en het oppervlaktewater dat in 

eigendom en/of beheer is bij de gemeente. Doelstelling is het voldoen aan de zorgplichten voor 

afvalwater, hemelwater, grondwater en bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de 

doelmatigheid te versterken zoeken wij samenwerking met andere gemeenten en waterschappen; 

• Implementatie Natura 2000, herinrichting Bethunepolder, implementatie nationale en provinciale 

ecologische verbindingszones, natuurontwikkelingsbeleid en de implementatie van het gemeentelijke 

LandschapOntwikkelingsPlan (LOP); 

• Het beheren en onderhouden van de geluidswerende voorzieningen. 

 

Afval 

Dit betreft het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Ook het beheer van de 

afvalinzamelingsdepots valt hier onder en het scheiden van afval in zoveel mogelijk deelstromen. Dit is belangrijk 

voor het milieu, maar ook kostenbesparend. 

Wij ontwikkelen een duurzaam afvalbeleid, waarbij de uitgangspunten afvalscheiding en stimulering van 

hergebruik gelden. 

Wij onderzoeken de mogelijkheden om biomassa dat nu afval is, in samenwerking met partners in de regio, om te 

zetten in een grondstof. 

 

Begraven 

Wij beheren en onderhouden acht begraafplaatsen, waarbij zorgvuldig de doelmatigheid van het gebruik in 

ogenschouw genomen wordt. 

 

Wat hebben we bereikt? 
Milieu  
Riolering, water, bodem, geluid en lucht 

Wij hielden de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans en kwalitatief op niveau, door milieuhygiënische 

randvoorwaarden te stellen op het gebied van riolering, water, bodem, geluid, lucht, natuur en cultuurhistorisch 

landschap, die bijdragen aan een goede volksgezondheid en een schoon leefmilieu. Daarmee werd een goed 

functionerend en aantrekkelijk leef- en werkklimaat gewaarborgd voor de inwoners en bezoekers van de 

gemeente. 
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Natuur   

Wij wilden op educatief gebied, door natuur en milieueducatie en de organisatie van de jaarlijkse boomfeestdag 

met de bijbehorende les, de jeugd betrekken bij ons erfgoed, de natuur en ons milieu. 

 

Afval  

Op het gebied van afval bevorderden wij dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar wordt teruggedrongen. 

Daarbij monitoren wij of de door ons ondernomen stappen resultaat opleverden. De totale hoeveelheid restafval 

die vrijkomt bij huishoudens moest afnemen en de hoeveelheid recyclebare afvalstoffen (oud papier, glas, plastic, 

metalen, gft enzovoort) diende verhoogd te worden om een bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke 

doelstelling van 65 procent recycling in 2015. 

 

Lijkbezorging 
Begraven  

Wij bieden op een respectvolle manier de mogelijkheid om overledenen te begraven. We speelden daarbij in op 

de veranderende wensen in de maatschappij, waarbij meer keuzevrijheid hoort, meer bewaaropties voor urnen en 

waar begraafplaatsen gedenkparken worden. De kostendekkendheid moest verbeterd worden door 

inkomstenverhoging middels productontwikkeling en promotie. Kostenbesparing diende mede afgezet te worden 

tegen het beleid dat kernen hun eigen begraafplaats behouden. Dit beleid is van invloed op de te behalen 

kostenefficiëntie. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Milieu 
Riolering, water, bodem, geluid en lucht  
1. Implementeren Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en meewerken programma’s hogere overheden en 

waterschappen  

Het afgelopen jaar hebben we op basis van de uitvoerings- en beleidssporen uit onder andere het  

LandschapOntwikkelingsPlan (LOP), in samenwerking met andere partijen, diverse projecten  

gerealiseerd. Ten westen van Het Amsterdam-Rijn kanaal hebben we een  

wandelknooppuntensysteem aangelegd. Ook hebben we een fietsverbinding aangelegd tussen  

Park Haarzuilens en Nieuwkoop. Op het vlak van onderhoud hebben wij ca 25 kleine  

landschapselementen onderhouden, hersteld of nieuw aangelegd. Aan de boomfeestdag hebben  

17 scholen deelgenomen, waarbij de scholieren middels een les werden betrokken bij natuur- en  

milieueducatie. 

 

We hebben samengewerkt met andere overheden aan onder andere de realisatie van de ecologische 

verbindingszone tussen Wilnis en Oukoop, de herinrichting van de Bethunepolder en het Noorderpark, we 

hebben meegewerkt aan het opstellen van de groene aspecten van de cultuurhistorische waardenkaart. En op 

bestuurlijk vlak zijn we betrokken bij het realiseren van een veilige oversteek van het AR kanaal nabij 

Nieuwersluis. In de tweede helft van 2014 zijn we gestart met de beleidsontwikkeling ‘Vergroenen Stichtse Vecht’. 

Hierin nemen we het gebiedsfonds mee. 

 

Op het gebied van specifiek beheer hebben we onder andere, samen met de Werkgroep Polderreservaat, naast 

het reguliere onderhoud, gewerkt aan een evaluatie van het beheer van het Polderreservaat. 
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2. Duurzaamheidsbeleid  

In 2014 hebben wij het ‘uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2018’ vastgesteld. Deze komt voort uit de 

duurzaamheidsvisie. In 2014 is uitvoering gegeven aan projecten uit dit uitvoeringsprogramma. Enkele 

voorbeelden zijn de lancering en doorontwikkeling van het duurzaamheidshuis voor Stichtse Vecht met onder 

andere een nadere positiebepaling van partijen en de lancering van een digitaal platform. Ook worden, samen 

met externe partijen, de mogelijkheden onderzocht voor biomassa en voor het opzetten van een lokale corporatie 

voor het opwekken van duurzame energie. Bij de verbouwingsplannen van het gemeentekantoor voor de 

gemeentelijke herhuisvesting heeft duurzaamheid een hoge prioriteit gekregen. Tevens is er een start gemaakt 

met een procesvoorstel om het uitvoeringsprogramma om te vormen tot een integraal programmaplan om te 

komen tot een bredere aanpak binnen de organisatie. 

 

3. Uitvoeren Actieplan Geluid voor Stichtse Vecht  

Vanuit het Actieplan Geluid (2013-2018) zijn de volgende knelpunten in 2014 aangepakt: de Dr. Ariënslaan, de 

Dr. Plesmanlaan, de Nassaustraat, de Brugoprit in Breukelen en de Straatweg in Loenen. Voor de Brugoprit is in 

2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren. Bij de vervanging van de 

brug en de daarmee samenhangende reconstructie van de Brugoprit in 2015 worden de te nemen maatregelen 

betrokken.  

 

In het kader van de ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing heeft de toenmalige gemeente Breukelen 

budget aangevraagd bij de provincie Utrecht. Het ging hierbij om de geluidssanering van de A-lijsten (woningen 

met een geluidbelasting van hoger dan 65 dB(A) in 1986). Voor dit budget zijn er twee woningen gesaneerd. 

Hiermee is de geluidssanering afgerond. 

 

4. Integrale aandacht voor de gevolgen van water-, spoorweg- en luchtverkeer 

Wij hebben de ontwikkelingen die mogelijke gevolgen hebben voor het grondgebied van Stichtse Vecht 

(waaronder ontwikkelingen NRU en ontwikkelingen A2) kritisch en in samenhang gevolgd en in de diverse 

overlegmomenten met provincie Utrecht en BRU aan de orde gesteld. We zetten erop in om het gestelde niveau 

voor luchtkwaliteit en geluid te halen, maar de meetbare resultaten worden de komende jaren echter pas 

zichtbaar.  

 

Per 1 januari 2015 is de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) opgeheven en hiervoor in de 

plaats is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) opgericht. Bij de ORS is er sprake van getrapte vertegenwoordiging 

in de betrokken clusters rond Schiphol. Zowel bestuurlijk als via de inwoners is Stichtse Vecht vertegenwoordigd 

in het cluster Aalsmeerbaan. In 2014 is de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren opgericht die 

een kiesman heeft binnen de ORS. 

 

5. Opstellen Bodemkwaliteitskaart  

Met het opstellen van een Bodemkwaliteitskaart wordt regionaal grondstromenbeleid (nota bodembeheer) 

opgesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Het opstellen van de Bodemkwaliteitskaart betreft een 

regionaal project wat met de voormalige gemeentelijke NWU-partners door de Omgevingsdienst regio Utrecht 

wordt uitgevoerd. Het project heeft vertraging opgelopen door het bestuurlijk proces binnen andere gemeenten. In 

het eerste kwartaal van 2015 ronden wij dit af. 
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6. Uitvoeren van de maatregelen vanuit het verbreed GRP en vormgeven samenwerking in de waterketen  

Wij hebben uitvoering gegeven aan milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande gebieden, 

het vervangen/renoveren en repareren van de rioolstelsels. We hebben ongeveer de helft van alle kleine pompen 

en gemalen binnen de gemeente gerenoveerd en waar nodig aangesloten op het telemetriesysteem. Met de 

voorbereiding voor de andere helft is gestart. In samenwerking  met de waterschappen en andere gemeenten zijn 

projecten en beheeractiviteiten gestart zoals het realiseren van een gemeenschappelijk grondwatermeetnet. Door 

vertraging in het voorbereidingstraject wordt het meetnet pas in 2015 operationeel. Wij hebben het instellen van 

een waterloket gekoppeld aan het grondwaterplan dat in 2015 wordt vastgesteld. Door capaciteitsgebrek is het 

drainagenet nog niet in kaart gebracht. Het telemetriesysteem voor de pompen en gemalen is opengesteld voor 

de waterschappen in verband met de samenwerking binnen de waterketen. Wij zijn begonnen met de 

voorbereidingen voor een nieuw (gemeentebreed) basisrioleringsplan, het plan wordt in 2015 afgerond. Tevens 

zijn we een onderzoek gestart naar de oorzaken van rioolklachten in de wijk Bloemstede en verwachten deze 

klachten in 2015 te verhelpen.   

 

7. Kockengen Waterproof  

Vanuit de strategie om te komen tot een structurele oplossing voor de wateroverlast, of eigenlijk voor de 

bodemdaling in Kockengen en de omliggende polders zijn belangrijke stappen gezet. Het meest spoedeisende 

project is de aanpak van het dorp voor wat betreft het ophogen van straten en groen en de vervanging van de 

riolering. Het werk aan de eerste buurt is sinds september van 2014 in volle gang. Er wordt gewerkt volgens een 

uitvoeringsplanning en binnen een door uw raad vastgesteld budget. Tot de laatste buurten over een jaar of 10 

zijn opgehoogd blijft het gebied kwetsbaar voor wateroverlast, hetgeen 28 juli weer is gebleken. De 

omstandigheden waren toen dusdanig extreem dat op veel meer plekken in Stichtse vecht en daarbuiten sprake 

was van overlast. In Kockengen was de overlast ernstig en heeft het meer dan 3 dagen geduurd. Waterschap en 

gemeente kregen veel kritiek en er is hard gewerkt aan een gezamenlijk pakket maatregelen om toekomstige 

wateroverlast te beperken en sneller op te lossen. Mede doordat dit erg veel tijd heeft gevergd is het Masterplan 

voor de aanpak van het dorp, waarin een aantal uitgangspunten voor de aanpak nader worden uitgewerkt,  

vertraagd. Dit heeft echter geen consequenties voor de uitvoeringsplanning. 

 

Afval 
8. Afronden vervolgstudie afvalstoffendepots  

In 2014 is geconcludeerd dat wij, gelet op de vele ontwikkelingen in afvalland, eerst een duidelijke visie op 

moeten stellen op welke wijze de inzameling van afvalstoffen in Stichtse Vecht vorm gegeven zou moeten 

worden. De voorbereidingen voor de opstelling van deze Afvalvisie zijn wij in 2014 gestart. Reeds lopende en 

ingezette deelprojecten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden hebben wij voortgezet. Zo is in 2014 

gestart met de proef voor inzameling van oud papier met aparte containers in delen van de gemeente. Deze proef 

loopt door tot april 2015. Tevens zijn we naar aanleiding van het slagen van de proef met ondergrondse 

perscontainers voor plastic gestart met het aanbestedingstraject voor de aanschaf en plaatsing van 12 

ondergrondse perscontainers voor huishoudelijk plastic in 2015. Ook hebben wij in 2014 extra aandacht besteed 

aan alle deelprojecten op het gebied van afval. 

 

Lijkbezorging 

9. Begraven en herdenken  

De begraafplaatsen binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn niet kostendekkend. In de business case ‘Begraven 

en herdenken’ zijn aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren door enerzijds inkomsten te verhogen en 
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anderzijds kosten te besparen. De begraafplaatsverordening en de verordening voor lijkbezorgingsrechten zijn al 

aangepast op de aanbevelingen en in 2014 is het eerste themaveld t.b.v. meer opties en keuzevrijheid 

gerealiseerd. De besluitvorming over mogelijke maatregelen voor verbetering van de kostendekkendheid van de 

begraafplaatsen die daarbij horen is doorgeschoven naar 2015. 

 
Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/P Bron Nulmeting 
2011

2012 2013 2014

Hoeveelheid restafval per inw oner per jaar P AVU 226 kg 223,7 kg       
(-1%)

221,5 kg       
(-1%)

219,3 kg       
(-1%)  

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 

De jaarrekening 2014 van de AVU is nog niet ontvangen waardoor de tabel op dit moment nog niet kan worden verantwoord.  

De jaarrekening zal in augustus 2015 worden vastgesteld. 

 

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap): 

Berap I/II Beleidsafwijking Verwacht

II Het doorvoeren van een containerregistratie Medio 2015

II Afronden vervolgstudie afvalstoffendepots 2e helft 2015  
 

 

Wat heeft het gekost? 

Natuur en milieu Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

2.444.378   2.285.015   2.350.979   2.350.979   -                  

2.149.097   2.284.010   2.284.010   2.286.839   2.829-          

Lijkbezorging 423.739      231.868      374.874      425.834      50.960-        

Milieu 7.986.387   7.539.599   8.485.118   7.501.529   983.589      

13.003.600 12.340.492 13.494.981 12.565.182 929.799      

Lijkbezorging 532.393-      642.610-      507.610-      532.325-      24.715        

Milieu 11.946.414- 11.703.444- 12.200.444- 12.053.912- 146.532-      

12.478.807- 12.346.054- 12.708.054- 12.586.237- 121.817-      

524.793      5.562-          786.927      21.055-        807.982      

154.429      7.000          307.000      628.970      321.970-      

528.555-      576.731-      610.274-      489.050-      121.224-      

374.126-      569.731-      303.274-      139.919      443.193-      

374.126-      569.731-      303.274-      139.919      443.193-      

Gerealiseerd resultaat 150.667      575.293-      483.653      118.864      364.789      

Mutatie reserves

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

Baten

Lasten
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Toelichting realisatie 
 
Lasten 
Milieu 

Binnen het bestuurlijk thema Milieu hebben wij € 983.589 minder uitgegeven dan begroot.  

 

Op de post afvalverwerking hebben wij circa € 210.000 minder uitgegeven dan begroot. De totale lasten van de 

afvalverwerking zijn sterk afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden afval en de verschillende soorten afval. 

De inwoners van gemeente Stichtse Vecht hebben het afval in 2014 beter gescheiden (o.a. plastic). Hierdoor 

worden de verwerkingskosten lager. 

 

Het vGRP 2012-2016 voorziet in het uitvoeren van rioleringsonderzoeken. Voor het planjaar 2014 hebben wij 

hiervoor een bedrag van €  565.000 opgenomen. Van dit bedrag is circa € 86.000 uitgegeven. Het restant zal tot 

en met 2016 worden uitgegeven (zie ook toelichting bij reserves). In 2014 is een aantal onderzoeken niet of niet 

volledig gerealiseerd. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn: onvoldoende interne jaarcapaciteit om 

de onderdelen die in eigen beheer moeten worden uitgevoerd te realiseren, het op orde brengen van de 

basisgegevens voorafgaand aan onderzoeken vergt meer tijd dan gepland en stagnerende voortgang bij 

intergemeentelijke onderzoeken/projecten. Tevens is een bedrag dat gereserveerd staat voor het onderzoek van 

acute rioleringsproblemen niet uitgegeven. 

 

Op de post pompen en gemalen hebben wij circa € 97.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat we 

zijn overgegaan op een goedkopere hosting, er zijn goedkopere telefoontarieven en er zijn energiebesparende 

maatregelen genomen.  

 

De budgetten Milieubeheer laten een overschot zien van circa € 130.000. Dit overschot wordt met name 

veroorzaakt door de aangepaste fasering van de geraamde reorganisatiekosten voor de ODRU in 2014. Deze 

kosten lopen van 2014 tot en met 2016. De totale bijdrage van de gemeente aan de incidentele kosten  

(€ 540.000) is niet gewijzigd maar de verdeling over de jaren 2014 tot en met 2016 wel. Door uitstel van de 

reorganisatie komen de kosten later op gang maar lopen langer door. Via de budgetoverheveling zal het door de 

ODRU doorgeschoven deel van 2014 ook in Stichtse Vecht worden doorgeschoven naar 2015 (€ 130.000).  

 

Lijkbezorging 

Binnen het bestuurlijk thema Lijkbezorging is € 50.960 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt door dat er meer 

mensen zijn begraven dan vooraf voorzien.  

 

Baten 
Milieu 

Binnen het bestuurlijk thema Milieu hebben wij € 146.532 minder ontvangen dan begroot.  

 

De totale baten van de afvalverwerking zijn sterk afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden afval en de 

verschillende soorten afval. Als de burger het afval beter gaat scheiden, zoals in 2014 o.a. met plastic is gebeurd, 

worden de baten hoger. De baten in 2014 waren circa € 80.000 hoger dan begroot. 
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Afvalstoffenheffing  

Met de begroting 2014 zijn aannames gedaan omtrent het aantal meer- en eenpersoonshuishoudens. Het aantal 

meerpersoonshuishoudens bleek uiteindelijk lager dan waarmee in de begroting gerekend was. Dit heeft geleid 

tot een lagere opbrengst afvalstoffenheffing met € 74.826.  

 

Rioolheffing  

Voor de rioolheffing wordt gerekend met tariefschalen. In 2014 blijkt de werkelijke verdeling van de aantallen over 

de tariefschalen ten opzichte van de begroting af te wijken. Als gevolg hiervan zijn er uiteindelijk meer objecten in 

de laagste tariefschaal ondergebracht als waarmee met de begroting gerekend is. Dit leidt tot een lagere 

opbrengst van de rioolheffing met € 142.747. 

 

Kostendekkendheid 

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca. 94%. Per saldo 

zijn de lasten € 345.446 hoger dan de baten in 2014. De hogere lasten worden veroorzaakt door toename van de  

aan afval doorberekenbare kosten (kwijtscheldingen, straatreiniging). 

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca. 105%. Per 

saldo overstijgen de baten de lasten in 2014 met € 321.970. Dit wordt met name veroorzaakt door dat de kosten 

voor advies en opdracht lager waren dan begroot. 

De onderdekking op afval en het overschot op riolering worden respectievelijk onttrokken aan- /gestort in 

egalisatiereserves. Deze reserves zijn gevormd om schommelingen op te vangen binnen de kostendekkendheid. 

Ze kunnen ingezet worden om hogere kosten op te vangen waardoor er geen tariefstijging wordt doorgevoerd  of 

besloten kan worden de heffingen in het daaropvolgende jaar naar beneden bij te stellen. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves en voorzieningen 

De niet begrote storting in de reserve van € 321.970 is de storting in de egalisatiereserve riolering (zie de 

toelichting onder kostendekkendheid). 

 

In 2014 hebben wij € 251.011 minder onttrokken aan reserves. Dit bedrag bestaat onder andere uit: 

• Onttrekking aan de egalisatiereserve afval voor een bedrag van € 345.446. Zie de toelichting onder de 

kostendekkendheid. 

• Begroot was een onttrekking van € 553.648 ten behoeve van het GRP. De werkelijke kosten waren in 

2014 € 86.395 en deze zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve riolering. 
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9. Wonen en ondernemen 
 

Omschrijving programma 
Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van 

Stichtse Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente. We 

waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen voor zover wij daarvoor uit hoofde van 

de wetgeving en de publieke taak verantwoordelijk zijn. Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkelingen, 

beschermen en versterken de natuur- en landschappelijke waarden. Wij willen adequate huisvesting realiseren 

voor alle inwoners, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Voorts zijn wij gericht 

op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

 
In het kader van dit programma worden de economische belangen van Stichtse Vecht in de regio behartigd. Het 

ondernemersklimaat en vestigingsklimaat moeten worden gestimuleerd, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid 

van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en ontwikkeling van de jeugd. Ons economisch beleid richt 

zich ondermeer op binding van grote werkgevers, ondersteuning van ondernemers en MKB-ers en bevordering 

van de (bedrijfsmatige)leefbaarheid. Op tal van terreinen wordt aandacht besteed aan contacten met het 

bedrijfsleven.  

 

Wat wilden we bereiken?  
Ondernemen  

Stichtse Vecht als gemeente met een aantrekkelijk Ondernemers- en Vestigingsklimaat. Dit draagt bij aan de 

leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en ontwikkeling van de jeugd. Op het gebied van 

economie fungeert Stichtse Vecht als strategische samenwerkingspartner binnen de provincie Utrecht, 

Noordvleugel en voor de agglomeraties Utrecht en Amsterdam. 

 

Wonen 

Op basis van de Woonvisie houden wij het inwoneraantal (62.000-64.000 inwoners) stabiel met behoud van het 

Groene Hart. Wij behouden het aanbod van sociale huurwoningen. Dit is van groot belang omdat een groot deel 

van de inwoners hierop is aangewezen. Mensen in een noodsituatie komen niet op straat te staan.  

Bijzondere aandacht verdient de doelgroep die een inkomen heeft boven de sociale huurnorm, maar te weinig 

verdient voor het verkrijgen van een hypotheek. Over het uitvoeren van de Woonvisie maken wij praktische 

afspraken met de woningcorporaties. Wij realiseren een kwalitatief woningaanbod voor alle doelgroepen. Dit 

draagt bij aan een stabiel inwoneraantal, behoud van voorzieningen en de leefbaarheid.  

 
Ruimtelijke kwaliteit 

Wij beschermen het groene karakter en de diverse ruimtelijke- en sociale kwaliteiten van onze gemeente. Per 

kern hebben we een heldere visie op de ontwikkeling voor de lange termijn (15 jaar)  

 
Gemeentelijk vastgoed 

Wij hebben een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille waarmee we onze 

beleidsdoelstellingen realiseren.  
 

Dit is de rode draad die terugkomt in de onderwerpen (uit de begroting 2014) die in dit programma worden 

toegelicht. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ondernemen 
Verbeteren ondernemersklimaat en bevorderen van contacten tussen overheid en bedrijfsleven 

Het verbeteren van het ondernemersklimaat geven wij vorm doordat wij onder andere aandacht besteden aan 

een goede dienstverlening en het bedrijfsleven als partner zien. Het afgelopen jaar hebben wij in dit kader 

periodiek overleggen gevoerd met winkeliersverenigingen en de ondernemersvereniging Stichtse Vecht.  

Bij het opstellen van de economische visie hebben wij ondernemers uitgenodigd om input te leveren. 

Daarnaast hebben wij in 2014, 15 bedrijven bezocht. Door onze contacten met ondernemers-verenigingen en een 

groot aantal individuele ondernemers weten wij wat er bij hen leeft.  

 

Opstellen van een Economische visie  

Wij hebben het afgelopen jaar op participatieve wijze de economische visie opgesteld. De economische visie is 

eind december door uw raad vastgesteld. 

 

Regionaal Economische Samenwerking  

Wij hebben een actieve rol in de diverse gremia, waarbij de belangen van Stichtse Vecht en regio zo goed 

mogelijk worden behartigd. Zo werken wij bovenregionaal samen op Noordvleugel schaal tussen Utrecht en 

Amsterdam en op regionale schaal (provinciaal) binnen de Economic Board Utrecht; wij blijven ook nog op het 

niveau van de stadsregio (BRU/U10) economisch samenwerken. De onderwerpen in de diverse actieagenda’s op 

deze niveaus zijn complementair aan elkaar en hebben allen een regionale aanpak nodig.  

 

Bevorderen van de kenniseconomie  

Wij hechten veel aan de verbindingen van lokaal ondernemerschap aan de Universiteit Nyenrode en die van de 

Universiteit Nyenrode aan de lokale gemeenschap. De samenwerking met Business Universiteit Nyenrode is 

hierin een belangrijk aandachtsgebied. Het afgelopen jaar hebben we door prioritering van taken weinig aandacht 

kunnen besteden aan deze samenwerking. 

 

Aanpak leegstand kantoren  

In eerste instantie hadden wij het doel om in 2014 heldere en flexibele kaders op te stellen voor initiatiefnemers 

om te komen tot een andere invulling en gebruik van leegstaande kantoren. Door invoering van nieuwe wetgeving 

per 1 november 2014 is het makkelijker geworden om kantoren te transformeren. Hierdoor werd een andere 

insteek van het beleid noodzakelijk waarbij we ons veel meer kunnen richten op de uitvoering. Deze nieuw op te 

stellen beleidsnota is naar verwachting eind maart 2015 gereed. 

 
Deregulering: Verdere realisatie 10-puntenplan ondernemersverenigingen en KvK  

Wij hebben het afgelopen jaar de startnotitie deregulering opgesteld. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben 

we zodanig aangepast, dat we bij iedere onderhandse aanbesteding minimaal één lokale ondernemer uitnodigen 

te offreren. In de economische visie hebben we een globale visie voor alle bedrijventerreinen opgenomen. 

Winkelcentrum Bisonspoor heeft het keurmerk ‘veilig ondernemen’ weten te behouden. 
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Wonen 
Ruimtelijke ordening  

2014 laat een aantrekkende woningmarkt zien. Uit de NVM monitor blijkt voor Stichtse Vecht dat het aantal 

verkopen is verdubbeld. Later in het jaar is sprake van een dalende verkooptijd. In de loop van 2014 is een aantal 

stagnerende woningbouwprojecten weer in ontwikkeling gekomen en is de belangstelling uit de markt voor de 

ontwikkeling van locaties sterk toegenomen. 

 

Wij hadden de bestemmingsplannen Kievitsbuurten en Garsten Noord per 1 juli 2013 nog niet geactualiseerd en 

deze actualisaties stonden voor 2014 op het programma.  

Het bestemmingsplan Kievietsbuurten hebben wij in 2014 deels afgerond. Het betreft hier een natuurgebied met 

veel particuliere (strijdige) opstallen en daardoor is de materie complex (overleg en inventarisatie kost veel tijd). 

Het ontwerp is in concept gereed. 

  

De opstelling van het bestemmingsplan voor Gasten Noord heeft vertraging opgelopen door de omstreden 

handhavingzaak en alle gesprekken daaromtrent. Om handvatten te kunnen geven aan deze complexe zaak 

hebben wij besloten een ruimtelijk visie te maken die in september door uw raad is vastgesteld. Deze visie 

vertalen we in een ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp is in concept gereed. 

 

We hebben diverse ruimtelijke projecten gefaciliteerd, die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, het stabiel 

houden van de bevolkingsomvang en het behoud van de sociale huurvoorraad. Zo is de besluitvorming rondom 

De Karavaan afgerond en is inmiddels de eerste paal geslagen voor dit project waarbij voornamelijk sociale 

woningbouw gerealiseerd wordt. Dit draagt bij aan de sociale woningvoorraad en geeft daarnaast een 

hoogwaardige invulling aan deze voormalige schoollocatie. Verder is het woningbouwproject De Witte van 

Scholten gerealiseerd op de locatie van een voormalige kwekerij, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van deze 

locatie sterk verbeterd is. Daarnaast zijn diverse projecten in voorbereidingen. Bij alle projecten hebben we onze 

inwoners actief betrokken en geïnformeerd, bijvoorbeeld via klankbordgroepen en informatieavonden. 

Wij hebben voorbereidingen getroffen voor het maken van (prestatie)afspraken op het gebied van de 

kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw en leefbaarheid gemaakt met de woningcorporaties.  

 

Gebiedsgericht werken 

Voor zeven van de negen kleine kernen hebben we een dorpsontwikkelingsplan gemaakt. Vanwege de intensieve 

participatieve aanpak zijn de dorpsontwikkelingsplannen van Tienhoven en Oud-Zuilen nog niet helemaal gereed.  

Het gebiedsontwikkelingsplan van Maarssen dorp heeft eveneens vertraging opgelopen vanwege de intensieve 

participatieve aanpak. We hebben er bewust voor gekozen om het proces belangrijker te maken dan de planning.  

Om de ruimtelijke- en sociale kwaliteit en de veiligheid te realiseren hebben wij per kern uitvoeringsplannen 

opgesteld over een periode van 5 jaar. 

 
Gemeentelijk vastgoed   

Het afgelopen jaar hebben wij de vastgoedportefeuille is geanalyseerd op kernniveau. Voor 9 van de 12 kernen 

liggen er nu scenario’s om het voorzieningenniveau van de kernen en de vastgoedportefeuille te optimaliseren.  

In de kernen Loenen aan de Vecht, Maarssen dorp en Nieuwer Ter Aa zijn we ook al gestart met de uitvoering 

van deze scenario’s. We zijn eind 2014 gestart met het uitvoeren van achterstallig onderhoud volgens de 

meerjarenonderhoudsplannen die begin 2014door uw raad zijn vastgesteld. 
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Vergunningverlening 

De landelijk wetgeving met betrekking tot gecertificeerde aanvragen is uitgesteld (ook is nog niet duidelijk of en zo 

ja wanneer nieuwe wetgeving in werking treedt). Hierdoor hebben wij dit in 2014 niet opgepakt.  

 

Handhaving  

In februari hebben wij het handhaving uitvoeringprogramma vastgesteld, waarmee wij onze prioriteiten hebben 

aangegeven. Wij zijn gestart met de samenwerking met onze handhavingspartners Weesp en Wijdemeren. We 

hebben in 2014 de handhaving Drank- en Horecawet opgepakt. De BOA’s van Wijdemeren en Stichtse Vecht 

voeren gezamenlijke controles en eventuele vervolgacties uit. In de tweede helft van 2014 heeft de gemeente 

Wijdemeren laten weten opnieuw te bekijken met wie zij wil samenwerken, hetgeen van invloed is (geweest) op 

het verder vormgeven van onze samenwerking. 

 

Uitvoering van de businesscase Handhaving openbare ruimte en leefbaarheid  

De exogene financiering van politiesurveillanten is in 2011 beëindigd. In dit verband hebben wij alternatieve 

nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: de implementatie van een social return 

project; een verdienmodel voor de inzet van BOA’s; de invoering van de optimale bestuurlijke sanctie en de inzet 

van zogeheten burgerkracht oftewel zelfredzaamheid. In 2014 zijn in totaal drie social return kandidaten gestart, 

waarvan thans nog één actief is. We hebben het plan van aanpak voor het groeitraject ‘toezichthouder social 

return’ opgesteld. Vanwege prioritering van taken en capaciteitsgebrek, hebben wij de bestuurlijke sanctie en een 

verdienmodel voor de inzet van BOA’s niet gerealiseerd. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

Indicator E/P Bron Nulmeting 2014

Reguliere omgevingsvergunning verleend binnen 
8 w eken

P 8 w eken (+6 w eken 
verlengmogelijkheid)

5 w eken

Uitgebreide omgevingsvergunning verleend 
binnen 26 w eken

P 26 w eken (+6 w eken 
verlengmogelijkheid)

15 w eken

Aanvragen binnen de gestelde termijn 
behandelen

P 100%

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is 

Door een forse stijging van het aantal vergunningen (ruim 22%) en een (op basis van het verleden) begin 2014 

terugbrengen van de capaciteit vergunningverlening is de doorlooptijd van een vergunning fors opgelopen. Eind 

2014 is de behandeltijd zoveel mogelijk teruggebracht op de maximale wettelijke termijnen. 
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Wat heeft het gekost? 

Wonen en ondernemen Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

2013 2014 2014 2014 2014

4.086.327   5.112.359   5.318.465   5.318.465   -                  

377.662      343.673      5.116.334   5.115.640   694             

Ondernemen 29.479        40.684        42.064        40.238        1.826          

Wonen 1.391.763   2.089.016   4.283.784   4.233.936   49.848        

5.885.231   7.585.732   14.760.647 14.708.279 52.368        

Ondernemen 220.017-      257.609-      193.609-      226.356-      32.747        

Wonen 2.080.708-   3.147.769-   3.372.746-   3.680.583-   307.837      

2.300.724-   3.405.378-   3.566.355-   3.906.939-   340.583      

3.584.507   4.180.354   11.194.292 10.801.340 392.952      

41.122        40.000        46.000        48.996        2.996-          

1.123.378-   355.000-      8.607.933-   8.350.464-   257.469-      

1.082.256-   315.000-      8.561.933-   8.301.468-   260.465-      

1.082.256-   315.000-      8.561.933-   8.301.468-   260.465-      

Gerealiseerd resultaat 2.502.251   3.865.354   2.632.359   2.499.872   132.487      

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves

Baten

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Overige lasten

Totaal Lasten

 
 
Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Wonen 

Binnen het bestuurlijke thema Wonen hebben we het afgelopen jaar ca. € 50.000 minder uitgegeven dan begroot. 

 

Wanneer een school het pand verlaat waarin zij is gehuisvest, verliest het pand zijn onderwijsfunctie. Het pand 

valt daarna terug in eigendom en onder het beheer en exploitatie van de gemeente. Door de leegstand in de 

voormalig schoolgebouwen ‘Pale’t’ in Tienhoven en ‘De Witte Roos’ in Maarssenbroek hebben wij minder 

exploitatielasten gemaakt dan begroot. Daardoor is er een onderschrijding op het budget van € 30.000.                                                                                                             

 

Het afgelopen jaar hebben we € 43.000 minder uitgegeven voor de afhandeling van bezwaarschriften en 

advisering over toepassen van de hardheidsclausule vanuit de Huisvestingsverordening.    

 

We hebben besloten om dit jaar niet te starten met het opstellen van een ruimtelijke visie, omdat de prioriteit ligt 

op de ruimtelijke projecten en deregulering (raadspogramma). Een andere reden is gelegen in het feit dat de 

omgevingswet in de maak is. Daarin wordt onder meer gesproken over een omgevingsvisie. Dit een breder en 

integraler document dan een ruimtelijke visie. Wij willen goed inzicht hebben in de contouren van deze wet 

alvorens we starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Dit levert een incidenteel voordeel op van bijna  

 € 50.000. Op het moment dat wij gaan starten, informeren wij uw Raad nader hieromtrent.   

        

In 2014 heeft grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan de Huis ten Boschstraat in Maarssen. Een deel van 

deze werkzaamheden heeft betrekking op de ontsluiting van de nieuwe woningbouwlocatie Kwekerij Scholten en 

de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten voor dit project waren niet voorzien, met een incidenteel 

nadeel van ruim € 28.000 als gevolg. 
67 

 



Het afgelopen jaar hebben wij minder adviezen (zoals bijv. welstand en constructietoetsen) nodig gehad bij het 

opstellen van omgevingsvergunningen, met een incidenteel voordeel van € 101.000 als gevolg. 

 

In 2014 zijn er minder kosten gemaakt dan was begroot voor een bedrag van € 118.000. Dit heeft te maken met 

het feit dat er nieuwe onderhandelingen zijn geweest met de woningcorporatie. Hierdoor heeft de ontwikkeling 

van de bouw even stilgestaan. Deze kosten worden doorgeschoven naar 2015. Dit heeft echter geen 

consequenties voor de totale opzet van de grondexploitatie ‘De Karavaan’. 

 

De voornaamste resterende activiteit binnen de grondexploitatie van het project gemeentewerf Kockengen is de 

gedeeltelijke sloop en verbouw van de voormalige gemeenteloods ten behoeve van het jeugdhonk. De 

bouwwerkzaamheden stonden gepland voor 2014, maar vanwege een onderzoek naar een mogelijk alternatieve 

locatie voor het jeugdhonk hebben deze het afgelopen jaar niet plaatsgevonden. We hebben de zoektocht naar 

een alternatieve locatie beëindigd en definitief gekozen voor de huidige locatie op de gemeentewerf. De 

bouwwerkzaamheden staan nu gepland voor het voorjaar van 2015. De hiermee samenhangende kosten die voor 

2014 zijn begroot zijn (€ 78.000) om die reden niet uitgegeven, zijn nu voorzien als uitgaven in 2015. 

 

We hebben het afgelopen jaar  € 323.000 ontvangen als gevolg van de grondverkoop Schildershof conform de 

met de ontwikkelaar in 2013 gesloten overeenkomst. In 2013 heeft uw Raad besloten om deze opbrengst aan te 

wenden ten behoeve van de  inrichting van het openbaar gebied. In 2014 hebben wij ter uitvoering van dit besluit   

€ 323.000 (zie ook baten) gestort in de nieuw te vormen voorziening Schildershof (zie ook baten). 

 

Baten 
Wonen 

Binnen het bestuurlijke thema Wonen hebben we het afgelopen jaar bijna € 325.000 meer ontvangen dan 

begroot. De bewoners van de recreatieparken werken samen met ons aan het wijzigen van de bestemming van 

de recreatieparken naar een woonbestemming om daarmee de huidige permanente bewoning te legaliseren. De 

hiervoor vereiste bouwkundige controles van de chalets worden gefinancierd middels door de bewoners te 

betalen leges (€ 30.000). Deze inkomsten zijn niet begroot. 

 

We hebben het afgelopen jaar € 323.000 ontvangen als gevolg van de grondverkoop Schildershof conform de 

met de ontwikkelaar in 2013 gesloten overeenkomst. Deze inkomsten waren niet begroot (zie ook lasten).      

Binnen de producten Ruimtelijke ordening en handhaving overige volkshuisvesting hebben we afgelopen jaar  

€ 67.000 ontvangen voor exploitatiebijdrage, leges bestemmingsplannen en dwangsommen die niet in onze 

begroting zijn voorzien. 

  

Uw Raad heeft begin 2014 de meerjarige onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen (exclusief 

onderwijs) vastgesteld. De uitvoering van een deel van het geraamde onderhoud heeft (o.a. door vertraging in het 

aanbestedingstraject) niet meer in 2014 kunnen plaatsvinden en wordt in 2015 meegenomen. Op basis van de 

vastgestelde meerjarige onderhoudsplannen was in 2014, ter egalisatie van de lasten over de jaren, een bijdrage 

uit de ‘onderhoudsegalisatievoorziening’ voorzien van € 150.000. Gelet op de minder gemaakte 

onderhoudskosten is deze bijdrage niet in 2014 ingezet, maar zal in 2015 wel dienen plaats te vinden. 
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Het afgelopen jaar vielen de legesopbrengsten omgevingsvergunningen gunstiger uit dan verwacht (€ 190.000) 

als gevolg van een aantrekkende markt. We hadden in de begroting 2014 rekening gehouden met een 

noodzakelijke onttrekking aan de Algemene reserve van € 325.000. Door de meevallende legesopbrengsten 

omgevingsvergunningen is de noodzakelijke onttrekking aan de Algemene reserve beperkt tot € 135.000. 

 

Binnen de grondexploitatie komt de opbrengst uit verkoop van de gronden aan de Volle Evangelie Gemeente 

Kockengen ten behoeve van het realiseren van een samenkomstgebouw, als dekking van de kosten voor het 

jeugdhonk. Deze opbrengst uit verkoop grond is in 2013 ingeboekt. De negatieve som aan baten (ca. € 80.000) 

betreft een verrekening met de balans, waarbij er een afrekening van de boekwaarde plaatsvindt. De hoogte van 

deze som hangt samen met de kosten die in 2014 niet zijn uitgegeven, maar wel zijn begroot. 

 

In de grondexploitatie ‘De Karavaan’ is rekeninggehouden met een grondopbrengst van € 1.247.000. In 2014 

hebben wij echter een bedrag ontvangen van € 999.500. De resterende € 247.500 zullen wij ontvangen in 2015. 

In de begroting was rekening gehouden met 50% te weten € 623.500. Hierdoor hebben wij een meeropbrengst 

van € 375.000 gerealiseerd ten opzichte van de begroting. 

Ook was begroot dat de Provinciale (ISV) subsidie € 500.250 in 2014 zou worden ontvangen. De subsidie hebben 

wij echter in 2015 mogen ontvangen. Wel is voldaan aan de met de provincie Utrecht overeengekomen mijlpalen 

voor het verkrijgen van de ISV-subsidie. 

                      

Algemene toelichting mutaties reserves 

In 2014 hebben wij voor € 257.469 minder ontrokken aan reserves. Dit bedrag bestaat onder andere uit: 

• Minder onttrokken aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 189.059. Begroot was dat er voor        

€ 325.000 minder aan leges binnen zouden komen. Dit was werkelijk € 135.941. Dit bedrag is onttrokken 

aan de Algemene reserve. 

• De structuurvisie is niet opgesteld. De kosten voor een bedrag van € 68.410 zouden onttrokken worden 

aan de Algemene reserve. 
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 

Omschrijving programma 
Het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen omvat het beheer van de liquide middelen, de post 

onvoorzien en de leningportefeuille. Daarnaast richt het programma zich op de algemene dekkingsmiddelen c.q. 

de vrij besteedbare financiële middelen die niet aan andere programma’s toe te rekenen zijn. Hiertoe worden 

gerekend de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en belastingsoorten waarvan de besteding niet gebonden 

is zoals de OZB. 

Wat wilden we bereiken? 
In 2014 is het voeren van een degelijk en solide financieel beleid gecontinueerd. De begroting 2014 en  

bijbehorende meerjarenbegroting, waren structureel sluitend. Via de tussentijdse bestuursrapportages zijn 

dekkingsrichtingen aangereikt waarmee in tegenvallers kon worden voorzien. Gedurende het jaar 2014 was de 

Algemene reserve hoger dan de vastgestelde minimumnorm van € 9,45 miljoen.  

Naast de reguliere P&C-cyclus was er in 2014 tevens aandacht voor de doorontwikkeling van de financiële 

instrumenten. Dit heeft geleid tot een compactere begrotingsopzet voor 2015.  

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Financiële positie 
Herijking gemeentefonds (Algemene uitkering) 

In de ‘meicirculaire 2014 gemeentefonds’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn 

gemeenten geïnformeerd over de eerste fase van de herijking van het huidige verdeelstelsel van het 

gemeentefonds. Herijking was noodzakelijk omdat er een scheefgroei was ontstaan in de gemeentelijke uitgaven 

ten opzichte van de verdeling van de Algemene uitkering.  

De herijking zal per 2016 voor de gemeente Stichtse Vecht leiden tot een structureel hogere bijdrage met 

€ 240.400. Ook voor 2015 wordt een hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds ontvangen. Deze bedraagt circa 

€ 120.000. 

 
Vermogenspositie 

De financiële beleidsregels zijn op enkele punten nader aangescherpt om de interne werking daarvan te 

verbeteren respectievelijk te verduidelijken. De verdeelsystematiek is op enkele punten gewijzigd ten gevolge van  

de implementatie van het Sociaal domein. De toerekening van de capaciteit aan de kostendekkende exploitaties 

wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 
Onvoorzien 

In het kader van een solide en evenwichtig financieel beleid is in de begroting de post ‘onvoorzien’ opgenomen. 

De post ‘onvoorzien’ kent een volume van € 100.000 en is in 2014 ingezet voor: 

• Activiteiten in het kader van Maarssenbroek-40 jaar (€ 40.000); 

• Het bij de 2de Bestuursrapportage geprognosticeerde nadeel over 2014 ad € 60.000. 
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Paragraaf Financiering 
Financiering 

Financiering heeft betrekking op het uitzetten en/of aantrekken van financiële middelen. De kaders die hierbij 

gehanteerd dienen te worden zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en zijn 

vertaald in het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht dat in 2014 geactualiseerd is.  

 
De treasury is onder andere belast met een adequaat beheer van de gemeentelijke geldstromen. Gelet op de erg  

lage rente op de geldmarkt zijn tijdelijke liquiditeitentekorten in 2014 met kortlopende geldleningen gefinancierd. 

Er is geen nieuwe (langlopende) geldlening aangetrokken. Hiermee is in 2014 voldaan aan de  wettelijke normen, 

vastgelegd in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 

 
Dividenden 

De gemeente heeft als aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en waterbedrijf Vitens in 

2014 een dividenduitkering ontvangen van € 195.518. Dat is € 20.518 hoger dan waarmee in de begroting 2014 

rekening werd gehouden. 

Dividenduitkering 2014 Bedrag

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  €                         37.494 

Waterbedrijf Vitens N.V.  €                      158.024 

Totaal  €                      195.518  
De dividenduitkering van het Waterbedrijf Vitens wordt niet tot de ‘algemene dekkingsmiddelen’ gerekend maar verantwoord 

onder programma 9 ‘Wonen en Ondernemen’. 

 

Wat heeft het gekost? 

Financiering en algemene Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

dekkingsmiddelen 2013 2014 2014 2014 2014

1.167.512   1.284.450   1.338.280   1.338.280   -                  

170.583      170.393      168.177      165.733      2.444          

Belastingen 426.992      366.178      366.178      446.619      80.441-        

Onderdeel f inanciele positie 224.065      687.000      400.000      1.389.967   989.967-      

Paragraaf f inanciering 80.658        14.823        14.823        117.315      102.492-      

Resultaat na bestemming -                  106.706      2.000          -                  2.000          

2.069.810   2.629.550   2.289.458   3.457.914   1.168.456-   

Belastingen 13.232.868- 13.111.958- 12.893.638- 12.816.084- 77.554-        

Onderdeel f inanciele positie 52.116.206- 51.458.434- 56.530.290- 59.474.411- 2.944.121   

Paragraaf f inanciering 1.469.660-   1.274.379-   1.067.379-   1.654.590-   587.211      

Resultaat na bestemming -                  -                  302.199-      -                  302.199-      

Resultaat kostenplaatsen -                  -                  -                  1.342.387-   1.342.387   

66.818.734- 65.844.771- 70.793.506- 75.287.472- 4.493.966   

64.748.924- 63.215.221- 68.504.048- 71.829.558- 3.325.510   

1.610.201   322.303      83.844        596.344      512.500-      

1.814.054-   547.751-      613.099-      613.099-      -                  

203.853-      225.448-      529.255-      16.755-        512.500-      

203.853-      225.448-      529.255-      16.755-        512.500-      

Gerealiseerd resultaat 64.952.777- 63.440.669- 69.033.303- 71.846.313- 2.813.010   

Overige lasten

Totaal Lasten

Baten

Baten

Totaal Baten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

Lasten

Interne doorbelasting

Kapitaallasten

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Totaal Mutaties reserves

Mutatie reserves
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Toelichting realisatie 

 

Lasten 
Belastingen 

De lasten van heffen en innen van belastingen zijn in 2014 € 80.441 hoger dan begroot.  

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding van € 66.000 vanwege een toename van bezwaren 

door de 'no cure no pay' bureaus die bezwaar maken voor de burger en om kostenvergoeding vragen bij een 

gegrond zijnde uitspraak. Dit zal naar verwachting de komende jaren verder oplopen. 
 
De paragraaf financiering geeft een afwijking van ruim € 100.000 

De oorzaak is tweeledig. Enerzijds is er een bedrag van € 40.000 gestort om de ‘voorziening dubieuze 

debiteuren’ op peil te houden terwijl anderzijds de oude krediethypotheken van Sociale Zaken met € 60.000 

afgewaardeerd moesten worden. 

 
Onderdeel financiële positie 

Binnen het onderdeel Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn onder andere de lasten geraamd van een 

aantal gemeentebrede stelposten die niet aan een specifiek beleidsprogramma kunnen worden toegerekend. Op 

deze stelposten is per saldo ten opzichte van de begroting een bedrag van € 989.967 meer uitgegeven dan 

begroot. 

 

- Project Uitvoering Strategische Heroverweging PUSH (nadeel € 350.000) 

De taakstelling uit de Strategische heroverweging op het onderdeel vastgoed is in 2014 niet gerealiseerd. Er is 

gekozen voor een zorgvuldig en participatief traject en dat vraagt meer tijd dan vooraf is voorzien. In 2015 en 

verder wordt de taakstelling wel ingevuld. 

 

-Frictiebudget Strategische Heroverweging (voordeel € 301.200) 

Bij de Strategische Heroverweging is voor de jaren 2013, 2014 en 2015 een budget voor frictiekosten 

beschikbaar gesteld voor het opvangen van incidentele kosten bij de implementatie van maatregelen. Het budget 

voor 2014 van € 500.000 is niet volledig benut. Er resteert een bedrag van € 301.200. Wij stellen voor dit bedrag 

over te hevelen naar 2015 voor het opvangen van de frictiekosten voor de resterende looptijd 2015 t/m 2017 van 

PUSH 1 en 2. 

 
-Frictiekosten herindeling 2010-2014 (nadeel € 986.141, zie ook baten) 

Voor de kosten die samenhangen met een gemeentelijke herindeling krijgt een heringedeelde gemeente van het 

Rijk een frictiekostenvergoeding uitgekeerd ter compensatie van de kosten. De vergoeding is gemaximaliseerd en 

wordt over een periode van vier jaar via de Algemene uitkering aan de gemeente uitgekeerd. In totaal is aan de 

gemeente Stichtse Vecht € 8,7 miljoen uitgekeerd. In de afgelopen jaren is € 7,8 miljoen aan kosten die 

samenhangen met de herindeling uitgegeven. Voor het restant (€ 986.141) zijn voor 2015 en 2016 verplichtingen 

aangegaan. Voor deze verplichtingen is bij het opmaken van de jaarrekening 2014 een voorziening frictiekosten 

herindeling gevormd. 
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Baten 

Belastingen  

De opbrengsten aan belastingmiddelen zijn € 77.553 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 

achterblijvende inkomsten op de niet-woningen. Dit wordt veroorzaakt door een hoger leegstandspercentage dan 

bij de begroting werd voorzien. Daarnaast blijkt het areaal aan niet-woningen binnen de gemeente lager is dan 

begroot. 

 
Financiële positie 

De baten op het onderdeel Financiële positie kennen over 2014 een voordeel van ca. € 3 miljoen ten opzichte van 

de gewijzigde begroting. Dit voordeel wordt gevormd door:  

 

• De stelpost achteruitgang Algemene uitkering (€ 2.436.800)  

Zoals bij de 2e Bestuursrapportage is aangegeven is de lijn van het college om de ruimte in deze stelpost zo 

veel als mogelijk in stand te houden om de (mogelijke nadelige) gevolgen van de implementatie van het 

Sociaal domein in de jaren 2015, 2016 en 2017 op te kunnen vangen. De jaarschijf 2014 van de stelpost is 

gelet hierop niet ingezet. Wij stellen voor om het restant over te hevelen naar 2015.  

 

• Een hogere Algemene uitkering (€ 491.000)  

Ten opzichte van de begroting is de Algemene uitkering € 491.000 hoger. De belangrijkste oorzaken zijn:  

a. de integratie-uitkering Eenmalige koopkracht-tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen tot 

110% van het sociaal minimum in 2014 (€ 157.600). De uitgaven hiervoor bedragen in 2014 € 100.030 

en zijn verantwoord bij het bestuurlijk thema Bijstand in programma 6, ‘Werk en inkomen’. Het restant 

van € 57.570 stellen wij voor over te hevelen naar 2015.  

b. het voordelig resultaat over de jaren 2012 tot en met 2014 als gevolg van actualisering van de aantallen 

van verschillende verdeelmaatstaven. 

• Het restant van de rijksmiddelen (frictiekosten) ad € 986.141, ontvangen voor de herindeling. Dit is in een 

voorziening gestort (zie ook lasten). 

 

Het saldo op de kostenplaatsen (€ 1.342.387)  

De overige afwijkingen hebben betrekking op de kostenplaatsen. Dergelijke afwijkingen worden verantwoord op 

het onderdeel ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’. Voor 2014 betreft dit een voordeel van € 1.342.387 

op de diverse kostenplaatsen. De totstandkoming van dit voordeel lichten wij toe in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Daarnaast betreft de afwijking een technische begrotingspost als gevolg van de wijzigingen op de kostenplaatsen 

zoals deze zich hebben voorgedaan na het gereedkomen van de kostenverdeling voor de primitieve begroting 

(het ‘begrotingsboekwerk’). Na het opstellen van de begroting worden wijzigingen die zich tijdens het 

begrotingsjaar in de kostenverdeling voordoen niet meer gemeentebreed vertaald maar bij de jaarrekening  

financieel-technisch weergegeven op het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Deze post 

heeft geen uitwerking op het behaalde resultaat over 2014 op de diverse kostenplaatsen (zijnde het verschil 

tussen de begroting en jaarrekening 2014). 
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Paragraaf financiering  

Het voordeel op de paragraaf financiering wordt met name veroorzaakt door hogere rentebaten over de eigen 

financieringsmiddelen. In totaal wordt € 687.000 aan bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen ten  

gunste van de algemene dienst gebracht. Dit is € 86.000 meer dan begroot vanwege een hogere omvang aan 

reserves op de peildatum 1 januari 2014 dan bij de begroting werd voorzien. 

In 2010 en 2013 hebben de voormalige gemeente Breukelen en de gemeente Stichtse Vecht besloten om 

starterleningen te verstrekken. Het betreft hier bedragen van respectievelijk € 200.000 en € 312.500 en zijn 

ondergebracht bij het Stimuleringsfonds van Volkshuisvesting dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van  

starterleningen. Deze bedragen zijn onttrokken aan respectievelijk de reserve woningbouwdoeleinden en de 

Algemene reserve. De gestorte gelden aan het Stimuleringsfonds van Volkshuisvesting hadden echter 

verantwoord moeten worden als zijnde langlopende geldlening onder de Financiële Vaste Activa. Dit is in 2014 

alsnog gecorrigeerd en is er in totaal € 512.500 teruggestort in de Algemene reserve. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves  
In 2014 is er € 512.500 meer toegevoegd aan reserves ten opzichte van de begroting. Dit komt door een  

terugstorting van de starterleningen in de Algemene Reserve ( zie ook de toelichting bij de baten onder het 

bestuurlijk thema paragraag financiering). 
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1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht. Aandacht voor 

het weerstandsvermogen voorkomt dat substantiële risico’s dwingen tot extra bezuinigingen en/of noodzaken tot 

een bijstelling van de uitvoering van de programma’s. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is 

inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico’s alsmede de aanwezige weerstandscapaciteit. 

Monitoren 

De risico’s en beheersmaatregelen zijn per programma gedurende het jaar geactualiseerd. In 2014 is de Raad 

geïnformeerd via de programmabegroting en de tweede Bestuursrapportage. Risicomanagement is daarmee 

structureel ingebed in de reguliere P&C cyclus. 

 

Terugblik op de risico’s genoemd in de begroting 2014 

Hieronder volgt een terugblik op de risico’s die genoemd zijn in de begroting 2014. 

• Financiële positie verbonden partijen 

De financiële positie van verbonden partijen heeft niet geleid tot druk op de begroting. Dit risico heeft zich in 

2014 niet voorgedaan. 

• Teruglopende legesinkomsten 

Gelet op de economische omstandigheden heeft de raad  bij de Begroting 2013 besloten de achterblijvende 

legesinkomsten bij de Begroting 2013 voor een periode van 3 jaar incidenteel ten laste van de Algemene 

reserve te brengen. Voor 2014 ging het om een onttrekking van € 325.000. In 2014 lieten de legesinkomsten 

ten opzichte van ramingen een herstel zien (voordeel ca. € 190.000). De  verwachte  onttrekking aan de 

Algemene Reserve kon daardoor verlaagd worden tot € 135.000. 

• Het juist kunnen beoordelen van de openbare veiligheid en crisissituaties 

Er heeft zich geen situatie voorgedaan, waarbij een inschattingsfout gemaakt is, die vervolgens heeft kunnen 

leiden tot imago-, financiële- of politieke schade. 

• Niet behalen daling aantal uitkeringsgerechtigden 

In 2014 zijn de bijstandsaantallen verder gestegen ten opzichte van 2013. In de bestuursrapportage najaar 

2014 is hierop geanticipeerd en zijn de uitgaven en inkomsten met per saldo € 290.000 bijgesteld.  

• Toename aantal bijstandsaanvragen 

Zie toelichting bij bovenstaand risico. 

• Veranderende rol overheid 

Wanneer wij er niet in slagen om elkaar tijdig mee te nemen, loopt de binding van Stichtse Vecht risico op de 

niet wettelijk verplichte domeinen zoals Sport, Recreatie en Cultuur. Dit risico op verarming heeft zich in 2014 

niet voorgedaan. 

• Inkoop Sociaal domein 

Dit risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan tijdens de transitie van het sociaal domein, aangezien er in 2014 

een dekkend aanbod gerealiseerd is. 
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• Toename beroep op minimaregelingen etc. 

In 2014 is sprake van een overschrijding als gevolg van versterkte inzet vanuit de gemeente op het gebruik 

van minimaregelingen. Deze overschrijding grotendeels opgevangen door hogere bijdrage vanuit het rijk en 

de tarieven van riool en afval. 

• Dreigende concurrentieslag tussen andere aanbieders maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen 

Dit risico heeft zich in zeer beperkte mate voorgedaan, doch heeft niet geleid tot financiële gevolgen. Dit 

komt door de genomen beheersmaatregelen. In een tweetal gevallen is een vrijgekomen kinderopvanglocatie 

gesloopt. Binnen Loenen en Maarssendorp lopen concrete schuifplannen waardoor vastgoed verkocht kan 

worden en met enkele dorpshuizen is de gemeente in gesprek om de exploitatie te optimaliseren. 

• Peuters kunnen geen gebruik maken van een toegankelijke voorschoolse voorziening 

Het risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan. 

 

Overige risico’s 

De volgende risico’s hebben zich voorgedaan in 2014. De financiële gevolgen zijn opgevangen binnen de 

begroting. 

• Consequenties vervolg tussenvonnis en eventuele vervolgclaim Ballast Nedam voor de gemeente 

In 2014 heeft uw raad besloten tot een schikking inzake het geluidscherm A2. Door het treffen van deze 

schikking is het risico vervallen. 

• Ongezonde of onveilige schoolgebouwen 

Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met één of meer situaties waarbij asbest uit schoolgebouwen 

moet worden verwijderd. In 2014 is een plan ingediend voor asbestverwijdering uit de gevels van RSG 

Broklede. Er zijn geen feitelijke kosten voor asbestsanering in 2014 geweest. De werkzaamheden worden in 

2015 uitgevoerd. 

• Leegstand overgedragen schoolgebouwen 

In 2014 is er één schoolgebouw (Vijverhofschool te Breukelen) teruggekomen naar de gemeente. Het 

schoolgebouw is tijdelijk in gebruik gegeven, waardoor de ongedekte exploitatiekosten relatief laag zijn. Er is 

daardoor geen beroep gedaan op de Algemene Reserve. 

• Lekkage en overstromingen door wateroverlast & Vervuiling van oppervlaktewater 

In de nazomer van 2014 waren er enkele zware neerslaggebeurtenissen, met wateroverlast tot gevolg. Dit 

heeft vooral maatschappelijke onrust en in een beperkt aantal gevallen particuliere schade gegeven. De 

extreme neerslag heeft op enkele locaties ook niet ernstige watervervuiling door overstorten veroorzaakt. 

Deze recente ontwikkelingen leiden tot een verscherpte aandacht voor de kwaliteit van het rioolstelstel. 

Nadere verkenning van de problemen in samenwerking met de Waterschappen is noodzakelijk. 

• Beveiliging en uitval ICT in de organisatie 

In 2014 is er enkele keren sprake geweest van een (korte) ICT uitval. Een en ander heeft niet geleid tot 

stagnatie in de gemeentelijke dienstverlening en heeft tevens geen nadelige consequenties voor het 

gemeentelijke betalingsverkeer gehad.  

We hebben een  ICT-beveiligingsplan. Het beveiligen van software en bestanden tegen virussen c.a. betreft 

een continu proces, waarvoor een security-officer is aangesteld. 
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We kunnen concluderen dat voor de in de begroting 2014 opgenomen grootste financiële risico’s voor een tweetal 

risico’s, te weten ‘Teruglopende legesinkomsten’ en ‘Toename aantal bijstandsaanvragen’, een beroep is gedaan 

op de gemeentelijke weerstandscapaciteit. De onttrekking aan de Algemene Reserve bedraagt hiervoor in totaal  

€ 425.000. 

 

Ontwikkelingen   
Sociaal domein 

In 2014 waren de risico’s, die samenhingen met de implementatie en uitvoering van het Sociaal domein, nog niet 

volledig in beeld. Vooralsnog is hiervoor een buffer van 8% van de Rijksbijdrage aangehouden. In 2015 worden 

de risico’s geïnventariseerd. 

 

Verbonden partijen 

In de zomer 2014 is het toezichtsteam verbonden partijen samengesteld. Een van de speerpunten van het 

toezichtsteam is het inzichtelijk maken van de risico’s. Daarom is een methodiek ontwikkeld, waarmee vervolgens 

in 2015 de risico’s inzichtelijk gemaakt kunnen worden per partij. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Het totaal aan (financiële) risico’s is gekwantificeerd op € 18,15 miljoen. 

 

Op basis van de risico-inventarisatie is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat 

het reserveren van dit maximale bedrag (circa € 18,15 miljoen) ongewenst is. De risico’s zullen immers niet 

allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle 

risico’s kunnen worden opgevangen met een bedrag van € 4.567.290 (benodigde weerstandscapaciteit).  

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Per 31 december 2014 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit: 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) 9.450.000€                   

Post onvoorzien 100.000€                       

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 9.550.000€                   

Beschikbare weerstandscapaciteit

 
 

Ratio weerstandsvermogen 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit . De raad 

heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen en de nota Risicomanagement de ratio 

weerstandsvermogen vastgeld op tenminste 1,4 (met een streefwaarde tot 2,0). De ratio is: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 9.550.000€  
Benodigde weerstandscapaciteit 4.567.290€  

= =Ratio weerstandsvermogen = 2,09
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De ratio weerstandsvermogen komt uit boven het door de raad in de nota risicomanagement vastgelegde 

streefcijfer voor de ratio weerstandsvermogen (categorie ruim voldoende, ratio 1,4 - 2,0). 

 

Vergelijking ratio weerstandsvermogen jaarrekening en begroting 2014 

De ratio weerstandsvermogen was begin 2014 2,58 en de ratio weerstandsvermogen is eind 2014 2,09. 

Er is sprake van een daling van de ratio weerstandsvermogen gedurende het jaar 2014. Dit is gelegen in het feit 

dat in vergelijking tot begin 2014 er eind 2014 rekening wordt gehouden met de (financiële) risico’s voor het 

Sociaal domein, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit hoger is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

 



2. Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het beleidskader van het in stand houden van kapitaalgoederen zoals wegen, 

kunstwerken, kade- en oevervoorzieningen, riolering, water, groen en gebouwen over 2014 weergegeven. We 

hebben met behulp van geautomatiseerde beheersystemen beheerplannen opgesteld voor het onderhoud van de 

kapitaalgoederen. In deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste 

kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Bij kapitaalgoederen is het niveau van 

onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. 

 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

In de door uw raad vastgestelde beleidskaders beheer openbare ruimte, wordt uitgegaan van een beeldkwaliteit 

hoog (A), basis (B) en laag (C). Aan de hand van dit ambitieniveau wordt een wijk of kern onderhouden. Dit 

noemen wij kwaliteitsgestuurd beheer IBOR. Vanuit dit ambitieniveau zijn beheerplannen en geïntegreerde 

onderhoudsbestekken opgesteld. Onder IBOR vallen onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, groen, 

kunstwerken, spelen en oevers en beschoeiingen. 

 
Wegen 

Ten behoeve van het beheerplan wegen 2014-2018 is in 2014 een aantal grotere reconstructies en vervangingen 

uitgevoerd zoals de Oostkanaaldijk (Kerklaan-Nigtevecht), Bosdijk, 2e fase rondweg Boomstede, Straatweg (Op 

Buurenbrug-Sportparkweg), Sweserengseweg (Sportparkweg-Zuilenselaan), Oostwaard (Op Buuren Buiten) en 

de Huis ten Boschstraat. Daarnaast is er verspreid over de gemeente op meerdere wegvakken planmatig 

onderhoud uitgevoerd.  

 

Kunstwerken 

In 2014 is aan de hand van de geactualiseerde beheer- en onderhoudsplannen inzicht verkregen welke 

kunstwerken de komende jaren het meest in aanmerking komen voor (groot) onderhoud en/of vervanging waarbij 

de veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal staan. Dit heeft bijgedragen om 

veilige verkeersroutes in stand te houden, een veilige doorgang voor de scheepvaart te garanderen en mede de 

waterhuishouding op peil te houden. Het resultaat is dat gemeentebreed aan 21 bruggen groot en klein 

onderhoud is verricht. Daarbij zijn in het kader van het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) diverse 

gemeentelijke kunstwerken opgenomen voor reiniging.  

 
Openbare verlichting 

In de jaarrekening van programma 3 is onder het punt ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ aangegeven welke 

maatregelen in 2014 zijn uitgevoerd voor de openbare verlichting. 

 
Waterhuishouding 

Delen van de oevers van de Vecht zijn aangewezen als openbare aanlegplaats. Hier zijn daarop gerichte 

voorzieningen aanwezig als afmeerpalen of ogen, walstroom, drinkwater en afvalvoorzieningen. Gebruikers 

betalen hiervoor kadegeld en toeristenbelasting. In de belastingverordening Kadegelden zijn de tarieven 

verhoogd, zodat de kosten voor de uitbreiding van de oevervoorzieningen worden terugverdiend. 
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In de beleidskaders zijn ook de oevers en beschoeiingen betrokken. Door herverdeling van bestaande middelen 

werd het meest noodzakelijke onderhoud gerealiseerd. Om op termijn kosten te besparen, wordt in de gedeelten 

van de gemeente zonder beschermd dorpsgezicht, dakpanbeschoeiingen vervangen door minder 

onderhoudsintensieve afscheidingen. 

 

Groen 

In de beleidskaders voor kwaliteit van de openbare ruimte is ook het groen betrokken. Het doel is functioneel 

openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het groen is in verscheidene functies ingedeeld, 

waarbij elk van deze functies eigen kwaliteits- en onderhoudsaspecten hebben. Naar aanleiding van deze 

functies is het groen onderhouden. De vaststelling van het Bomenbeleidsplan Stichtse Vecht wordt voorzien 

medio 2015. Aan het bomenbeleidsplan is de Bomenverordening gekoppeld. Daarmee wordt een specifieke 

bescherming van de meest waardevolle bomen en houtopstanden gecombineerd met vermindering van 

regelgeving en terugtredende overheid. 

 

Speelterreinen 

We zorgden dat de speelplekken en speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Als eigenaar van de speeltoestellen zijn wij verplicht minimaal één keer per jaar een grondige inventarisatie te 

houden. Dit wordt jaarlijks door een onafhankelijk inspectiebureau gedaan. Vanuit de inspectie volgden 

maatregelen voor onderhoud en/of vervanging van speeltoestellen. In 2014 is er een speelruimteplan/visie 

gemaakt en vastgesteld, waarmee beleidsmatige keuzes op het gebied van speelruimte worden gemaakt. Hieruit 

volgt een serie gebiedsgerichte uitvoeringsplannen met voorgestelde reconstructies. Deze uitvoeringsplannen 

worden participatief ontwikkeld. Het onderhoud en de reconstructies van speelterreinen is in 2014 uitgevoerd 

binnen het beschikbare budget. 

 

Sportterreinen 

Om het beheer van sportaccommodaties inzichtelijk en efficiënt te maken, werkten wij in 2014 met één bestek 

voor het onderhoud van alle door de gemeente te beheren buitensportaccommodaties. Tevens is met de 

voorzitters van de voetbalverenigingen van Stichtse Vecht overleg gestart om te onderzoeken of het beheer van 

de voetbalcomplexen aan die verenigingen kan worden overgedragen. In 2015 wordt hierover duidelijkheid 

verwacht. In 2014 is gebleken dat een breed sportbedrijf voor het beheer en de exploitatie van de 

sportaccommodaties op dit moment en op de schaal van Stichtse Vecht vooralsnog niet haalbaar is.   

 
Gebouwen 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de gemeentekantoren, onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, 

welzijn, cultuur en kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de gemeente 

verzorgd en bekostigd. Door het vaststellen van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) verbeteren we het 

onderhoudsniveau en verminderen we achterstallig onderhoud door ons vastgoed verantwoord te beheren. 
Op basis van deze MJOP's zijn werkzaamheden geclusterd en op de markt gezet. Zo is o.a. het 

dakonderhoud gegund en vindt nu de gunning plaats voor gevelonderhoud. Met de MJOP’s bereiken we in de 

loop van de tijd een nulsituatie, zijnde vastgestelde kwaliteitsnorm NEN-norm, score 3, voor alle gebouwen.   

 

Riolering 

In de jaarrekening van programma 8 is onder het punt ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ aangegeven welke 

maatregelen in 2014 zijn uitgevoerd vanuit het vGRP. 
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3. Financiering 
 

Inleiding 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) stelt kaders voor een verantwoorde, prudente en 

professionele inrichting van de treasuryfunctie en heeft ten doel het beheersen van de financiële risico’s en het 

bevorderen en transparant maken van het gemeentelijke financiering- en treasurybeleid. 

 

De introductie van het verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) heeft per 

15 december 2013 geleid tot het wijzigen van de Wet fido.  

Met de introductie van het verplicht schatkistbankieren is het decentrale overheden niet toegestaan om tijdelijk of 

structureel overtollige liquide middelen te beleggen bij financiële- of bankinstellingen, zij zijn verplicht deze aan te 

houden in de Nederlandse schatkist. De Wet Hof vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- 

en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken hebben de lidstaten zich gecommitteerd aan het 

grondwettelijk vastleggen van een structureel sluitende begroting en moet het financieringstekort beperkt worden 

tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor decentrale overheden. 

Omdat het beheersen van het EMU-saldo geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid (Rijk én decentrale 

overheden) wordt de begrotingsvrijheid van decentrale overheden beperkt. 

Beleidsrealisatie 
Treasurystatuut 

De uitgangspunten van de gewijzigde Wet fido zijn vertaald in het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse 

Vecht’ dat door de gemeenteraad op 28 oktober 2014 vastgesteld. 

Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 

Tijdens een bijeenkomst met de huisbankier op 20 november 2014 is expliciet aandacht geweest voor het 

verstrekken van gemeentelijke garantstellingen en de daaraan verbonden risico’s. De concept-verordening is 

vervolgens, daar waar noodzakelijk of gewenst, aangevuld met de aanbevelingen naar aanleiding van deze 

bijeenkomst. Dit heeft geleid tot vertraging in de vaststelling en implementatie van de verordening. 

 

Optimaliseren liquiditeitenprognose 

De reguliere substantiële geldstromen zijn in de liquiditeitenprognose ingepland waardoor de financiële positie 

van de gemeente Stichtse Vecht dagelijks in beeld is. De liquiditeitenprognose wordt periodiek geactualiseerd. 

 
In 2014 is binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving een prudent treasurybeleid gevoerd. 
 
Liquiditeiten- en financieringspositie 

Dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven over een heel begrotingsjaar gemeten, normaliter in evenwicht zijn, 

betekent niet dat er gedurende het begrotingsjaar geen sprake kan zijn van een (financiële) positie, positief of 

negatief.  

Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen door het Rijk en de voorbereiding van de decentralisaties in het Sociaal 

domein, investeringen en aflossingen heeft de liquiditeitenpositie zoals verwacht in 2014 onder druk gestaan. 

Meerdere keren is er sprake geweest van een (tijdelijk) liquiditeitentekort waarin, gelet op de historisch lage rente 

en met inachtneming van de kasgeldlimiet, steeds kon worden voorzien door het aantrekken van kortlopende 

geldleningen. Om deze reden zijn er in 2014 geen nieuwe langlopende geldlening aangetrokken. 
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Schatkistbankieren 

In het kader van het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden is de gemeente Stichtse Vecht een 

nieuwe rekening-courant verhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aangegaan. Bij toepassing 

van het schatkistbankieren geldt een drempelbedrag van € 785 000 (0,75% van het begrotingstotaal) dat buiten 

de schatkist gehouden mag worden. 

Debetposities zijn in 2014 aangezuiverd met kortlopende geldleningen. Desondanks en met inachtneming van het 

drempelbedrag is er nauwelijks tot geen sprake geweest van tijdelijke (substantiële) liquiditeitsoverschotten. Er is   

vooralsnog niet voor gekozen om de liquiditeitsoverschotten automatisch door de BNG te laten afromen. Om 

deze redenen is het schatkistbankieren in de financiële administratie (nog) niet doorgevoerd. 

 
Leningportefeuille 

Overeenkomstig het regulier aflossingsplan werd in 2014 één langlopende geldlening (kapitaalmarkt) volledig 

afgelost. Op de destijds door de voormalige gemeente Breukelen aan de woningcorporatie Vecht en Omstreken 

doorgeleende geldlening is de rente herzien en vastgesteld op 2,01% voor de restant looptijd (was 5,62%).  

De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht bestaat per 31 december 2014 uit twaalf langlopende 

geldleningen tegen een gemiddelde rente van 3,23%. De totale restschuld beloopt per ultimo december 2014 een 

bedrag van circa € 57 miljoen (was eind 2013 € 71 miljoen). De rentelast voor 2014 bedraagt ruim € 2,0 miljoen.  

 

Ontwikkeling leningportefeuille 

(gemiddelde)
rente

Leningportefeuille (aanvang 2014)
Kapitaalmarkt  (> 2 jaar) 12  €   68.276.273 3,55%
Woningcorporatie Vecht en Omstreken (2004) 1  €     3.128.260 5,62%
Geldmarkt (> 2 jaar)  €                      - 

Mutaties 2014
Kapitaalmarkt
Af: BNG, leningnummer 40.99065 (volledige aflossing) 1  €        580.000 3,80%
Af: leningportefeuille (reguliere aflossingsverplichtingen)  €    -3.835.413 
Af: geldmarkt (> 1 jaar) 1  € -10.000.000 0,50%
Totaal  €   56.989.120 
Leningportefeuille  (ultimo 2014)

Kapitaalmarkt  (> 2 jaar) 11  €   54.074.020 3,23%
Woningcorporatie Vecht en Omstreken (renteherziening in 2014) 1  €     2.915.100 2,01%
Geldmarkt , kasgeldleningen  (looptijd: 17-12-2014 – 19-01-2015) 1  €   10.000.000 0,60%
Totaal  €   66.989.120 

Ontwikkeling leningportefeuille 2014

Aantal Hoofdsom

 
 
Renteverwachting 

In tegenstelling tot de verwachtingen is de rente als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid 

gedaald tot een historisch laag niveau. Per ultimo december 2014 bewoog de rente op de geldmarkt zich op een 

niveau van 0,5%, terwijl de rente op de kapitaalmarkt ruim onder de 2% bleef. 
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Beleggingen 

In 2014 is er slechts beperkt sprake geweest van overliquiditeit. In voorkomende gevallen zijn de uitgangspunten 

van het schatkistbankieren in acht genomen. Na het in werking treden van het verplicht schatkistbankieren mogen 

(tijdelijk) overtollige middelen alleen nog worden belegd in ’s Rijks schatkist. Gelet op de kredietwaardigheid van 

het Rijk (AAA–status) is er van een krediet- of debiteurenrisico geen sprake meer.  

 
Risicobeheer 
Voor het beheersen van de (financiële) risico's geeft de wet in de vorm van de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm concrete richtlijnen. 

 

Kasgeldlimiet 

De renteonzekerheid voor de korte termijn wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 8,5 van het begrotingstotaal. De uitkomst bepaalt het maximum waarmee 

liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen gefinancierd mogen worden. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2014 aan de vereisten van de kasgeldlimiet voldaan. 

 

Renterisiconorm 

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm, bij ministeriële regeling 

vastgesteld op een percentage van 20 van het begrotingstotaal. Met de renterisiconorm wordt een kader gegeven 

voor een adequate spreiding van looptijden in de financieringsportefeuille met als doel een zodanige opbouw van 

de portefeuille te realiseren waarbij renterisico’s uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen 

in voldoende mate beperkt wordt. 

 

2014 2015 2016 2017
1 Renteherzieningen 213 0 0 0
2 Betaalde aflossingen 14.202 3.894 3.606 13.617
A Renterisico (1+ 2) 14.415 3.894 3.606 13.617

3 Begrotingstotaal 105.000 105.000 105.000 105.000
4 Percentage van ministeriële regeling 20% 20% 20% 20%
B Renterisiconorm 21.000 21.000 21.000 21.000

B Renterisiconorm 21.000 21.000 21.000 21.000
A Renterisico 14.415 3.894 3.606 13.617

6.585 17.106 17.394 7.383

Berekening renterisico

Berekening renterisiconorm

Toets renterisiconorm

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2014 t/m 2017
Begrotingsjaar

(bedragen x € 1.000)

 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2014 voldaan aan de vereisten van de renterisiconorm. 
 

Liquiditeitenrisico 

Een liquiditeitenprognose waarin tijdig de juiste, volledige en betrouwbare financiële informatie is opgenomen, 

draagt bij aan het minimaliseren van het liquiditeitenrisico. Met name het inplannen van de niet-reguliere 

geldstromen blijft (te) vaak inherent aan onzekerheid. 
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Hypothecaire geldleningen 

Gelet op de waardedaling van eigen woningen is in 2014 onderzoek gedaan naar financiële risico’s op 

hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel. In het kader hiervan is de WOZ-waarde van de 

respectievelijke onderpanden opgevraagd. Gebleken is dat de financiële risico’s vooralsnog als niet groot 

ingeschat behoeven te worden. 

Tevens is ingezet op het stimuleren van het (kosteloos) vervroegd aflossen van de hypothecaire geldleningen. In 

een aantal gevallen is van deze mogelijkheid inmiddels gebruik gemaakt. 
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4. Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 

Met de bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in 

een organisatie waarbij de feitelijke uitvoering en het bepalen van beleid onderscheiden wordt. De paragraaf 

bedrijfsvoering geldt als een van de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

gemeenten en provincies. 

 

Onze gemeente streeft naar een vraaggerichte, flexibele en toekomstbestendige organisatie die adequaat 

inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving en waarbij de balans tussen behoud en ontwikkeling gerespecteerd 

wordt. Wij willen dit realiseren door werkprocessen effectiever en efficiënter uit te voeren waardoor de ambtelijke 

organisatie in staat wordt gesteld om meer adequaat invulling te geven aan de bestuurlijke doelstellingen. 

Kernwaarden als verbindend vermogen, ondernemerschap, betrokken, aanspreekbaar en klantgericht (VOBAK) 

staan hierbij centraal.  

 
Personeel en organisatie 
Huisvesting 

De gemeenteraad heeft voor de verbouw van het gemeentelijk administratiekantoor (GAK) te Maarssen in het 

najaar van 2014 de vereiste kredieten beschikbaar gesteld. Daarbij is tevens een extra krediet gevoteerd voor het 

doorvoeren van een aantal gewenste duurzaamheidsmaatregelen waaronder zonnepanelen en een warmte- en 

koude opslag (WKO) installatie. Beide bestekken zijn eind 2014 gereed gekomen en de aanbestedingsprocedure 

loopt. 

 

Het Nieuwe Werken 

Onze opvattingen over goed werkgeverschap vormen de basis voor Het Nieuwe Werken (HNW). In 2014 zijn de 

voorbereidingen getroffen om het nieuwe werkconcept uit te werken in de visie ‘Ruimte voor Werken’. In deze 

visie wordt uitgegaan van drie pijlers, te weten: 

• Mens en organisatie 

• Huisvesting 

• ICT 

 

De invoering van HNW is nauw verweven met de toekomstige huisvesting. De planning van beide projecten is op 

elkaar afgestemd. 

 

Formatie ontwikkeling 

De doelstelling voor 2014, te weten een loonsomreductie met 6% ten opzichte van 2011 is gerealiseerd.  

 

HR Beleid 

In 2014 is het medewerkerkwaliteitsprogramma vastgesteld dat zich richt op de investering in en de sturing op de 

kwaliteit van de ambtelijke organisatie in een dynamische omgeving. Het programma equipeert de medewerker in 

zijn/haar rol in een participerende samenleving. 
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Bij voortduring worden er nieuwe eisen gesteld aan mens en organisatie waarop alert gereageerd moet kunnen 

worden. Door gericht te investeren in kennis, vaardigheden en employability worden medewerkers breed 

inzetbaar en wordt de organisatie slagvaardiger en flexibeler. In dit verband is er in 2014 gestart met een aantal 

kwaliteitstrajecten (waaronder het MD-traject en de werkorganisatietraining). De kapstok in deze trajecten wordt 

gevormd door de eveneens in 2014 herijkte cultuurwaarden.   

 

Informatisering en automatisering 

In 2014 werd een aantal projecten gestart om in SWW-verband verdergaande samenwerking op het gebied van 

ICT en informatiemanagement mogelijk te maken. In dit samenwerkingsverband is veel tijd besteed aan de 

vormgeving en inrichting van de informatievoorziening in het Sociaal Domein. Door de inspanningen in SWW-

verband is er minder capaciteit ingezet op de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Wel is voldaan aan de 

wettelijke verplichtingen, inclusief het Nationaal Uitvoeringsprogramma e–Overheid en zijn de belangrijkste 

projecten hieruit uitgevoerd.  

 

Op het gebied van informatiebeveiliging is er in 2014 binnen de bestaande formatie een security-officer 

aangesteld. Ten behoeve van implementatie van het beveiligingsbeleid is: een risico analyse uitgevoerd, de 

Beveiliging Advies Commissie (BAC) ingericht en zijn ondermeer audits uitgevoerd op de BAG, GBA en DigiD. 

Voor de samenwerking Sociaal Domein in SWW-verband is een basis gecreëerd voor het uitvoeren van een 

privacy-scan en het implementeren van beveiligingsmaatregelen. 

 

Inzake het informatiebeleidsplan 2013-2016 zijn er verschillende deelprojecten opgepakt. De belangrijkste 

hiervan zijn: de aanbesteding van programmatuur voor het Sociaal domein, de aanbesteding van een generieke 

digikoppeling adapter en programmatuur voor het beheren, beveiligen en monitoren van zowel interne als externe 

koppelingen, het herinrichten van de bestuur- en managementrapportage als gevolg van aanpassingen van de 

P&C-cyclus, het vervangen van de elektronische formulierengenerator, het vervangen van de koelsystemen in de 

server ruimte en het vaststellen van eisen en randvoorwaarden voor ICT-voorzieningen in het kader van de 

herhuisvesting. 

 

Communicatie 

De gemeente Stichtse Vecht hanteert een open, transparante en participatieve bestuursstijl. Onze interne en 

externe communicatie is vormgegeven overeenkomstig het meerjaren beleidskader 2013 - 2017.  

 

In 2014 was de focus onder andere gericht op de informatie en communicatie over de gemeenteraads-

verkiezingen, de collegevorming en het collegeprogramma c.a. Daarnaast hebben de transities in het sociaal 

domein een intensieve communicatie gevergd.   

Het accent bij de interne communicatie lag op het verbinden van buiten en binnen. Immers: ‘de buitenwereld naar 

binnen halen wordt steeds belangrijker in onze organisatie. De grenzen tussen ‘binnen en buiten’ vervagen in een 

netwerksamenleving. Dit geldt ook voor de werkzaamheden op het gebied van de interne en externe 

communicatie: deze vloeien steeds meer in elkaar over. Wat je als organisatie naar buiten toe laat zien wordt 

versterkt als dit intern door medewerkers gedragen wordt. Het gaat daarbij om het realiseren van verbinding, het 

delen van kennis, samenwerken en ontmoeten. Er is daarom een impuls gegeven aan het gestructureerd  

vormgeven van de interne communicatie. 
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Daarnaast zijn onderwerpen als het medewerkerkwaliteitsprogramma, de voorbereiding van de decentralisaties in 

het Sociaal domein, de cultuurwaarden, de voorbereiding van de nieuwe huisvesting en het nieuwe werken 

intensief communicatief begeleid. 

 
Administratieve organisatie en Interne Controle 

De interne controle is volgens planning uitgevoerd. Op negen onderwerpen zijn één of meerdere vormen van  

interne controle uitgevoerd en voor één onderwerp is een verbijzonderde interne controle gedaan. De 

gedifferentieerde aanpak die de nota Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) mogelijk maakt, heeft 

geleid tot een grotere opbrengst van de (verbijzonderde) interne controle, doordat er verschillende specifieke 

controles per proces zijn uitgevoerd.  

Voor 2014 waren zes processen geselecteerd om beschreven / geoptimaliseerd te worden en waren drie 

processen uit 2013 door uitloop van de werkzaamheden nog onder handen. De werkzaamheden voor drie 

processen zijn zo goed als afgerond en voor twee processen gestart. Door onder andere de ontwikkelingen op 

het gebied van de transities in het Sociaal domein en de samenwerking in SWW-verband is de beschrijving van 

vier processen uitgesteld.  

 

Juridische kwaliteitszorg 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Stichtse Vecht is volledig herzien en is het functioneren van de 

onafhankelijke bezwaarschriftencommissie breed geëvalueerd en verder geprofessionaliseerd door het 

aantrekken van nieuwe leden met specifieke kennis en competenties.  

Daarnaast is een bijdrage geleverd bij de totstandkoming en toetsing van regelgeving op het gebied van het 

Sociaal domein en de samenwerking in zijn breedte. 

 

Inkoop- en aanbesteding 

In 2014 is het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Bij de uitrol van dit nieuwe beleid is veel 

aandacht geweest voor instructie door het organiseren van workshops voor budgethouders. Ten behoeve van de 

rechtmatigheid is er een duidelijke werkinstructie gemaakt. 

 

Archief 

Voor het waarborgen van de archiefwettelijke verantwoordingsfunctie zijn er stappen gezet om meer 

bedrijfskritische informatie digitaal aan te maken, vast te leggen en, met behulp van onder andere het document 

management systeem Decos, af te handelen. Hiermee kon een verantwoorde afbouw van de papieren 

informatievoorziening stapsgewijs gerealiseerd worden.  

 

Verschillende onderdelen voor een handboek ‘digitale beheeromgeving’ is beschreven en in beheer genomen. De 

laatste onderdelen zullen in 2015 beschreven worden en in het handboek opgenomen worden.  

 

Financiën 
Doorontwikkeling instrumentarium 

In 2014 zijn alle reguliere P&C producten conform de planning aan de raad aangeleverd. In de 

programmabegroting 2014 is aangegeven dat de doorontwikkeling van het planning en control instrumentarium 

verder ter hand wordt genomen. Om dit te effectueren is de programmabegroting 2015 herschreven in een 

transparant, duidelijk en compact document. 
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Voor de verdere doorontwikkeling is een Plan van Aanpak opgesteld en inmiddels is de begrotingsapp ingericht. 

Naast de reguliere werkzaamheden is het opstellen van de begroting en de inrichting van de administratie voor 

het Sociaal domein een onderwerp dat in 2014 de nodige extra aandacht heeft gevraagd. Doordat het Rijk en 

andere maatschappelijk partners de benodigde informatie in een laat stadium beschikbaar stelden, soms zelfs na 

de implementatiedatum, zal dit onderwerp komende periode nieuwe inregelvraagstukken met zich meebrengen. 

Eerst na verloop van tijd, nadat de aangepaste verdeelmodellen en de structurele uitgaven zijn uitgekristalliseerd, 

zal het financiële beeld als gevolg van de transities duidelijker worden. 

 

Audit bedrijfsvoering 
Onderzoeksprogramma 2014 

Overeenkomstig artikel 213a van de Gemeentewet onderzoekt het college jaarlijks de doelmatigheid van 

(onderdelen van) de organisatie-eenheden en de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen. 

Het stelt daartoe een onderzoeksprogramma vast.  

In dit verband is er een audit op de bedrijfsvoering uitgevoerd waarbij de ambtelijke organisatie is doorgelicht op 

het effectief en flexibel functioneren zoals dat past na drie jaar herindeling. De audit heeft uitgewezen dat de 

gemeente ‘op koers’ ligt voor wat betreft de inrichting van de primaire en ondersteunende processen. Wat betreft 

de sturende processen werd geconcludeerd dat de planning & control cyclus, samenwerking cyclus en het 

versterken van de externe focus aandacht verdienen. 

De aanbevelingen uit de audit zijn vertaald in een plan van aanpak dat in 2015 en 2016 uitgevoerd zal worden. 

Met gebruikmaking van een geactualiseerd normenkader zal begin 2017 een tweede meting plaatsvinden.  

De gemeenteraad is over de uitkomsten geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief en een 

informatie werksessie in september 2014. 

 

Wat heeft het gekost? 
Kostenplaatsen en Bestuurlijk thema Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo

hulpkostenplaatsen 2013 2014 2014 2014 2014

1.239.971   1.579.628   1.507.893   1.507.891   2                 

Overige lasten Paragraaf bedrijfsvoering 38.213.453 36.796.695 44.232.099 44.462.340 230.241-      

39.453.424 38.376.323 45.739.992 45.970.231 230.239-      

Baten Paragraaf bedrijfsvoering 10.862.017- 11.160.404- 16.298.762- 17.871.387- 1.572.625   

10.862.017- 11.160.404- 16.298.762- 17.871.387- 1.572.625   

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten 28.591.407 27.215.919 29.441.230 28.098.843 1.342.387   

Kapitaallasten

Totaal Lasten

Baten

Totaal Baten

Lasten

 
 
Toelichting realisatie 

De kostenplaatsen (een hulpmiddel voor het toerekenen van de (indirecte) organisatiekosten aan de 

programma’s), geven een voordeel van € 1.342.387.  

 

Dit  voordeel  heeft voor € 674.424 betrekking op tijdelijke budgetten die in 2014 niet volledig zijn ingezet omdat 

de bestedingsdoelen zich over meerdere jaren uitstrekken. Het betreft: 

• het Individueel Loopbaanbudget (ILB) (€ 326.938). Het ILB vloeit voort uit CAO-afspraken waarin is 

vastgelegd dat medewerkers dit budget tot en met 2015 kunnen inzetten. 

• het budget voor het project ‘digitalisering’ (€ 70.483). Het project is opgezet naar aanleiding van 

aanbevelingen door de archiefinspectie in 2013. De digitalisering van een aantal werkprocessen is nog 
92 

 



niet volledig voltooid waardoor er bij deze werkprocessen nog enige tijd sprake zal zijn van papieren 

archivering en, als gevolg daarvan, een dubbele beheeromgeving. 

• Budget voor het opvangen van formatieve knelpunten (€ 277.003).  

Om tot een toekomstbestendige organisatie te komen zijn bij de 1e Bestuursrapportage 2014  

middelen beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen waarmee (langere) uitval van  

medewerkers kan worden opgevangen en de organisatie structureel in balans gebracht kan  

worden. Van de beschikbaar gestelde middelen resteert een bedrag van € 277.003 voor in 2015  

uit te voeren maatregelen. 

 

Omdat de activiteiten waarvoor deze tijdelijke budgetten beschikbaar zijn gesteld ook in 2015 nog doorlopen, 

dienen deze middelen te worden overgeheveld naar 2015. 

 

Voor het overige (€ 667.963) betreft het voordeel de onderstaande posten, waarbij alleen de grotere afwijkingen 

worden verklaard: 

• lagere uitgaven voor communicatieve taken (€ 90.000). Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door 

de maatregelen voortkomend uit de Strategische heroverweging (zoals een besparing op de uitgaven 

voor de gemeentepagina); 

• een besparing op de uitgaven voor drukwerk, abonnementen en facilitaire materialen (€ 166.378); 

• een voordeel van € 99.000 vanwege een eenmalige teruggaaf van de basispremie WAO/WIA door een 

landelijke wijziging in de sociale premies voor werkgevers; 

• een voordeel op de kapitaallasten van € 206.000, samenhangend met lagere rentekosten op lang- en 

kortlopende leningen dan waar in de begroting van werd uitgegaan; 

• diverse kleinere voor- en nadelen van per saldo € 100.000. 
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5. Verbonden partijen 
 

Inleiding 

Een verbonden partij is een partij waarin de gemeente zowel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In 

2014 heeft de gemeenteraad de beleidsuitgangspunten voor verbonden partijen vastgesteld. De beleidsnota geeft 

handvatten om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. Er wordt met betrekking tot de sturing onderscheid 

gemaakt tussen meer (A-categorie) verzwaarde en minder verzwaarde (B-categorie) aansturing richting raad en 

informatievoorziening, afhankelijk van de strategische waarde, de beleidsrijkheid en de mate van politieke en 

financiële risico’s. 

 

In de zomer 2014 is een intern toezichtsteam samengesteld en is een coördinator verbonden partijen aangesteld. 

Vervolgens is de eerste informatieve werksessie georganiseerd over de Verbonden partijen. In deze sessie is 

nader ingegaan op de stand van zaken van het herstelplan van de ODRU en is tevens de mogelijkheid geboden 

om vragen te stellen en informatie te krijgen over de overige Verbonden partijen uit de A- categorie. 

Er een methodiek ontwikkeld, waarmee in 2015 de risico’s inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

 

 

Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000)  

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheden Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging woordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2014

DB: Collegelid

AB: Collegelid, 11.762,9€           2.424,4€           49,9€                 123,0€                

2 Raadsleden (2) (2) (2) (2)

Recreatieschap Raadslid, AB en DB: 5.975,8€           2.841,2€            195,2€                133,7€                

Stichtse Groenlanden Collegelid Stemrecht (4) (4) (4) (1)

Gemeensch. Regeling Stichtse Db: Collegelid. 1.156,0€             4.660,0€           -489,0€             261,0€                

Pauw Bedrijven Vecht AB: Collegelid (4) (4) (4) (4)

Utrecht en 2.123,0€            48.178,0€          3.299,0€           3.676,0€           

decentraal (4) (4) (4) (4)

Plassenschap Collegelid, AB en DB: 455,0€               2.011,0€             234,4€               226,6€               

Loosdrecht e.o. 5 Raadsleden Stemrecht (4) (4) (4) (4)

Omgevingsdienst 63,0€                 €   3,8 mln. €   -1,1 mln. €   1,3 mln.

Regio Utrecht (OdrU) (4) (4) (4) (1)

Veiligheidsregio (VRU) Burgemeester AB: Stemrecht

Utrecht

Bestuur Regio Utrecht (BRU Utrecht
DB: Bestuur    
AB: Stemrecht

Utrecht Collegelid AB: Stemrecht

Utrecht

AB: Stemrecht
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Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000) 

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheden Eigen Vreemd Financieel Bijdrage
vestiging woordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2014

Regionaal Historisch Centrum Stichtse 210,6€                92,6€                 13,8€                  240,0€               

Vecht en Venen Vecht (1) (1) (1) (1)

2.575,7€           1.938,9€            1.090,5€            2.004,1€            

(4) (4) (4) (4)

330,0€               142,0€                123,0€                1.215,0€             

(4) (4) (4) (4)

Stichting Milieu Educatief Stichtse Stemrecht als 62,3€                 -€                      -4,5€                  -€                      

Centrum Maarssen (MEC) * Vecht Voorzitter (1) (1) (1) (1)*

Welstand en Monumenten 324,0€               437,0€               -90,0€                73,5€                 

Midden Nederland 2005 (4) (4) (4) (1)

Stichting Urgentie commissie 23,9€                 8,9€                    1,3€                     28,0€                 

West-Utrecht (4) (4) (4) (1)

Stichting Inkoopbureau Gemeente- 69,6€                 242,0€               -47,9€                214,0€                

Midden Nederland secretaris (4) (4) (4) (1)

AB: Stemrecht

AB: Stemrecht

AB: Stemrecht

Collegelid

Collegelid

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Bunnik

Woerden

Vianen

Zeist

Soest

Burgemeester AB: Stemrecht

Collegelid

Collegelid

Collegelid

AB: Stemrecht

AB: Stemrecht

 
* Indirect via de ODRU ontvangt het MEC een bijdrage van € 14.500. 

 
Verbonden Partijen – Financiële samenwerkingen  
Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheden Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging woordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2014

Bank Nederlandse Gemeenten Stemrecht als €   3,43 mljn. €   239 mln. €   283 mln. Geen

(BNG) aandeelhouder (4) (4) (4) (4)

Stemrecht als €   438,3 mln. €   1273,5 mln. €   80,4 mln. Geen

aandeelhouder (4) (4) (4) (4)
Vitens N.V. Utrecht

Den Haag Collegelid

Collegelid

 
 

Omdat niet altijd de definitieve cijfers al bekend zijn, mogen er ook andere cijfers aangeleverd worden voor de jaarrekening.  

De volgorde voor het bepalen welke cijfers te nemen en de verwijzingen in de tabel zijn als volgt: 

1. Definitieve jaarcijfers 2014; 

2. Mochten deze niet tijdig beschikbaar zijn, dan: Voorlopige jaarcijfers 2014; 

3. Mochten deze ook niet beschikbaar zijn, dan: Laatst beschikbaar gestelde cijfers over 2014 (bv in een 

Managementrapportage); 

4. Als er over 2014 helemaal niets gezegd kan worden, dan: Definitieve jaarcijfers 2013. 

Bestuur Regio Utrecht (BRU)  

Het Bestuur Regio Utrecht werkt aan de evenwichtige ontwikkeling van de grootstedelijke regio Utrecht. In een 

samenwerkingsverband van negen gemeenten regisseert en faciliteert het Bestuur Regio Utrecht 

samenhangende, intergemeentelijke beleidsvoorbereiding voor het gebruik van ruimte, mobiliteit, wonen en 

bedrijvigheid en ziet toe op de uitvoering daarvan.  

Van Rijkswege is eind 2014 besloten om de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voor de plusregio's op te 

heffen, waardoor de wettelijke taken van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) overgaan naar de provincie Utrecht.  

 
Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven 

Pauw Bedrijven draagt zorg voor het aanbieden van: 

een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die tot 

de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) behoren; 
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re-integratiewerkzaamheden voor de doelgroepen van uitkeringsregelingen als de Wet Werk en Bijstand en 

Wajong. De PAUW bedrijven hebben gewerkt aan het inspelen op de veranderingen in het Sociaal domein die 

per 1-1-2015 zijn gestart. In de praktijk zal op termijn de samenstelling van de oorspronkelijke doelgroep 

veranderen. 

 
Veiligheidsregio Utrecht 

Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) 

crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Een en ander is 

toegelicht onder Programma 2. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden & Plassenschap Loodrecht e.o.  

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 

exploitatie, toezicht en beheer van recreatievoorzieningen en -terreinen en treden op als belangenbehartiger op 

het gebied van recreatie. 

Wij hebben deelgenomen aan de toekomstdiscussie recreatie(schappen) en uitvoering gegeven aan de 

maatregelen die uit deze toekomstdiscussie zijn voortgevloeid. De ‘Pilot Loosdrechtse Plassen’(inmiddels 

opgegaan in ‘Project Oostelijke Vechtplassen’) is opgestart, waarin gezocht wordt naar oplossingen voor de 

problematiek waar het Plassenschap mee kampt, w.o. de legakkers en de baggerproblematiek. In samenwerking 

met onze partners binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is er verder een Ontwikkelplan geschreven 

waarin maatregelen zijn opgenomen over hoe de exploitatie van de recreatieterreinen verbeterd zal worden in de 

komende jaren. Tenslotte is gestart met de verzelfstandiging van Recreatie Midden Nederland (RMN), de 

uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen.  

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor 30 overheid gelieerde instellingen 

adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid.  

Door de reorganisatie van de ODRU en de vormingsfase van de RUD, is bewust gekozen (vooralsnog) niet te 

fuseren tot een provinciebrede RUD. Beide organisaties hebben in overleg afgesproken dat de provinciebrede 

RUD-vorming de stip op de horizon is, maar dat eerst de eigen organisaties op orde moeten zijn.  

De acquisitiedoelstellingen voor de ODRU zijn in het kader van de reorganisatie losgelaten. Hiermee zijn ook de 

financiële risico’s ingeperkt. 2014 is voor wat betreft het uitvoeringsprogramma kosten neutraal afgesloten. 

 

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  

Het Centrum beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder en voert haar wettelijke toezichtstaak uit 

betreffende de documentaire informatiehuishouding van de deelnemende gemeenten.  

In 2014 is de digitale dienstverlening verbeterd en uitgebreid. Ook in het toezichtbeleid zijn verbeteringen 

geïmplementeerd. 

 

GGD regio Utrecht (GGDrU) 

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid door het verrichten van preventieve 

interventies.  

In 2014 is er een duidelijke taakverdeling gemaakt tussen wat regionaal, subregionaal en lokaal moet worden 

georganiseerd. Hiermee is de 5% bezuiniging gerealiseerd. Er was sprake van een congruente GGD ‘Midden 

Nederland’ en ‘Utrecht’ (stad) en hierdoor zijn ze samengegaan binnen één veiligheidsregio, de VRU. De Jeugd 

Gezondheids Zorg 0-4 jarigen die tot op heden voor de regio Utrecht West uitgevoerd werd door Careyn, is met 
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ingang van januari 2014 overgegaan naar de GGD. Dat betekent dat de JGZ voor alle leeftijden door de GGD 

uitgevoerd wordt. 

 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door 

de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen.  

In 2014 heeft de AVU een gezamenlijke Europese aanbesteding met 5 andere samenwerkingsverbanden en 

overheidsbedrijven gestart voor de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van het kunststof 

verpakkingsafval. Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht eind 2014 gegund aan Sita. 

 

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatie-activiteiten in de 

gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs.  

Ook in 2014 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals de 

Boomfeestweek, moestuinieren met kinderen en eenzaamheidsbestrijding in de wijk.  

 

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) 

WMMN heeft als doel de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap en cultuurschoon.  

Het transitietraject van WMMN is in volle gang. Eind 2013 hebben 18 van de 22 deelnemende gemeenten 

besloten om tot liquidatie van WMMN over te gaan. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de oprichting van 

Stichting Mooi Sticht gaande. Deze stichting zal per 1 januari 2016 onderdeel uitmaken van Landschap en 

Erfgoed Utrecht.  

 

Stichting Urgentie commissie West Utrecht 

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het 

beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening.  

In 2014 zijn er aanzienlijk meer aanvragen voor urgentie gedaan dan in 2013, met name op sociale gronden 

(relatieverbreking). Ondanks het stijgende volume is de commissie er in geslaagd om steeds binnen de beoogde 

termijn van 8 weken alle aanvragen te behandelen en ook binnen haar budgetgrenzen te blijven. 

 

Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 

Door bundeling van kennis en kunde op het gebied van inkoop en aanbesteding realiseert IBMN financiële, 

kwalitatieve en procesmatige voordelen voor de deelnemende organisaties.  

In 2014 is een strategische verkenning uitgevoerd binnen SWW-verband over een gezamenlijk inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Deze verkenning en onvrede over de bedrijfsvoering van IBMN hebben tot het besluit geleid 

om deelname aan IBMN per 1 januari 2016 te beëindigen. 

 
Financiële samenwerkingsverbanden 

Hieronder vallen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Vitens. Voor deze partijen zijn geen relevante 

beleidsmatige ontwikkelingen te noemen. 
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6. Grondbeleid 
 

Inleiding 

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de 

bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) stelt de volgende onderdelen verplicht: 

• Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen; 

• Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

• Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

• Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

• De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. 

 

Nota grondbeleid 

In Januari 2013 heeft uw Raad de nota grondbeleid vastgesteld. De nota grondbeleid geeft de 

beleidsuitgangspunten weer die ons grondbeleid vormen. 

 

Nota kostenverhaal 

In 2014 is de Nota Kostenverhaal vastgesteld. Hiermee wordt de wettelijke plicht gewaarborgd dat gemeente de 

kosten verhaalt die gemaakt worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om ruimtelijke ontwikkelingen 

die worden geïnitieerd vanuit de markt. De gemeente treedt hierbij faciliterend op. 

 

Met de Nota is ook het werkproces vastgelegd. Nu kan de gemeente sneller en daadkrachtiger tot 

overeenstemming komen met initiatiefnemers. Daarnaast schept het voor de initiatiefnemers helderheid voor het 

proces. In de contracten die worden afgesloten worden voortaan twee stadia onderscheiden: de anterieure 

grondexploitatieovereenkomst fase 1 en fase 2. Fase 1 dekt de kosten die gemaakt worden tot aan de definitieve 

besluitvorming en fase 2 dekt de kosten na de besluitvorming (realisatiefase).  

 

In de Nota kostenverhaal zijn vier kostencategorieën omschreven. Bij aanvang van een project worden de kosten 

geraamd en wordt elk initiatief in een categorie ingedeeld. In welke categorie een initiatief wordt ingedeeld is 

afhankelijk van de complexiteit. De kosten voor elke categorie zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Die worden 

mede gebaseerd op een vaste formule c.q. plankostenscan die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is 

ontwikkeld.  

 

Risicoanalyse grondexploitaties 

Hieronder volgt een toelichting over de actieve grondexploitaties waarin de gemeente risicodragend is te weten 

De Karavaan en Gemeentewerf Kockengen. Voor beide grondexploitaties is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze 

risicoanalyse bestaat uit een gevoeligheidsanalyse en een scenario analyse.  

Gevoeligheidsanalyse 

Doel van de analyse is de invloed te bepalen van de verscheidene kosten- en opbrengstencomponenten en de 

parameters op het eindresultaat. 
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Uit de analyse blijkt onder andere dat wanneer het woonrijpmaken 20% goedkoper uitvalt bij project De 

Karavaan, dit resulteert in een saldoverbetering van ruim € 150.000. In datzelfde project geeft een 20% reductie 

op bijzonder kosten (bijdragen) een saldoverbetering van € 60.000.  

 

Scenarioanalyse 

Voor beide grondexploitaties zijn scenarioanalyses uitgevoerd. Er zijn drie scenario’s berekend. De uitkomsten 

worden vergeleken met de geactualiseerde grondexploitatie; het basisscenario. In de scenarioanalyse worden 

feitelijk de varianten uit de gevoeligheidsanalyse op een logische wijze gecombineerd  De drie scenario’s zijn als 

volgt: 

1. Scenario Interne keuzes: De posten voorbereiding & toezicht en Onvoorzien worden met 20% gekort; 

2. Scenario (economische) wind mee: na jarenlange economische stagnatie groeit de economie in 2015 

weer. Doordat de grondopbrengsten en subsidies al zijn vastgelegd profiteren de projecten hier niet van 

stijgingen in opbrengsten. Door de economische groei stijgen de prijzen (inflatie met 0,8 procentpunt, GWW 

met 0,6 procentpunt en de rente met 1,0 procentpunt); 

3. Scenario (economische) wind tegen: in 2015 gaat de economie achteruit. Voordeel hiervan is dat de 

indices dalen (inflatie met 0,8 procentpunt en GWW met 0,6 procentpunt). Om de projecten ‘in de lucht’ te 

houden moet de gemeente extra investeren; de bijdragen stijgen met 20%. In project De Karavaan wordt het 

woonrijp maken naar verwachting gedeeltelijk in 2016 uitgevoerd. De resterende grondopbrengsten dalen 

bovendien met 10%. 

 

Uit de risicoanalyses blijkt dat voor beide grondexploitaties positieve plansaldi tot de mogelijkheden behoren, met 

name door besparingen op kostenposten als Onvoorzien, Bijdragen en voorbereiding & toezicht te realiseren. 

Deze kostenposten staan nog voor 80% tot 100% begroot en lopen in positieve zin uit de pas met de voortgang 

van het project. 

Overschrijdingen op de post woonrijpmaken bepalen in hoge mate de plansaldi. Grondexploitatie De Karavaan is 

in absolute zin het meest gevoelig voor fluctuaties. Dat is het logische gevolg van het hogere negatieve plansaldo 

en doordat daar nog veel kosten moeten worden gemaakt. Bij economische tegenwind zullen de plansaldi 

verslechteren met maximaal € 80.000 (€ 67.000 voor De Karavaan en € 13.000 voor Gemeentewerf Kockengen). 

Gezien de positieve boekwaarde bij beide plannen moet er vooral gestuurd worden op cashflow zodat eventuele 

tegenvallers kunnen worden opgevangen. 
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7. Lokale heffingen 
 

Inleiding 

Met de paragraaf lokale heffingen bij het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de beleidsvoornemens, 

de opbrengsten lokale heffingen, de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid over 2014. 

 
Bij de lokale heffingen wordt onderscheidt gemaakt tussen gebonden heffingen (retributies) en ongebonden 

heffingen (belastingen). Gebonden heffingen zijn wettelijk niet voorgeschreven noch begrensd en zijn gerelateerd 

aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij de tariefsbepaling geldt het principe van 

kostendekkendheid waarbij het totaal van de opbrengst het totaal van de kosten niet mag overtreffen. 

Bij ongebonden heffingen is de gemeente beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief 

genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. Met inachtneming van de macronorm 

onroerende-zaakbelasting (OZB) is de gemeente vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. De ongebonden 

heffingen worden tot de algemeen dekkingsmiddelen van de gemeente gerekend. 

 

Beleidsrealisaties  

In het kader van de kostendekkendheid is in 2014 onderzoek gedaan naar de kostenonderbouwing van de 

legesverordening 2014. Met de uitkomsten hiervan is meer inzicht verkregen in de verantwoordingsstructuur van 

de kosten in relatie tot de begroting. Dit heeft geleid tot vernieuwing van de kostenstructuur voor toekomstige 

begrotingen. In de meicirculaire 2013 is het inflatiepercentage bepaald op 1,6%. Dit percentage heeft als basis 

gediend voor het verhogen van de ongebonden heffingen in 2014.  

 

In toenemende mate maakt de burger gebruik van de digitale belastingbalie. In 2014 konden onder andere de 

volgende zaken online afgehandeld worden: downloaden kwijtscheldingsformulieren, aan- en afmelden 

hondenbelasting, opvragen kopie aanslagbiljet, opdrachtverstrekking automatische incasso belastingaanslagen. 

 
Opbrengst lokale heffingen 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengst in 2014 per belasting- respectievelijk heffingsoort. 

Ongebonden heffingen 
Begroting 

2014
Opbrengst 

2014
Saldo

OZB      12.180.833      12.044.047          -136.786 

RZB              73.543              84.169              10.626 

Hondenbelasting            257.391            276.916              19.525 

Parkeerbelasting              54.920              46.736               -8.184 

Precariobelasting              71.285            101.438              30.153 

(Water)toeristenbelasting            160.612            116.001             -44.611 

Forensenbelasting            105.105              95.638               -9.467 

Gebonden heffingen 

Afvalstoffenheffing        5.287.686        5.212.860             -74.826 

Rioolheffing        6.112.539        5.969.792          -142.747 

Kadegelden              60.490              29.720             -30.770 

Marktgelden              59.420              63.501                4.081 

Lijkbezorgingsrechten            507.610            532.325              24.715 

Leges        2.971.983        3.081.566            109.583 

Totaal (in euro's)      27.903.417      27.654.709          -248.708  
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Procentuele opbrengst lokale heffingen 2014 (cirkeldiagram) 

 

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

De OZB-opbrengst is in 2014 € 136.786 lager dan begroot. Het aantal bezwaren niet-woningen is in 2014 groter 

geweest dan waarmee aanvankelijk rekening is gehouden. De toename heeft geleid tot meer verminderingen en 

een lagere OZB-opbrengst niet-woningen eigenaren en gebruikers. 

 

(Water)toeristenbelasting 

Voor het opleggen van de aanslagen (water)toeristenbelasting wordt van onder andere hoteleigenaren c.a. een 

opgave ontvangen van zakelijke en privé overnachtingen door mensen van buiten de gemeente. Per eind 2014 is 

deze opgave van (nog) niet van alle hoteleigenaren c.a. ontvangen als gevolg waarvan de opbrengst achter blijft 

bij de raming. In 2015 wordt hiervoor een aanvullend kohier opgesteld van naar verwachting € 132.500. 

 
Afvalstoffenheffing  

Met de begroting 2014 zijn aannames gedaan omtrent het aantal meer- en éénpersoonshuishoudens. Het aantal 

meerpersoonshuishoudens bleek uiteindelijk lager dan waarmee in de begroting gerekend was. Dit heeft geleid 

tot een lagere opbrengst afvalstoffenheffing met € 74.826.  

 
Rioolheffing  

Voor de rioolheffing wordt gerekend met tariefschalen. In 2014 blijkt de werkelijke verdeling van de aantallen over 

de tariefschalen ten opzichte van de begroting af te wijken. Als gevolg hiervan zijn er uiteindelijk meer objecten in 

de laagste tariefschaal ondergebracht dan waarmee met de begroting gerekend is. Dit leidt tot een lagere 

opbrengst van de rioolheffing met € 142.747. 
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Kadegelden 

Door baggerwerkzaamheden in de Vecht zijn er in 2014 minder aanlegmogelijkheden geweest. Dit heeft er toe 

geleid dat de opbrengst € 30.770 lager is dan begroot.   

 
Leges 

Er is in 2014 meer gebouwd dan waarmee was gerekend. De legesopbrengst omgevingsvergunningen zijn 

hierdoor hoger dan waarmee in de begroting 2014 was gerekend. Voor de totale opbrengst van de leges leidt dit 

tot een meeropbrengst van € 109.583. 

 
Lokale belastingdruk 

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de lokale belastingdruk weergegeven: 

Lokale belastingdruk 2013 2014 2015

Gemiddelde WOZ waarde  €       289.000  €       271.000  €       261.000 

OZB – eigenarendeel  €          339,78  €          345,80  €          343,63 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)  €          219,90  €          217,12  €          218,34 

Rioolheffing  €          206,75  €          217,08  €          227,94 

Ontwikkeling lastendruk  €          766,43  €          780,00  €          789,91 
% stijging t.o.v. voorgaande jaar 3,38% 1,77% 1,26%  
 
Kwijtschelding 

Kwijtschelding wordt verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende 

draagkracht. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid wordt gevormd door de Invorderingwet 1990 en de 

uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990 vertaald in de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2011’.  

In 2014 werden er binnen de daarvoor gestelde termijn circa 360 verzoeken ontvangen voor (gedeeltelijke) 

kwijtschelding terwijl er op 735 belastingaanslagen automatisch kwijtschelding verleend werd. In totaal werd er 

voor een bedrag van € 392.111 kwijtschelding verleend.
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De jaarrekening 
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1. Overzicht van baten en lasten 
 

De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een voordelig saldo van € 3.245.171. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde 

toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 

 

Programma Rekening Begroting primitief
2013 2014

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 8.815.112       1.107.860-       7.707.252       8.287.344       1.166.205-      7.121.139       
2. Veiligheid 7.318.206       191.214-          7.126.991       6.921.290       159.627-          6.761.663       
3. Beheren leefomgeving 19.826.494    927.369-          18.899.125    15.652.467    423.822-          15.228.645    
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 8.863.789       1.145.301-       7.718.488       9.772.633       1.070.037-      8.702.596       
5. Cultuur, sport en recreatie 8.645.722       2.546.055-       6.099.667       8.126.064       2.406.376-      5.719.688       
6. Werk en inkomen 19.549.380    15.708.194-    3.841.186       19.048.348    14.151.145-    4.897.203       
7. Welzijn en zorg 11.544.159    1.677.341-       9.866.817       13.240.883    1.563.235-      11.677.648    
8. Natuur en milieu 13.003.600    12.478.807-    524.793          12.340.492    12.346.054-    5.562-               
9. Wonen en ondernemen 5.885.231       2.300.724-       3.584.507       7.585.732       3.405.378-      4.180.354       
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.069.810       66.818.734-    64.748.924-    2.629.550       65.844.771-    63.215.221-    
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 105.521.503  104.901.601-  619.903          103.604.803  102.536.650-  1.068.153       

1. Bestuur en dienstverlening 344.546          276.124-          68.422            276.124          -                       276.124          
2. Veiligheid 10.782            23.617-            12.835-            10.332            23.167-            12.835-            
3. Beheren leefomgeving 106.725          865.773-          759.048-          4.984               97.966-            92.982-            
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 629.186          417.086-          212.099          371.535          333.058-          38.477            
5. Cultuur, sport en recreatie 193.783          779.330-          585.546-          6.514               145.762-          139.248-          
6. Werk en inkomen 325.343          259.306-          66.037            -                        -                       -                        
7. Welzijn en zorg 439.122          198.222-          240.900          78.140            105.650-          27.510-            
8. Natuur en milieu 154.429          528.555-          374.126-          7.000               576.731-          569.731-          
9. Wonen en ondernemen 41.122            1.123.378-       1.082.256-       40.000            355.000-          315.000-          
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.610.201       1.814.054-       203.853-          322.303          547.751-          225.448-          
Mutaties reserves 3.855.239       6.285.445-       2.430.206-       1.116.932       2.185.085-      1.068.153-       
Gerealiseerde resultaat 109.376.743  111.187.045-  1.810.303-       104.721.735  104.721.735-  -                        

Programma Begroting na wijziging Rekening
2014 2014

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 9.285.287       1.306.205-       7.979.082       9.381.233       1.450.814-      7.930.419       
2. Veiligheid 11.907.340    189.627-          11.717.713    11.240.735    184.841-          11.055.894    
3. Beheren leefomgeving 17.974.483    311.942-          17.662.541    19.084.042    813.118-          18.270.924    
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 10.463.653    1.223.637-       9.240.016       9.887.776       1.097.393-      8.790.383       
5. Cultuur, sport en recreatie 9.304.394       2.615.002-       6.689.392       9.909.796       2.476.287-      7.433.510       
6. Werk en inkomen 20.491.725    15.174.547-    5.317.178       20.663.183    15.546.099-    5.117.084       
7. Welzijn en zorg 12.727.355    1.563.235-       11.164.120    12.440.714    1.740.581-      10.700.133    
8. Natuur en milieu 13.494.981    12.708.054-    786.927          12.565.182    12.586.237-    21.055-            
9. Wonen en ondernemen 14.760.647    3.566.355-       11.194.292    14.708.279    3.906.939-      10.801.340    
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.289.458       70.793.506-    68.504.048-    3.457.914       75.287.472-    71.829.558-    
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 122.699.323  109.452.110-  13.247.213    123.338.853  115.089.781-  8.249.072       

1. Bestuur en dienstverlening 276.124          132.004-          144.120          276.124          132.004-          144.120          
2. Veiligheid 21.896            242.948-          221.052-          21.897            178.311-          156.414-          
3. Beheren leefomgeving 1.369.984       3.049.216-       1.679.232-       1.534.415       2.425.256-      890.841-          
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 292.445          1.379.396-       1.086.951-       426.222          1.379.396-      953.174-          
5. Cultuur, sport en recreatie 462.095          845.439-          383.344-          408.867          1.242.210-      833.344-          
6. Werk en inkomen -                        387.327-          387.327-          -                        387.327-          387.327-          
7. Welzijn en zorg 41.523            280.488-          238.965-          41.523            280.488-          238.965-          
8. Natuur en milieu 307.000          610.274-          303.274-          628.970          489.050-          139.919          
9. Wonen en ondernemen 46.000            8.607.933-       8.561.933-       48.996            8.350.464-      8.301.468-       
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 83.844            613.099-          529.255-          596.344          613.099-          16.755-            
Mutaties reserves 2.900.911       16.148.124-    13.247.213-    3.983.357       15.477.606-    11.494.249-    
Gerealiseerde resultaat 125.600.234  125.600.234-  -                        127.322.210  130.567.387-  3.245.177-        
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2. Incidentele baten en lasten 
 

Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. 

De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven. 

 

Programma Incidentele baten en lasten op programma's Lasten Baten

1. Bestuur en dienstverlening Ontvangen aandeel liquidatiesaldo Utrecht West 47.967             
47.967             

2. Veiligheid en handhaving Lagere onttrekking reserve cameratoezicht -64.638            
-64.638            

3. Beheren leefomgeving Extra brugbediening winter i.v.m. baggeren 17.589             
Lagere kosten gladheidsbestrijding i.v.m. zachte winter -74.000            
Schikking geschil Geluidscherm A2 1.203.509       
Minder onderhoud i.v.m. uitstel project -79.841            

1.067.257       
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd Lagere detacheringsvergoeding leerplicht -45.000            

-45.000            
5. Cultuur, sport en recreatie Niet gerealiseerde taakstelling sportaccommodaties 150.000           

Schadeuitkering sportzaal 56.000             
Extra exploitatiebijdrage Sportfondsen 72.000             
Niet gerealiseerde taakstelling buitensport 43.000             -                        

193.000           128.000           
6. Werk en inkomen Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 100.000           

Afboeking vordering woninginrichting nieuwkomers 48.000             
Opbrengsten terugvorderingen -                        67.000             

148.000           67.000             
8. Natuur en milieu Lager kosten acute rioleringsknelpunten -64.000            

Meer begravingen dan geraamd 50.960             
Hogere storting reserve riolering 321.870           
Hogere onttrekking reserve afval -                        345.446           

308.830           345.446           
9. Wonen en ondernemen Lagere exploitatielasten leegstaand schoolgebouw -30.000            

Hogere lasten ontsluiting Huis ten Boschstraat 28.000             
Minder advieskosten omgevingsvergunningen -101.000         
Hogere opbrengst leges en dwangsommen 67.000             
Hogere opbrengst leges recreatieparken 30.000             
Niet benodigde onttrekking onderhoudsvoorziening -150.000         
Restant saldo opheffen reserve Centrumplan -                        27.000             

-103.000         -26.000            
10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren 41.000             

Afwaardering oude kredeithypotheken 60.000             
Niet gerealiseerde taakstelling vastgoed 305.000           
Eenmalige uitkering WAO/WIA -                        99.000             

406.000           99.000             
Totaal 2.020.087       551.775            
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3. Budgetoverhevelingen 
 

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. 

 

Programma Budgetoverheveling Bedrag

1. Bestuur en dienstverlening Participatief en gebiedsgericht werken 84.950             
Scholing en vorming Raad 10.625             

95.575             
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd Lagere detacheringsvergoeding leerplicht 145.962           

145.962           
8. Natuur en milieu Reorganisatie ODRU 130.000           

130.000           
10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Frictiebudget Strategische Heroverweging 301.200           

Algemene uitkering 57.570             
Achteruitgang Algemene Uitkering (Kalden) 2.456.817       
Archiefachterstand 70.483             
Knelpuntenbudget formatie 277.003           
Individueel loopbaanbudget 326.938           

3.490.011       
Totaal 3.861.548        
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4. EMU-saldo 
 

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale 

overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, 

investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de 

verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien. 

 

EMU-saldo 2014 Begroting 2014 Rekening 2014
Primitief

Omschrijving x € 1.000 x € 1.000

1 -1.068 -8.249

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 6.079 12.140

3 3.264 12.150

4 8.340 8.663

5 428

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 1.119 308

8 Baten bouwgrondexploitatie: 1.189
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 2.423 3.177
met derden betreffen

10

11 Boekwinst op exploitatie bij verkoop effecten

-2.418 4.321

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Berekend EMU-saldo

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
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5. Balans en toelichting op de balans 
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ACTIVA

Vaste activa  142.764.047  147.117.865 
Immateriële vaste activa            324.185            240.583 
a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio                         -                         - 
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling            324.185            240.583 

Materiële vaste activa    134.331.142    138.003.535 
a. Investeringen met een economisch nut      94.044.746      92.518.870 

     26.830.489      26.190.130 
c. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut      13.455.907      19.294.535 

Financiële vaste activa        8.108.719        8.873.747 
a. Kapitaalverstrekkingen:            145.108            145.108 
- deelnemingen            145.108            145.108 
- gemeenschappelijke regelingen                         -                         - 
- overige verbonden partijen                         -                         - 

b. Leningen:        3.318.216        3.654.772 
- woningbouwcorporaties        2.915.100        3.198.685 
- deelnemingen            396.657            449.163 
- overige verbonden partijen                6.459                6.924 

c. Overige langlopende leningen        4.645.394        5.014.159 
d. Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd > 1 jr                         -                         - 
e. Uitzettingen Nederlands schuldpapier met een rentetyp.looptijd >1 jr                         -                         - 
f. Overige uitzettingen (beleggingen) met een rentetyp.looptijd > 1jr                         -              59.707 
g. Bijdrage aan activa in eigendom van derden                         -                         - 

Vlottende activa    13.492.706    14.253.803 

Voorraden          -528.748          -182.075 
a. Grond- en hulpstoffen:              13.703              13.703 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden              13.703              13.703 
- grond- en hulpstoffen                         -                         - 

b. Onderhanden werk          -542.451          -195.777 
c. Gereed product en handelsgoederen                         -                         - 
d. Vooruitbetalingen                         -                         - 

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar      12.679.519      13.331.716 
a. Vorderingen op openbare lichamen        8.657.332        8.784.625 
b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen -                                                - 
c. Overige verstrekte kasgeldleningen -                                                - 
d. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk -                                                - 

           357.504                         - 
f. Overige vorderingen        3.664.683        4.547.091 
g. Overige uitzettingen                         -                         - 

Liquide middelen              15.288              11.022 
Kassaldi              15.288              11.022 

Overlopende activa        1.326.648        1.093.140 
                        -                         - 

b. Overige overlopende activa        1.326.648        1.093.140 

Totaal    156.256.753    161.371.669 

31-12-2014 31-12-2013

e. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

a. Nog te ontv.specifieke uitkeringen overheid (Europese/Nederlandse)

b. Investeringen met econ.nut, waarvoor heffing kan worden geheven
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PASSIVA

Vaste passiva  126.264.788  139.790.874 
Eigen vermogen      45.126.853      61.314.813 
a. Reserves      41.881.676      59.504.511 
- algemene reserve      11.344.173      10.864.678 
- bestemmingsreserves                         -        8.492.547 
- overige bestemmingsreserves      30.537.504      40.147.285 

b. Nog te bestemmen resultaat        3.245.177        1.810.303 

Voorzieningen      24.074.418        6.996.931 
Voorzieningen      24.074.418        6.996.931 

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar      57.063.516      71.479.130 
a. Obligatieleningen                         -                         - 

b. Onderhandse leningen      56.989.120      71.404.533 
- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen                         -                         - 
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen      56.989.120      71.404.533 
- binnenlandse bedrijven                         -                         - 
- overige binnenlandse sectoren                         -                         - 
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.                         -                         - 

c. Door derden belegde gelden                         -                         - 
d. Waarborgsommen              74.396              74.596 

Vlottende passiva    29.991.966    21.580.795 

Netto vlottende schulden < 1 jaar      27.715.757      18.441.170 
a. Kasgeldleningen      10.000.000        5.000.000 
b. Banksaldi        6.448.855        3.491.024 
c. Overige schulden      11.266.901        9.930.003 
d. Rekening Courant                         -              20.143 

Overlopende passiva        2.276.209        3.139.625 
a. Specifieke uitkeringen Rijk        1.015.835            750.076 
b. Overige overlopende passiva        1.260.374        2.389.549 

Totaal    156.256.753    161.371.669 

31-12-2014 31-12-2013
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 

1. Activa 
 
Voorkeur afschrijvingsmethode 

Als voorkeur voor de afschrijvingsmethode is gekozen voor een lineair afschrijving. De uitzondering hierop zijn de 

investeringen (riool, afval en begraven) waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Voor 

deze investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Dit is tevens van toepassing op 

bepaalde specifieke investeringen zoals geldverstrekkingen. 

 
Vaste activa 
 
1.1 Immateriële vaste activa 

Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 

 

Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 

voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 

onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 

actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 

in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 

worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 

De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 

 
1.2 Materiële vaste activa 

Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut, en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 

nut (artikel 35 BBV). Met ingang van het boekjaar 2014 dienen de investeringen met een meerjarig economisch 

nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven afzonderlijk op de balans te worden 

opgenomen. 

 
1.2.1 Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 

verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 

betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 

berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 

aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 
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1.2.2 Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 

uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

• Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 

grondexploitaties; 

• Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 

brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

• Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 

verkeersdoorstroming. 

 
Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 

verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 

historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 

afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 

in de beheersprogramma’s. 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 

van afschrijving heeft gekozen. 

 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen:
-Woonruimten 50 jaar
-Onderwijsinstellingen 50 jaar
-Noodlokalen 15 jaar
-Verbouwing 25 jaar
-Gemeentekantoor 50 jaar
Installaties 15 jaar
Inventaris en Meubilair 10 jaar

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal
5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 
voorgeschreven normen over de gebruiksduur en wordt bij 
de aanschaf bepaald

Aanleg/vervanging wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

30 jaar

Herinrichting wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

20 jaar

Aanpassingen voorzieningen en snelheidsremmende 
maatregelen wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

10 jaar

Rotondes 15 jaar
Verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting 15 jaar
Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 30 jaar
Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur

Sportterreinen, speelvoorzieningen 20 jaar
Software 4  jaar

Activa met economisch nut

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Overige materiële vaste activa

 
Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 

van baten en lasten. 
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1.3 Financiële vaste activa 

Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, leningen, overige leningen, uitzettingen in ’s Rijks 

schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van Nederlands 

schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, overige uitzettingen (beleggingen) met een 

rentetypische looptijd van één jaar of langer en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 

terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 

verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 

 

Vlottende activa 
 
1.4 Voorraden (artikel 38) 

Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 

toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 

De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 

verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 

 
1.5 Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 

Vorderingen: 

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 

Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar (2014)’ voor 100% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 1 (2013)’ voor      75% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 2 (2012)’ voor      50% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 3 (2011)’ voor      25% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 4 of ouder’ voor      0% 

 
1.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 
1.7 Overlopende activa 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking 

hebben op 2015, maar al in 2014 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2014 en 

overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen ook 

onderdeel hiervan uit. 
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2. Passiva 
 
Vaste passiva 
 
2.1 Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 

rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

• de algemene reserve; 

• bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (met ingang van 

het boekjaar 2014 dienen deze onder de voorzieningen opgenomen te worden); 

• overige bestemmingsreserves. 

 

2.2 Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 

Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 

 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

• verplichtingen, verliezen en risico’s (artikel 44, lid 1a en 1b BBV); 

• voorzieningen ter egalisering van kosten (artikel 44, lid 1c BBV); 

• voorzieningen voor bijdragen in toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven als in artikel 35, eerste lid, onder b (artikel 44, lid 1d BBV); 

•  voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44, lid 2 BBV). 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 

langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 

 

Vlottende passiva 
 
2.4 Vlottende schulden < 1 jaar 

De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 

werkelijke waarde. 

 

2.5 Overlopende passiva 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking 

hebben op 2015, maar al in 2014 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2014 en 

overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van het Rijk, ook 

onderdeel hiervan uit. 
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

• borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 

• huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 

• overige verplichtingen en rechten. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 

ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 

interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 

tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 

van de begroting van het betreffende boekjaar. 

 

Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

• Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 

kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 

te realiseren opbrengsten; 

• De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 

 

Grondslagen balans 

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 

algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 

de in de balans 2014 opgenomen activa en passiva. 
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Toelichting op de balans 
 

1. Activa 
 

Vaste activa 

 
1.1 Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Kosten onderzoek en ontwikkeling 240.583          165.667          -                        82.065            324.185          
Totaal 240.583          165.667          -                        82.065            324.185           
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Kosten onderzoek en ontwikkeling Uitgaven Inkomsten Saldo
Voorbereiding div rioleringswerken 2012 -SV 155.692          -                        155.692          
Kockengen Waterproof Zuylenweg voorb riolering2014 9.975               -                        9.975               
Totaal 165.667          -                        165.667           
 

1.2 Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa Boekwaarde Balanscorrectie Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde

31-12-2013 1-1-2014 31-12-2014
Materiële vaste activa (econ. nut) 92.518.870    82.062                 5.266.423       600                  3.822.009       94.044.746    
Materiële vaste activa (econ. nut, heffing) 26.190.130    -                            1.819.025       -                        1.178.667       26.830.489    
Materiële vaste activa (maatsch. nut) 19.294.535    82.062-                 1.411.790       111.444          7.056.911       13.455.907    
Totaal 138.003.535  -                            8.497.238       112.044          12.057.587    134.331.142  
Het activum ‘Toren fundering Loenen’ is gereclassificeerd van Materiële vaste activa met economisch nut (Bedrijfsgebouwen) 

naar Materiële vaste activa met maatschappelijk nut (Bedrijfsgebouwen). Het activum ‘Hazeslinger Breukelen’ is 

gereclassificeerd van Materiële vaste activa met maatschappelijk nut (Gronden en terreinen) naar Materiële vaste activa met 

economisch nut (Gronden en terreinen). 

 
Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Balanscorrectie Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(economisch nut) 31-12-2013 1-1-2014 31-12-2014
Gronden en terreinen 5.547.265       427.049              307.733          -                        -                        6.282.048       
Woonruimten 424                  -                            -                        -                        212                  212                  
Bedrijfsgebouwen 77.116.945    344.987-              1.920.754       600                  2.420.267       76.271.845    
Grond- weg en waterbouwkundige werken 480.630          -                            2.525.302       -                        41.697            2.964.235       
Vervoermiddelen 161.780          -                            -                        -                        40.568            121.212          
Machines, apparaten en installaties 4.730.634       -                            -                        -                        366.441          4.364.193       
Overig 4.481.192       -                            512.633          -                        952.823          4.041.001       
Totaal 92.518.870    82.062                 5.266.423       600                  3.822.009       94.044.746     
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Gronden en terreinen Uitgaven Inkomsten Saldo
Aankoop grond bibliotheek Harmonieplein 2 Maarssen 307.733          -                        307.733          
Totaal 307.733          -                        307.733           
 

Bedrijfsgebouwen Uitgaven Inkomsten Saldo
OBO Samenwoonschool Nigtevecht 2010 bouw -L 1.057.763       600                  1.057.163       
Aankoop gebouw bibliotheek Harmonieplein2 Maarssen 124.936          -                        124.936          
Aankoop voormalig bibliotheekgebouw Bisonspoor1161 236.772          -                        236.772          
OVO Broklede voorm deel bibliotheek tbv huisvestin 281.955          -                        281.955          
Huisvesting organisatie voorbereidingskrediet 219.329          -                        219.329          
Totaal 1.920.754       600                  1.920.154        
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Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
OBO Samenwoonschool Nigtevecht 2010 omgeving -L 51.067            -                        51.067            
Wegenb Oostkanaaldijk tussen Kerklaan Nigtevecht 1.222.802       -                        1.222.802       
Wegenbeheer Wijkontsluitingsweg 2e fase Boomstede 428.648          -                        428.648          
Wegenbeheer Bosdijk 541.500          -                        541.500          
Voorzieningen aan de Vecht bij aanlegplaatsen 1.333               -                        1.333               
Kockengen Waterproof Van Zuylenweg e.o. wegen 2014 268.696          -                        268.696          
Kockengen Waterproof Van Zuylenweg beschoeiing2014 9.856               -                        9.856               
Kockengen Waterproof Van Zuylenweg e.o. groen 2014 1.400               -                        1.400               
Totaal 2.525.302       -                        2.525.302        
 

Overige materiële vaste activa Uitgaven Inkomsten Saldo
Project Basisadm Grootschalige Topografie (BGT) 15.003            -                        15.003            
Ontwikkelbudget ICT 2013 8.515               -                        8.515               
Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkeling 2013 87.493            -                        87.493            
Vervanging hardware ICT 2014 227.959          -                        227.959          
BBO de Klaroen renovatie Ds Ulferslaan 29Tienhoven 136.045          -                        136.045          
OVO Broklede uitbr 1e inr in voorm bibliotheek 37.618            -                        37.618            
Totaal 512.633          -                        512.633           
 

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven 

Materiële vaste activa Boekwaarde Balanscorrectie Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(economisch nut, waarvoor heffing) 31-12-2013 1-1-2014 31-12-2014
Gronden en terreinen 24.535            -                            -                        -                        -                        24.535            
Bedrijfsgebouwen 90.398            -                            -                        -                        3.431               86.967            
Grond- weg en waterbouwkundige werken 25.242.638    -                            1.817.838       -                        1.043.872       26.016.604    
Machines, apparaten en installaties 270.372          -                            -                        -                        19.312            251.059          
Overig 562.188          -                            1.188               -                        112.051          451.324          
Totaal 26.190.130    -                            1.819.025       -                        1.178.667       26.830.489     
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Renovatie/vervanging hoofdriool -M 124.452          -                        124.452          
Vervanging mechanische/electrische pompgemalen 1.320.557       -                        1.320.557       
Aanleg drukriolering Oukoop NTA bouwkundig deel 127.665          -                        127.665          
Aanleg drukriolering Oukoop NTA elect/mechn ged 74.980            -                        74.980            
Kockengen Waterproof Van Zuylenweg riolering 2014 170.184          -                        170.184          
Totaal 1.817.838       -                        1.817.838        
 

Overige materiële vaste activa Uitgaven Inkomsten Saldo
aanschaf 12 ondergrondse containers plastic afval 1.188               -                        1.188               
Totaal 1.188               -                        1.188                
 

Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Balanscorrectie Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(maatschappelijk nut) 31-12-2013 1-1-2014 31-12-2014
Gronden en terreinen 5.196.911       427.049-              -                        -                        4.769.861       -                        
Bedrijfsgebouwen -                        344.987              165.337          8.943               501.381          -                        
Grond- weg en waterbouwkundige werken 14.074.929    -                            1.246.452       102.501          1.784.163       13.434.717    
Overig 22.695            -                            -                        -                        1.505               21.190            
Totaal 19.294.535    82.062-                 1.411.790       111.444          7.056.911       13.455.907     
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

Bedrijfsgebouwen Uitgaven Inkomsten Saldo
Toren fundering 2011 Loenen -L 165.337          8.943               156.394          
Totaal 165.337          8.943               156.394           
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Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Opwaarderen Busbaan -SV 110.216          -                        110.216          
Randweg Loenen 890.952          102.501          788.451          
voorber verbet langzaam verk route Breukelerbrug 45.292            -                        45.292            
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht 56.929            -                        56.929            
Kockengen Waterproof beschoeiing voorbereiding 61.260            -                        61.260            
Kockengen Waterproof groen voorbereiding 50.301            -                        50.301            
Kockengen Waterproof spelen voorbereiding 31.501            -                        31.501            
Totaal 1.246.452       102.501          1.143.951        
 

 

1.3 Financiële vaste activa 
Financiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Aflossing Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Kapitaalverstrekkingen 145.108          -                        -                        -                        145.108          
Leningen 3.654.772       -                        -                        336.556          3.318.216       
Overige langlopende leningen 5.014.159       253.262          -                        622.028          4.645.394       
Overige uitzettingen > 1 jr 59.707            -                        -                        59.707            -                        
Bijdrage activa in eigendom derden -                        -                        -                        -                        -                        
Totaal 8.873.746       253.262          -                        1.018.291       8.108.718        
 

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen 

Kapitaalverstrekking deelnemingen Boekwaarde Vermeerdering Aflossing Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Aandelen Vitens -M 37.250            -                        -                        37.250            
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M 35.395            -                        -                        35.395            
Effecten B.N.G. 1963 4% -M 454                  -                        -                        454                  
Effecten B.N.G. 1968 6% -M 454                  -                        -                        454                  
Aandelen Vitens -B 13.798            -                        -                        13.798            
Aandelen BV MAB -B 18.000            -                        -                        18.000            
Aandelen BNG -B 24.511            -                        -                        24.511            
Aandelen NV BNG -L 7.079               -                        -                        7.079               
Aandelen Vitens -L 8.168               -                        -                        8.168               
Totaal 145.108          -                        -                        145.108           
 

Specificatie van Leningen 

Leningen Boekwaarde Vermeerdering Aflossing Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Woningbouwcorporaties
88 woningen grondkosten LSV 155 -B 70.425            -                        70.425            -                        
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) -B 3.128.260       -                        213.161          2.915.099       

3.198.685       -                        283.586          2.915.099       
Deelnemingen
Achtergestelde lening Vitens -M 263.686          -                        32.500            231.186          
Achtergestelde lening Vitens -B 100.403          -                        12.500            87.903            
Achtergestelde lening Vitens -L 59.965            -                        7.506               52.459            
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem -L 25.110            -                        -                        25.110            

449.163          -                        52.506            396.657          
Overige verbonden partijen
Lening Stichting Primair 2004 6.924               -                        464                  6.459               

6.924               -                        464                  6.459               
Totaal 3.654.772       -                    336.556           3.318.216        
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Specificatie van Overige langlopende leningen 

Overige langlopende leningen Boekwaarde Vermeerdering Aflossing Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

De Meent zwembad lening t/m 2014 -B 1.600               -                        1.600               -                        
Kockengen VV len. t/m 2017 -B 8.000               -                        2.000               6.000               
Geldlening Ambtenaren -B 4.144.135       -                        485.660          3.658.475       
Geldlening Ambtenaar -B 9.931               -                        584                  9.347               
Zwemlust zwemvereniging geldlening 1992 -L 17.599            -                        3.906               13.694            
Sticht Dorpshuis Nightevecht 2000 lening -L 752.893          -                        28.957            723.936          
Starterslening 2007 (7 koopw Cronenb) -L 80.000            253.262          99.320            233.942          
Totaal 5.014.159       253.262          622.028          4.645.394        
 

Specificatie van Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Overige uitzettingen > 1 jaar Boekwaarde Vermeerdering Afwaardering Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Krediethypotheken cliënten Sociale zaken Loenen 59.707            -                        59.707            -                        
Totaal 59.707            -                        59.707            -                         
 

 

Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden 
Voorraden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Grond- en hulpstoffen 13.703            -                        -                        13.703            
Onderhanden werk 195.777-          664.876          1.011.550       542.451-          
Totaal 182.075-          664.876          1.011.550       528.748-           
 

Specificatie van Niet in exploitatie genomen bouwgronden 
Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Het Kwadrant 13.703            -                        -                        13.703            
Totaal 13.703            -                        -                        13.703            
Voor de status van Niet in exploitatie genomen bouwgronden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

Specificatie van Onderhanden werk 
Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
De Werf Kockengen 191.232-          16.193            6.693               181.732-          
Voorziening expl.resultaat De Werf 5.776-               -                        5.357               11.133-            
De Karavaan 126.956          634.330          999.500          238.214-          
Voorziening expl.resultaat De Karavaan 125.725-          14.353            -                        111.372-          
Totaal 195.777-          664.876          1.011.550       542.451-           
Voor de status van Onderhanden werk wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

 1.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Vorderingen op openbare lichamen 8.784.625       8.657.332       
Rekening-courantverhoudingen -                        357.504          
Overige vorderingen 4.547.091       3.664.683       
Totaal 13.331.716    12.679.519     
Voor saldo 31-12-2014 Rekening-courantverhoudingen zie "Passiva". 
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De belangrijkste Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000) zijn: 

Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000) Bedrag

Aangifte BCF 2014 7.406.716       
Saldo BTW-rekeningen 908.061          
Provincie Utrecht, subsidie MFA Bisonspoor (10%) 105.100          
Overige vorderingen < € 100.000 237.455          
Totaal 8.657.332        
 

De Rekening-courantverhoudingen betreffen: 

Rekening courantverhoudingen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Rekening courant SV De Vecht 20.143-            12.849-            
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen) -                        370.353          
Totaal 20.143-            357.504           
 

De belangrijkste Overige vorderingen (> € 100.000) zijn: 

Overige vorderingen (> € 100.000) Bedrag

Voorschotnota 2014 servicekosten Broklede 110.000          
2e factuur Randweg Loenen ad Vecht 102.500          
Leges voor het oprichten van 12 woningen 104.627          
Huur sportzalen 2014 376.286          
Overige vorderingen < € 100.000 2.971.270       
Totaal 3.664.683        
 

1.6 Liquide middelen 
Liquide middelen Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2013 31-12-2014
Kassaldo 11.022            15.288            
Totaal 11.022            15.288             
 
1.7 Overlopende activa 

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Nog te ontvangen bedragen 1.093.140       478.675          
Vooruitbetaalde bedragen -                        847.973          
Totaal 1.093.140       1.326.648        
 

De belangrijkste Overlopende activa (> € 100.000) zijn: 

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000) Bedrag

Bijdr. Bocht van Maarssen reconstr.sportparkweg/st 106.713          
Te verrekenen SD SWW 2014 141.483          
Overige nog te ontvangen bedragen < € 100.000 230.480          
Totaal 478.675           
 

Vooruitbetaalde bedragen (> € 100.000) Bedrag

Voorschot N.V. Afvalverwijdering Utrecht 1e kwartaal 2015 458.299          
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 100.000 389.674          
Totaal 847.973           
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen Saldo Dotaties Onttrekkingen Balanscorrectie Saldo
31-12-2013 31-12-2014

Algemene reserve 12.674.981    512.500          1.843.309       -                            11.344.173    
Bestemmingsreserves 8.492.548       621.970          471.841          8.642.677-           -                        
Overige bestemmingsreserves 40.147.286    2.848.887       12.458.669    -                            30.537.505    
Nog te bestemmen resultaat 3.245.177       
Totaal 61.314.816    3.983.357       14.773.819    8.642.677-           45.126.854    
Per 31-12-2014 worden, conform de gewijzigde voorschriften de egalisatiereserves gereclassificeerd naar Voorzieningen. 
Het rekeningsresultaat 2013 ad € 1.810.303 is in het saldo van de Algemene reserve per 31-12-2013 verwerkt. 
 
Specificatie saldo Algemene reserve 

Algemene reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Balanscorrectie Saldo
31-12-2013 31-12-2014

Algemene reserve 12.674.981    512.500          1.843.309       -                            11.344.173    
Totaal 12.674.981    512.500          1.843.309       -                            11.344.173     
 
Specificatie saldi Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Balanscorrectie Saldo
Egalisatiereserve 31-12-2013 31-12-2014
Reserve riolering 8.069.604       621.970          86.395            8.605.179-           -                        
Egalisatiereserve gemeentereiniging (L) 422.944          -                        385.446          37.498-                 -                        
Totaal Bestemmingsreserves 8.492.548       621.970          471.841          8.642.677-           -                         
 

Specificatie saldi Overige bestemmingsreserves 

Overige Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Balanscorrectie Saldo
31-12-2013 31-12-2014

Algemene woningbouwdoeleinden 340.000          -                        -                        -                            340.000          
Centrumplan (B) 5.874.555       -                        5.874.555       -                            -                        
Corridor 81.231            -                        -                        -                            81.231            
Bestemmingsplannen 279.214          40.000            319.214          -                            -                        
Egalisatie BTW-compensatiefonds (BCF) 133.101          -                        71.757            -                            61.344            
Monumenten 89.677            -                        -                        -                            89.677            
Integrale Veiligheid 238.605          -                        30.362            -                            208.242          
Verwijderen graffiti (L) 23.936            -                        5.000               -                            18.936            
Exploitatie scholen OBO 82.522            -                        -                        -                            82.522            
Combi kunstgrasveld de Heul 110.000          -                        110.000          -                            -                        
Uitvoering WMO 14.381            -                        14.381            -                            -                        
Dorpshuis Nigtevecht 370.479          -                        45.174            -                            325.305          
Centrum jeugd & gezin 51.927            -                        51.927            -                            -                        
Garsten Noord 10.981            -                        10.981            -                            -                        
Herstraten kl. Muiden 80.337            -                        80.337            -                            -                        
Parkeeroplossing centrumplan Loenen 265.000          -                        265.000          -                            -                        
Herinrichting Rijksstraatweg 1.100.000       -                        1.100.000       -                            -                        
Planschade Cronenburgh 103.581          -                        -                        -                            103.581          
Kosten Cronenburgh fase III 578.131          -                        578.131          -                            -                        
Gemeentelijk monumentenbeleid (M) 37.294            -                        -                        -                            37.294            
Onderhoud gem gebouwen 760.456          -                        760.456          -                            -                        
Welzijnsaccommodaties 449.310          -                        449.310          -                            -                        
Bisonsport 81.491            -                        81.491            -                            -                        
Beheer Schoolgebouwen 153.726          23.087            -                        -                            176.813          
Vervanging kantoormeubilair 256.500          -                        -                        -                            256.500          
Fietsenstalling Maarssen 128.500          -                        17.779            -                            110.721          
Fundering toren Loenen 450.000          -                        450.000          -                            -                         
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Vervolg Overige Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Balanscorrectie Saldo
31-12-2013 31-12-2014

Verbrede Breukelerbrug 750.000          -                        45.292            -                            704.708          
Tweede Vechtbrug Breukelen 2.019.000       -                        -                        -                            2.019.000       
Groot onderhoud kapitaalgoederen 3.195.977       234.522          69.096            -                            3.361.403       
Egalisatiereserve verkiezingen 68.422            -                        68.422            -                            -                        
Ruiming explosief Loenen 178.655          -                        100.000          -                            78.655            
Reserve opbouw voorziening pensioenverpl A 276.124          276.124          -                        -                            552.248          
Kockengen Waterproof egalisatieseserve 660.680          -                        660.680          -                            -                        
Herstel constructiefouten c.a. onderwijsgebo -                        63.687            -                        -                            63.687            

Kapitaallastenreserves
Brandweergarage Loenen 295.214          10.332            23.168            -                            282.378          
Fietspad Oost-Kanaaldijk 142.409          4.984               33.466            -                            113.927          
Samenwoonschool Loenen 4.574.595       160.111          261.768          -                            4.472.937       
Bredeschool Nigtevecht 2.598.956       -                        -                        -                            2.598.956       
Bredeschool Vreeland zie reserve 7086 933.937          32.688            54.407            -                            912.217          
Dorpshuis Loenen 926.083          32.413            60.476            -                            898.020          
Nieuwbouw de Heul 6.279               220                  6.499               -                            -                        
Gemeentehuis Loenen 2.348.965       82.214            164.508          -                            2.266.671       
Onderwijshuisvesting 1.915.052       67.027            104.733          -                            1.877.346       
Ondergrondse containers 2012 200.000          7.000               23.667            -                            183.333          
Brandweergarage Brouwerij (B) 330.412          11.564            24.781            -                            317.196          
OVO Broklede 4 in1 plan (B) 498 202.361          7.083               12.408            -                            197.036          
OVO Broklede 4 in 1 plan (B) 69.968            2.449               4.290               -                            68.127            
Bibliotheek 4 in 1 plan (B) 229.030          8.016               14.043            -                            223.003          
Muziekschool 4 in 1 plan (B) 78.667            2.753               4.824               -                            76.597            
Stinzenhal Broekdijk-Oost (B) 1.257.074       43.998            78.916            -                            1.222.156       
Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B 268.518          9.398               97.980            -                            179.936          
Broekdijk-Oost terreininrichting inclusief park  119.145          4.170               23.475            -                            99.840            
Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden en terr  40.216            1.408               7.928               -                            33.695            
RHC voorbereiding realisatie (B) 210.000          7.350               12.350            -                            205.000          
Cultuurhuis (B) 176.000          6.160               10.160            -                            172.000          
Hal 4 in 1 plan (B) 247.897          8.676               15.200            -                            241.374          
Kantine 4 in 1 plan (B) 12.396            434                  760                  -                            12.070            
Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B) 46.580            1.630               4.370               -                            43.840            
Onderwijshuisvesting Safari sporthal 2.532.056       88.622            139.263          -                            2.481.415       
Bibliotheekgebouw Maarsenbroek Bisonspo  -                        236.772          -                        -                            236.772          
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de -                        1.365.000       -                        -                            1.365.000       

Grondexploitatiereserves
Hazeslinger schoon en zuinig 500.000          -                        -                        -                            500.000          
Grondexploitatie 591.683          8.996               15.882            -                            584.797          
Totaal Overige bestemmingsreserves 40.147.286    2.848.887       12.458.669    -                            30.537.505     
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2.2 Voorzieningen 

 

Specificatie saldi Voorzieningen 

Omschrijving voorziening Saldo Dotaties Uitgaven Balanscorrectie Saldo
31-12-2013 31-12-2014

Pensioen Wethouders 2.464.614       339.796          67.461            -                            2.736.949       
Wachtgeld voormalig personeel en bestuur 156.833          306.745          351.584          -                            111.994          
Afwikkeling OpBuuren 7                       307.795          304.264          -                            3.538               
Afwikkeling Statiomsweg Noord 12.216            -                        -                        -                            12.216            
Voormalig personeel Bisonsport 544.341          -                        38.892            -                            505.449          
Afwikkeling Maarsserbrug 44.789            -                        38.205            -                            6.584               
Afwikkeling Safari 432.803          5.499               333.239          -                            105.063          
Geluidscherm A2 -                        -                        -                        -                            -                        
Onderhoud wegen 2.508.541       2.619.508       1.906.253       -                            3.221.796       
Bommenregeling -                        4.738.459       -                        -                            4.738.459       
Voorziening Schildershof -                        323.000          -                        -                            323.000          
Frictiekosten herindeling 2010-2014 -                        986.141          -                        -                            986.141          

Egalisatievoorziening
Riolering -                        -                        -                        8.605.179           8.605.179       
Gemeentereiniging -                        -                        -                        37.498                 37.498            

Onderhoudsvoorziening
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisv.) 832.788          2.880.248       1.032.482       -                            2.680.554       
Totaal Voorzieningen 6.996.931       12.507.191    4.072.379       8.642.677           24.074.418     
 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Vaste schulden > 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Onderhandse leningen 71.404.533         56.989.120    
Waarborgsommen 74.596                 74.396            
Totaal 71.479.130         57.063.516     
 

Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar  

Onderhandse leningen Looptijd Boekwaarde Aflossing Rente Boekwaarde 
31-12-2013 2014 2014 31-12-2014

Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 1.690.445       187.827          8.586                   1.502.618       
Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 2.230.828       221.926          60.094                 2.008.902       
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 3.000.000       250.000          109.875              2.750.000       
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 4.875.000       375.000          201.019              4.500.000       
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 4.125.000       250.000          157.692              3.875.000       
Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 8.500.000       500.000          286.667              8.000.000       
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 600.000          300.000          19.493                 300.000          
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 1.750.000       250.000          48.725                 1.500.000       
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 580.000          580.000          8.734                   -                        
NV Bank Nederlandse Gemeenten 6 jaar 10.000.000    -                        270.000              10.000.000    
NV Bank Nederlandse Gemeenten 40 jaar 10.925.000    287.500          470.721              10.637.500    
NV Bank Nederlandse Gemeenten 1,5 jaar 10.000.000    10.000.000    48.472                 -                        
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 10.000.000    1.000.000       188.206              9.000.000       

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 3.128.260       213.161          167.223              2.915.099       
Totaal 71.404.533    14.415.414    2.045.507           56.989.120     
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Waarborgsommen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Waarborgsommen 74.596                 74.396            
Totaal 74.596                 74.396             
 

 

Vlottende passiva 
 

2.4 Netto vlottende schulden < 1 jaar 

Netto vlottende schulden < 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Kasgeldleningen 5.000.000       10.000.000    
Banksaldi 3.491.024       6.448.855       
Overige schulden 9.930.003       11.266.901    
Rekening courant 20.143            -                        
Totaal 18.441.170    27.715.757     
 

 Specificatie van vlottende schulden < 1 jaar 

Kasgeldleningen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Kasgeldlening BNG (17-12-2014 tot 19-1-2015) 5.000.000       10.000.000    
Totaal 5.000.000       10.000.000     
 

Banksaldi Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

BNG Algemeen 28.51.49.512 3.545.513       6.448.855       
BNG Burgerzaken 28.51.49.520 8.190-               -                        
BNG Sociale zaken 28.51.49.539 8.899-               -                        
BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig 37.400-            -                        
Kruisposten -                        -                        
Totaal 3.491.024       6.448.855        
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Schatkistbankieren 

Verslagjaar

(1)  Drempelbedrag 785                 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen

428                 545                 1.041              1.833              

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 357                 240                 -                  -                  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                  -                  256                 1.048              

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 104.615         

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

104.615         

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te boven gaat

-                  

 (1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van €250.000 

Drempelbedrag 785                 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

38.476            49.571            95.779            168.641         

(5b) Dagen in het kwartaal 90                    91                    92                    92                    

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen

428                 545                 1.041              1.833              

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

 
Voor een nadere toelichting over schatkistbankieren wordt u verwezen naar de paragraaf ‘Financiering’. 

 

Overige schulden Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Crediteuren algemeen 9.290.477       10.618.831    
Crediteuren Sociale zaken 641.723          655.054          
Crediteuren overig 2.197-               6.983-               
Totaal 9.930.003       11.266.901    
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van 

de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 

 

Rekening courantverhoudingen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Rekening courant SV De Vecht 20.143            -                        
Totaal 20.143            -                         
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2.5 Overlopende passiva 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Specifieke uitkeringen 750.076              1.015.835       
Nog te betalen bedragen 2.356.972           1.255.879       
Vooruitonvangen bedragen 32.577                 4.495               
Totaal 3.139.625           2.276.209        
 

Specificatie Overlopende passiva 

Specifieke uitkeringen Boekwaarde Rijksbijdrage Uitgaven Vrijval Boekwaarde
31-12-2013 31-12-2014

Participatiebudget 161.872          -                        -                        161.872              -                        
Achterstandenbeleid -                        127.270          127.270          -                            -                        
Verkeerskundig milieukaart 121.641          -                        -                        -                            121.641           
BDU Centra Jeugd Gezin 31.694            -                        -                        -                            31.694             
ISV 2010-2014 Bodemsanering 15.480            -                        -                        -                            15.480             
ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud weigeraars 9.942               -                        -                        -                            9.942               
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven 275.000          -                        -                        -                            275.000           
Voetverbinding pontje NtA-Loenersloot 99.766            -                        -                        -                            99.766             
Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch 21.180            -                        -                        -                            21.180             
Toeristische Marketing & Promotie Vecht 13.500            -                        -                        -                            13.500             
Historisch tuin- en parkaanleg Goudestein -                        37.422         -                        -                            37.422         
Historisch tuin- en parkaanleg Boom en Bos -                        45.689             -                        -                            45.689             
BRIM 2014-2019 Toren N.H. Kerk Nieuwer te  -                        14.520             -                        -                            14.520             
Verbetering verkeer Breukelen Breukelenbru -                        330.000           -                        -                            330.000           
Totaal 750.076          554.901          127.270          161.872              1.015.835        
 

De belangrijkste overige Overlopende passiva (> € 100.000) zijn: 

Bedrag

Nog te betalen rente 2014 658.919          
Regiotaxi 4e kwartaal 2014 100.000          
Overige nog te betalen bedragen < € 100.000 496.960          
Totaal 1.255.879       

Nog te betalen bedragen (> € 100.000)

 
 

Bedrag

Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000 4.495               
Totaal 4.495               

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 

Borg- en garantstellingen 

Instellingen Borgstelling Toelichting
Risicobedrag
31-12-2013

Aflossing  Risicobedrag 
31-12-2014 

Woningcorporaties WSW WSW 173.031.104  20.048.418-    193.079.523  
Woningcorporaties Stichtse Vecht SV 100% 4.027.206       1.112.107       2.915.099       
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 100% 10.176.915    504.125          9.672.790       
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht SV 50% 60.000            5.543               54.458            
Totaal 187.295.226  18.426.644-    205.721.869  

RISICOVERDELING 2014
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6. SiSa (Single information Single audit) 
 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van 

‘Single information Single audit (SiSa)’ geïntroduceerd. 

Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) 

geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar. 

Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit 

gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen 

op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening 

(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de 

jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze 

verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2014 voor 7 specifieke uitkeringen. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2014 verantwoording moet 

worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde 

verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen. 

 

Nr. Specifieke uitkering

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2014

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2013

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb gemeente 2014

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 
gemeente 2014

G5 Wet participatiebudget (Wpb) gemeente 2014
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SZW G3 Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 154.808 € 0 € 8.191 € 39.545 € 29.018 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja
SZW G5 Het aantal in (jaar T) bij een 

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige 
gelegenheid om 
verantwoording af te leggen 
over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording 
kan niet door een 
gemeenschappelijke regeling 
worden uitgevoerd, ongeacht 
de keuze van de gemeente bij 
indicator G5/07

Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

678
Besteding (jaar T) 
participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 
participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 
educatie bij roc’s

Reservering besteding van 
educatie bij roc’s in jaar T 
voor volgend kalenderjaar 
(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee 

De zelfstandige uitvoering 
betreft de indicatoren G5/02 
tot en met G5/06

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

€ 1.030.231 € 144.315 € 0 € 0 € 0 Ja

Wet participatiebudget 
(WPB)_gemeente 2014

Wet participatiebudget 
(WPB)

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.                                     

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeent
e 2014

Besluit 
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7. Wet Normering Topinkomens 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingevoerd, de vervanger van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). 

Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 

in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een publicatieverplichting in de 

jaarrekening. Dit geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen indien zij de maximale bedragen 

van topfunctionarissen overschrijden. 

 

In 2014 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale 

bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 230.474). 

In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt. 

 

Functie(s) Secretaris Griffier

Aard van de functie Topfunctionaris Topfunctionaris

Naam A.J. van Hussel J.A. Hekman

Beloning 92.489 86.044

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding 476 81

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve 
van beloningen betaalbaar op termijn 15.613 14.367

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t.

Datum einde dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00

Interim n.v.t. n.v.t.

Motivering overschrijding norm n.v.t. n.v.t.
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8. Accountantsverklaring 

 
Aan: Gemeente Stichtse Vecht 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
 

Wij hebben de in dit rapport op pagina 105 tot en met 134 opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente 

Stichtse Vecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht 

van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en de SiSa-bijlage met 

verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 

 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het 

in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid 

houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te 

geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- 

en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, 

lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol WNT en 

het controleprotocol dat vastgesteld is op 21 december 2011 door de gemeenteraad van de gemeente Stichtse 

Vecht. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 

zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de 

rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 
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controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een 

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening. 

 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van 

de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze 

goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 21 december 2011 vastgesteld. Wij houden 

ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening 

opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in 

overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties 

over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 

met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

 

Utrecht, 24 april 2015 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. drs. J.M.A. Drost RA 
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