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1.   Voorwoord 

 

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2018, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 

2021, ter vaststelling aan.  
 

Naast deze begroting verschijnt ook een A4 Infografic. In één oogopslag is in vereenvoudigde vorm de Begroting 

2018 van de gemeente Stichtse Vecht te zien. 
 

De begroting voor het jaar 2018 is de vierde en laatste begroting van het College van B&W in haar huidige 

samenstelling. In 2014 zijn we, midden in de economische crisis, begonnen met een ambitieus 

collegeprogramma. Dat programma is aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 

gerealiseerd.  

Het financiële beleid van het college is consequent doorgevoerd in slechtere en in betere tijden. En dat heeft zijn 

vruchten afgeworpen. De afgelopen jaren hebben we, ondanks de economische crisis, geen extra bezuinigingen 

hoeven door te voeren en ook op tal van gebieden kunnen investeren in onze samenleving.  

De crisis ligt zo goed als achter ons en voor 2018 is er sprake van een trendbreuk. In financieel opzicht heeft de 

gemeente Stichtse Vecht ook in relatie tot de andere gemeenten een gezonde positie.  

Geld is niet onbeperkt beschikbaar. Er zullen altijd keuzen gemaakt dienen te worden. Ambitie en realiteit moeten 

daarbij in evenwicht zijn. 

 
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Vandaar dat deze begroting geen grote of 

nieuwe beleidsvoornemens bevat. Voor de komende jaren valt te voorzien dat er meer financiële ruimte is voor 

investeringen in onze samenleving. 

Een nieuw College van B&W krijgt daarmee de ruimte om op basis van haar eigen inzichten samen met de 

nieuwe gemeenteraad te komen tot beleid dat past bij de uitdagingen van de komende vier jaren. 

 

De keuze is aan uw Gemeenteraad! 
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2.   Inleiding 

 

Voor u ligt de Programmabegroting 2018, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2021. In deze 

meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt: 

 De Voorjaarsnota 2017. 

 De vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en verantwoording 

(BBV). 

 De meicirculaire Gemeentefonds 2017. 

 

Deze Programmabegroting 2018 is de laatste begroting van deze coalitieperiode. In het Hoofdlijnenakkoord  

2014 -2018 hebben de coalitiepartijen onder de noemer ‘Solide en duurzaam’ hun ambities voor de 

collegeperiode 2014-2018 vastgelegd. Ook het Raadsprogramma ‘Samen verder’ is richtinggevend geweest voor 

het werk van college en raad in de huidige raadsperiode. Wij constateren dat, zoals afgesproken, de 

doorontwikkeling van de afgesproken beleidspunten uit het Hoofdlijnenakkoord in de voorbije vier jaren, zoals 

intensiveringen op sport, economie en het gefaseerd inrichten van het Sociaal Domein, vrijwel geheel is 

gerealiseerd. 

 

Daarnaast heeft op een aantal punten bijstelling van het beleid plaatsgevonden. Via het benoemen van 

topdossiers op de aanvullende onderwerpen mantelzorg, duurzaamheid, vermindering regeldruk, de projecten 

Zuilense Vecht en Harmonieplein, hebben wij extra accenten gelegd op deze beleidsonderwerpen. We hebben 

onze doelstelling voor een solide en duurzaam beleid succesvol gerealiseerd. 

 

De vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het BBV 

Toerekening interne rente 

Vanaf het begrotingsjaar 2017 moet inzicht worden gegeven in de rentekosten en –toerekening. Deze wordt 

verantwoord onder het taakveld treasury in het programma Bestuur.  

 

In de ‘Notitie rente 2017’ benoemt de commissie BVV een aantal stellige uitspraken waarmee wordt beoogd: 

 Het bevorderen van een eenduidige berekeningswijze van de rente (harmonisatie); 

 Het stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten in de begroting en jaarstukken wordt opgenomen;  

 Het inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeente met de rente is omgegaan (transparantie).  

 

De renteberekening is opgenomen in de paragraaf financiering.  De rente is vanwege deze verplichting verder 

bijgesteld van 2,1% naar 1,3%.  

 

Bijdrage Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) 

Op het moment van de opstelling van de Programmabegroting 2018 zijn de onderzoeksresultaten van Professor 

dr. J. Bossert over de governance en het functioneren van de BSWW nog niet bekend. De bijdrage aan BSWW is 

daarom ongewijzigd opgenomen. Als naar aanleiding van het rapport en het gevoerde debat blijkt dat de 

opgenomen bijdrage niet juist is zullen wij u in 2018 door middel van een begrotingswijzing voorstellen om de 

begroting aan de genomen besluiten aan te passen.  

 

Ondermijning 

Zoals is aangekondigd in de Voorjaarsnota 2017 zal  de (lokale) veiligheidsaanpak de komende jaren mede in het 

teken staan van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een duurzaam effectieve aanpak 

vergt een intensivering van de uitvoering: een proactieve en gemeentebrede inzet is nodig. Dit leidt tot een 

hogere druk op de organisatie en de beschikbare middelen. Een plan waarin deze benodigde inzet wordt 

uitgewerkt, is in ontwikkeling. Deze is nog niet in de Programmabegroting 2018 opgenomen.  

 

Wet Sociale werkvoorzieningen 

Op het gebied van de Participatiewet–werkdeel ziet de gemeente zich geplaatst voor de gevolgen van de 

wetswijziging van de WSW. Voor de toekomstige ontvlechting van Pauw Bedrijven als uitvoerder van Wet Sociale 

Werkvoorzieningen is een lokaal transformatieplan WSW vastgesteld. Binnen de kaders van dit plan gaat de 

transformatie plaatsvinden. Hierbij wordt de Participatiewet integraal benaderd. De financiële gevolgen hiervan 

zijn nog niet in beeld en maken dus geen deel uit van de Begroting. 
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3. Financieel beeld 

 

Uiteenzetting financiële positie 

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht. Het 

meerjarenperspectief uit de Voorjaarsnota 2017 is hiervoor het vertrekpunt. 

 

Financieel beeld Voorjaarsnota 2017 

 
 

Voor de toelichting op de tabel verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2017. 

 

Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2018-2021 

 
Gelet op de onzekerheid van de te vormen nieuwe regeringscoalitie hebben wij als college nog geen invulling gegeven aan de 

toekomstige positieve begrotingssaldi. 
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Hieronder lichten wij de mutaties nader toe. 

 

Autonome ontwikkelingen 

Algemene uitkering en integratie uitkeringen Sociaal domein meicirculaire 

Zoals gebruikelijk en in overeenstemming met de richtlijnen van de toezichthouder baseren wij ons bij de 

berekening van de Algemene uitkering voor de Programmabegroting op de meicirculaire. De uitkomsten van de 

meicirculaire Gemeentefonds 2017 hebben wij door middel van de Rib nr. 45 van 27 juni jongstleden met u 

gedeeld. 

 

Prijscompensatie 1,6% 

Conform de geldende beleidslijn hebben wij in de Programmabegroting 2018 een prijscompensatie van 1,6% 

doorgevoerd zowel een verhoging bij de lasten als bij de baten. Bij de lasten zijn de diensten van derden 

verhoogd en bij de baten zijn de ongebonden belastingen en de huren met de prijscompensatie verhoogd. Deze 

prijscompensatie is gebaseerd op de te ontvangen prijscompensatie uit het gemeentefonds.  

 

Cao afspraken 2017/2018 

Op 4 juli 2017 is een principe akkoord bereikt over de ontwikkeling van de lonen. Dit akkoord houdt in dat de 

lonen 2017/2018 in totaal 3,25% zullen stijgen. Deze stijging is in de Programmabegroting 2018 verwerkt. 

 

VNG bijdrage algemene uitkering 

Vanwege de nieuwe financieringswijze voor de collectief uit te voeren taken van onder andere de VNG is 

ongeveer € 75.000 extra uit het gemeentefonds toegevoegd. De gemeenten ontvangen nu, van onder andere de 

VNG, de nota’s rechtstreeks. Deze nota’s worden niet meer verrekend met het Gemeentefonds.  

 

Inzet integratie uitkeringen Sociaal domein meicirculaire  

De ontvangen integratie uitkeringen uit de meicirculaire zijn toegevoegd aan het programma Sociaal domein en 

de budgetten zijn hiermee evenredig verhoogd. 

 

Mutatie kapitaallasten 

Doordat in 2017 investeringen, die wij volgens planning in 2017 zouden afwikkelen, zijn doorgeschoven naar 

2018 heeft een mutatie in de kapitaallasten plaatsgevonden. 

 

Aanpassing rente leningen treasury 

Doordat Stichtse Vecht blijft investeren zullen er meer leningen moeten worden aangetrokken en zullen de 

rentekosten stijgen. 

 

Aanpassingen GRP 2018-2022  

De meerjaren begroting is aangepast op het in mei 2017 vastgestelde GRP 2017-2021 

 

Onderzoeken in het kader van de Wet Natuurbescherming 

De verplichting  tot het uitvoeren van een onderzoek naar wettelijk beschermde dieren- en plantensoorten in de 

gemeente, is in de begroting verwerkt. Dit onderzoek is verplicht en nodig voor de uitvoering van gemeentelijke 

werkzaamheden. Jaarlijks is hiervoor ca. € 35.000 nodig en 1 maal in de drie jaar een verhoogd budget vanwege 

aanvullende onderzoeken.  

 

Ontwikkeling milieubeheer ODRU 

Door een overheveling van taken op het gebied van energie audits (de zogenaamde Europese Energie-Efficiency 

Richtlijn), een verhoging van het uurtarief ODRU, het onderzoek naar asbestdaken en door het uitvoeren van een 

wettelijke taak op het gebied van watertaken stijgen de komende jaren de lasten. 

 

Wegvallen decentralisatie-uitkering Versterkte Kinderopvang 

De decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk komt met ingang van 2018 te vervallen als gevolg 

van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. Hierdoor wordt de begrotingspost 

Peuterspeelzaalwerk met bijna € 150.000 verlaagd. Deze verlaging was al geruime tijd voorzien. 
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Aanpassingen naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2017 

De meerjarige aanpassingen uit de Bestuursrapportage 2017 zijn meegenomen in de opstelling van de 

Programmabegroting 2018, welke ter behandeling voorligt ten tijde van het afsturen van de Programmabegroting. 

Voor de onderbouwing verwijzen wij u naar deze Bestuursrapportage 2017. 

 

Overige ontwikkelingen 

Leges huwelijken 

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de positie van Stichtse Vecht als trouwgemeente 

te versterken. In 2013 hebben wij het aantal trouwlocaties uitgebreid. In 2016 zijn we gestart met een pilot om 

locaties en tijden nog verder vrij te geven. Ondanks deze maatregelen zijn de inkomsten niet gestegen en 

ontvangen wij de laatste jaren gemiddeld € 170.000 per jaar aan huwelijksleges. Het is daarom noodzakelijk de 

begrote baten uit leges te verlagen om de begroting 2018 in lijn te brengen met de verwachte realisatie. 

 

Afval 

Het verloop van de meerjarenbegroting voor afval komt voort uit het door de Raad vastgestelde ‘Grondstoffenplan 

2016-2020’. 

 

Herberekening storting voorzieningen wegen 

Het verloop van de meerjarenbegroting is aangepast aan de benodigde middelen van het beheerplan wegen. 

 

Structurele aanpassing exploitatie begraafplaatsen 

De laatste jaren is gebleken dat er een structureel tekort was op de exploitatie begraafplaatsen. Na herijking van 

de begroting sluit deze aan op de werkelijkheid. Vanwege een trend in dalende inkomsten (meer cremeren) zijn 

ook de baten bijgesteld. 

 

Overige begrotingscorrecties 

Jaarlijks bij het opstellen van de Programmabegroting wordt bezien welke begrotingsposten (technische, geen 

beleidsmatige) aanpassingen behoeven. De door uw raad beschikbaar gestelde budgetten sluiten steeds beter 

aan bij de taken en de middelen die daarbij horen.  
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4.   Programma’s 

 

Leeswijzer 

Binnen de programma’s treft u de beantwoording op de 3 W-vragen: 

 

1. Wat willen we bereiken? 

2. Wat gaan we hiervoor doen? 

3. Wat mag het kosten? 

 

Voor wat betreft de 3e W- vraag (Wat mag het kosten?) willen wij uw aandacht vestigen op het volgende: 

 

Bij de 3e W-vraag in de begroting geven wij een toelichting op het verschil in budget 2018 ten opzichte van 2017 

op het niveau van het taakveld waarbij de afwijking > € 50.000 is of politiek relevant. Wij lichten de lasten en 

baten apart toe. 

 

Zoals u in het financieel beeld heeft kunnen lezen zijn de personeelslasten geïndexeerd met 3,25% en is een 

prijscompensatie doorgevoerd op diensten van derden van 1,6%. Deze stijgingen worden niet binnen de 

programma’s separaat toegelicht. 
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4.1  Bestuur 

 

Wat willen we bereiken? 

Inwoners nemen steeds meer initiatief en tonen eigen kracht. Hierdoor verandert de verhouding tussen de 

samenleving en de (gemeentelijke) overheid. Dit vraagt om een andere houding van iedereen.  We streven naar 

een samenleving die zelf initiatieven neemt en gebruik maakt van innovatieve werkwijzen. Gelijkwaardige 

samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, regionale partners en de gemeente 

wordt steeds belangrijker. Het versterken en aanmoedigen van de lokale democratie blijft een belangrijke opgave. 

Om ondernemers, inwoners en instellingen beter van dienst te kunnen zijn, streven we ernaar dat ze alle 

eenvoudige diensten makkelijk kunnen vinden en digitaal aan kunnen vragen. 

 

 Benutten van eigen kracht, kennis en kunde binnen de samenleving. 

 Transparante en participatieve bestuursstijl.  

 Een professionele, passende en innovatieve communicatie met onze inwoners. 

 Vertrouwen van onze inwoners in het bestuur. 

 Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen staan centraal. 

 Tevreden inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)  instellingen  over de dienstverlening. 

 Minder regeldruk, snellere procedures en minder administratieve lasten.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Transparante en participatieve bestuursstijl 

 Wij stimuleren en ondersteunen (innovatieve) initiatieven  uit de samenleving en zoeken mee naar 

(alternatieve) financiering (bv crowdfunding, sponsoring). 

 Wij zetten in op het leggen van verbindingen met de samenleving en het verkleinen van de afstand 

tussen bestuur en samenleving, met een participatieve werkwijze en zichtbaarheid van het bestuur. 

 Wij zoeken met elkaar (bestuur en bewonersgroepen) naar de nieuwe positie in relatie tot de 

netwerksamenleving. 

 Wij werken gebiedsgericht en leveren maatwerk per kern om de eigenheid, zelfredzaamheid en vitaliteit 

 van de kernen in stand te houden. 

 Wij realiseren een nieuwe raadszaal. 

 Wij geven uitvoering aan het Communicatieplan Rondom de Raad. 

 Wij geven de omgevings- en vraaggerichte communicatie voor en met de samenleving meer vorm door 

goede  monitoring en het werken met een medialab. 

 Wij  intensiveren het gebruik van on line media en digitale participatie met de samenleving, zoals een 

digipanel. 

 

Dienstverlening 

 Wij breiden de digitale dienstverlening verder uit en stimuleren het gebruik ervan.  

 Wij houden oog voor digibeten en laaggeletterden 

 Wij richten de website in volgens de eisen van Overheid 2020. 

 We betrekken de klant bij de inrichting van onze dienstverlening en klantprocessen. 

 Daar waar dat nodig en mogelijk is leveren wij dienstverlening op maat, bij de inwoner thuis of in de wijk. 

 We richten de klantprocessen zo efficiënt mogelijk in en vragen de klant bij een aanvraag alleen om 

noodzakelijke gegevens. 

 

Samenwerking 

 We oriënteren ons doorlopend op vormen van samenwerking in de regio, zoals bv de U10, die voor ons 

meerwaarde hebben.  

 Wij werken in samenspraak met ondernemers aan verbetering van onze dienstverlening en vermindering 

van regeldruk. De uitkomsten van de ondernemerspeiling worden hierin meegenomen. 
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Bedrijfsvoering 

 Wij richten processen volledig digitaal in.  

 Informatie slaan we enkelvoudige op, maar kunnen we meervoudig gebruiken. 

 We zorgen er voor dat de gegevens veilig worden beheerd en gebruikt. 

 We bereiden ons voor op de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 

het kader van privacy en informatieveiligheid. 

 

Wat mag het kosten? 
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Bestuur  

Toegerekende personeelslasten 

In voorgaande jaren is gebleken (zie ook de jaarrekening 2016 en de bestuursrapportage 2017), dat de 

salarislasten van het college niet juist waren begroot. De personeelslasten voor het college zijn vanaf 2018 hierop 

aangepast. 

 

Burgerzaken 

Toegerekende personeelslasten 

De personeelslasten binnen het taakveld Burgerzaken stijgen met ruim € 190.000. Dit is vooral het gevolg van 

het, via de voorjaarsnota 2017 genomen, besluit van uw Raad om € 160.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke 

formatieuitbreiding die nodig is om de dienstverlening op het afgesproken niveau uit te voeren. Vanaf 2019  

bouwen wij de incidentele kosten van de tijdelijke formatie af. 

 

Baten  

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de positie van Stichtse Vecht als trouwgemeente 

te versterken. In 2013 hebben wij het aantal trouwlocaties uitgebreid. In 2016 zijn we gestart met een pilot om 

locaties en tijden nog verder vrij te geven. Ondanks deze maatregelen zijn de inkomsten niet gestegen en 

ontvangen wij de laatste jaren gemiddeld € 170.000 per jaar aan huwelijksleges. Hierdoor is het  noodzakelijk om 

de begrote baten uit de huwelijksleges met circa € 99.000  te verlagen. Het meerjarig beeld laat een verlaging 

zien van de baten en lasten voor reisdocumenten. Dit komt, doordat in maart 2014 de reisdocumenten voor 

personen van 18 jaar en ouder 10 jaar geldig zijn geworden. De reisdocumenten die maart 2014 zijn 

aangevraagd zijn dus nog 5 jaar geldig. In de periode 2019-2024 lopen daarom erg weinig reisdocumenten af. 

 

Overhead  

Toegerekende personeelslasten 

Uw Raad heeft, via de Voorjaarsnota 2017, ingestemd met de herijking van het gemeentelijk apparaat. Binnen 

deze herijking is onder andere ten behoeve van informatisering & automatisering, informatiebeheer en 

archiefbeleid extra capaciteit beschikbaar gesteld. Ook heeft uw Raad extra capaciteit beschikbaar gesteld voor 

het instellen van een privacyofficer. Daar tegenover staan o.a. het teruglopen van het incidentele inhuurbudget  

met betrekking tot de transformatie in het Sociaal Domein en de door uw Raad, via de Bestuursrapportage 2017,  

incidenteel beschikbaar gestelde extra capaciteit met betrekking tot de omgevingskwaliteit. Als gevolg van 

bovenstaande stijgen de personeelslasten binnen het taakveld overhead, inclusief de indexering op de 

personeelslasten, per saldo met ongeveer € 325.000.  
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Het meerjarig beeld laat een verlaging zien vanaf 2019. Dit heeft te maken met de incidentele lasten met 

betrekking tot de transformatie in het Sociaal Domein.  

 

Kapitaallasten  

De kapitaallasten die samenhangen met de huisvesting van de organisatie en onze ICT inrichting zijn in 

vergelijking met het vorige begrotingsjaar ruim € 441.000 lager, vanwege het vrijvallen en in de tijd zetten van de 

geplande investeringen alsmede een verlaging van de interne rente. 

 

Baten 

De stijging van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage die wij  van de gemeente Weesp 

ontvangen voor de uitvoering van de administratie van Sociale Zaken (€ 300.000). 

 

Treasury  

Kapitaallasten 

Vanaf 2018 zijn er strikte regels (Besluit Begroting en Verantwoording) voor de interne renteberekening op 

investeringen. De gehanteerde rente in 2017 was 2,1%. Dit is aangepast naar 1,3%. Hierdoor zijn de 

kapitaallasten verlaagd met € 928.022. 

 

Overige lasten 

De lagere lasten (€ 325.000) op het taakveld treasury zijn het gevolg van mutaties in de gemeentelijke 

leningportefeuille inclusief de volledige aflossing van een langlopende fixe - lening in 2017. Deze lening hebben 

wij geherfinancierd met een nieuwe geldlening. De rentelasten hiervan zijn aanzienlijk lager. 

Als gevolg van de aanhoudende lage (negatieve) rente op de geldmarkt hebben wij tevens de rentelast op 

kortlopende geldleningen voor 2018 naar beneden bijgesteld. 

 

Baten 

Binnen het taakveld treasury dalen de baten ten opzichte van 2017 met ruim € 68.000, als gevolg van een daling 

van de rente-inkomsten. De daling van deze inkomsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de, in het 

verleden, aan ambtenaren verstrekte hypotheken, steeds vaker afgelost worden en worden afgesloten bij 

reguliere banken. 

Reden hiervoor is de aanhoudend lage rente en de gewijzigde fiscale regelgeving met betrekking tot 

personeelsleningen. 

 

Belastingen  

Baten 

In 2018 lopen de belastingopbrengsten met ruim € 155.000  terug, mede door verlaging van de onroerende 

zakenbelasting op woningen, zoals uw Raad heeft besloten via de voorjaarsnota 2017. 

 

Algemene uitkering 

Baten 

Binnen het taakveld Algemene Uitkering zijn de baten in 2018 ten opzichte van 2017 met ruim € 3.600.000 

toegenomen. Wij hebben, in overeenstemming met de richtlijnen van de provinciale toezichthouder, de Algemene 

uitkering in lijn gebracht met de Meicirculaire 2017. Hierover hebben wij uw Raad geïnformeerd via RIB 45 van 27 

juni 2017. De laatste accresontwikkelingen van de Septembercirculaire 2017 nemen wij  via een afzonderlijk 

raadsvoorstel en begrotingswijziging op in de begroting 2018. 

 

Overige baten  

Overige lasten 

Vanwege de nieuwe financieringswijze voor de collectief uit te voeren taken van onder andere de VNG is 

ongeveer € 75.000 extra uit het gemeentefonds toegevoegd. De gemeenten ontvangen nu van onder andere de 

VNG de nota’s rechtstreeks. Deze worden niet meer verrekend met het Gemeentefonds.  

 

Baten 

In de Programmabegroting nemen wij jaarlijks een stelpost op voor een eventuele achteruitgang in de Algemene 

uitkering van € 951.000. In 2017 is hiervan € 682.000 eenmalig ingezet om de incidentele korting op de algemene 

uitkering voor verhoogde asielstroom op te vangen.  
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Mutaties reserves  

Toevoeging aan reserves 

In 2018 voegen wij € 461.321 minder aan de reserves dan in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volgende 

wijzigingen: 

 

Uw raad heeft besloten om de storting van € 276.124  in de bestemmingsreserve opbouw voorziening pensioen-

verplichting wethouders voor een periode van 5 jaar op te nemen in de begroting (2013-2017). Daarom vindt er 

vanaf 2018 geen toevoeging meer plaats. In 2018 stellen wij hiervoor nieuw beleid op en nemen dit mee bij de 

Voorjaarsnota 2018.  

 

Bij de begroting 2017 is besloten het positieve saldo van € 96.000 toe te voegen aam de Algemene reserve 

 

Onttrekking aan reserves 

In 2018 onttrekken wij ten opzichte van 2017 € 205.576 minder aan de reserves ten opzichte van 2017. Dit wordt 

vooral veroorzaakt doordat vanaf 2018 geen onttrekking voor het risicofonds Sociaal domein plaats vindt in 

verband met de financiering van de wethouder, dit bedroeg in 2017 € 110.000. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 
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4.2  Veiligheid 

 

Wat willen we bereiken? 

Stichtse Vecht is een gemeente waar het veilig werken, wonen en recreëren is. Wij behouden het huidige 

veiligheidsniveau en het gevoel van veiligheid onder de inwoners van Stichtse Vecht. Wij zetten ons in voor een 

verdere daling van de criminaliteit. Wij treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. In geval 

van calamiteiten reageren wij op adequate wijze. Wij handelen klantgericht en zijn betrouwbaar, waarbij wij voor 

onze inwoners en bedrijven de maximale ruimte bieden binnen de wettelijke mogelijkheden.  

 

Het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) geeft specifiek aan welke vorm van criminaliteit of overlast op welke 

locatie voorkomt. Mede door goede informatie voor zowel management als partners wordt het mogelijk gemaakt 

om het toezicht in de openbare ruimte en burgerparticipatie niet alleen repressief maar ook preventief gerichter en 

adequater in te zetten.  

 

 Een professionele crisis- en brandweerorganisatie in VRU-verband 

 Een veilige gemeente.  

 Merkbare handhaving. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Crisisbeheersing en brandweer 

 Wij organiseren samen met de VRU opleidingen, trainingen en oefeningen voor een vakbekwame 

 crisisbeheersingsorganisatie. 

 Wij geven uitvoering aan de business cases Repressieve Huisvesting. 

 Wij starten in samenwerking met de VRU met de ontwikkeling van het Dekkingsplan VRU 2020 – 2023. 

 

Integraal Veiligheidsplan 

 Wij besteden aandacht aan thema’s uit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, waaronder  

radicalisering en polarisatie.  

 Wij geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018 met aandacht voor preventie, 

netwerken en terugdringen van criminaliteit.  

 Op basis van onder andere de Veiligheidsmonitor 2017 stellen wij nieuw veiligheidsbeleid op (Integraal 

Veiligheidsplan 2019-2022) 

 Mede op basis van het ondermijningsbeeld besteden wij, in toenemende mate, aandacht aan een 

integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 

 Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van het flexibel cameratoezicht. 

  Wij stimuleren burgerinitiatieven om de veiligheid in de wijken te verbeteren. 

 

Handhaving 

 Wij geven uitvoering aan ons handhavingbeleidsplan conform de risicoanalyse en prioritering van het 

handhavingsbeleid.  

 Op basis van ons nieuwe veiligheidsinformatiesysteem zetten wij onze BOA’s nog gerichter in. 
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Wat mag het kosten? 

 

 
 

Crisisbeheer en brandweer 

Kapitaallasten 

Als gevolg van de verlaging van het rentepercentage zijn de kapitaallasten binnen het taakveld crisisbeheer en 

brandweer ruim € 53.000 lager ten opzichte van 2017. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Toegerekende personeelslasten 

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft uw Raad via de Voorjaarsnota 2017 extra financiële 

middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor stijgen de lasten in  2018.  

 

Overige lasten 

In de Voorjaarsnota 2017 is besloten om voor het cameratoezicht op de Kerkbrink in Breukelen jaarlijks circa  

€ 27.000 beschikbaar te stellen.  

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

 

Veiligheid 

       

 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Nulmeting 2014 Jaarrekening 
2016 

Doel 
 2018 

 

Rapportcijfer veiligheidsgevoel onder inwoners E Monitor 7,4 - 7,4 

 

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit P SV 1 - 4 

 

Aantal woninginbraken P RVS 218 178 196 

 

Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 400 322 360 

 

Aantal buurtsignaleringsteams P SV 10 - 14 
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Handhaving 
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4.3  Fysiek 

 

Wat willen we bereiken? 

De inrichting en het beheer van de (openbare) ruimte is toekomstbestendig en voldoet aan de daaraan gestelde 

veiligheidseisen. Het beheer voeren wij effectief uit met oog voor de betrokkenheid van inwoners  bij hun 

woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel. 

Op langere termijn een circulaire economie waarin we (aanmerkelijk) minder gebruik maken van energie en 

grondstoffen door anders te ontwerpen, produceren en consumeren. Wij controleren dat het oprichten, slopen of 

wijzigen van bouwwerken voldoet aan de landelijke en lokale bouwregelgeving. 

 

 Stichtse Vecht klimaatneutraal in 2030. 

 Een toekomst- en levensloopbestendig (openbare) ruimte 

 Het omgekeerd inzamelen van afval. 

 Een leefbare en verkeersveilige omgeving met behoud van bereikbaarheid.  

 Een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille. 

 Een passende woningvoorraad 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Klimaat- levensloop en toekomstbestendig 

 Nadat de routekaart in het kader van Stichtse Vecht klimaatneutraal 2030 is vastgesteld, voeren wij deze 

samen met maatschappelijk partners en ondernemers uit. 

 Klimaatadaptatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Met het oog op klimaatontwikkeling geven wij  

specifieke aandacht aan de bestrijding van wateroverlast. Wij geven voorlichting aan inwoners en 

stimuleren eigen acties van inwoners. 

 Bij herinrichting en groot onderhoud richten wij de openbare ruimte levensloopbestendig in, door het 

wegnemen van belemmeringen.  

 Wij stimuleren duurzame initiatieven, zoals de oprichting van een lokale energiecoöperatie en de 

doorontwikkeling van het platform “Duurzame Vecht” 

 Wij gaan verder met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. 

 

Circulaire Economie 

 Het omgekeerd inzamelen van afval staat centraal. Met het oog hierop continueren wij de verdere uitrol 

van restafvalcontainers in de wijken en nieuwe mini containers voor plastic, metaal en drankenkartons 

(PMD). 

 Wij zetten in op afvaleducatie (afval vrije school).  

 Wij bieden een besluit aan over de toekomst van de afvalscheidingstation(s). 

 

Verkeer 

 Wij geven uitvoering aan het GVVP onder andere door het inrichten van fietsstraten en door het nemen 

van maatregelen die moeten leiden tot een afname van gemotoriseerd verkeer op het Zandpad en 

Breukelen centrum.  

 De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen we nauwlettend en we participeren (pro)actief in 

nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. We zetten onder meer in op het 

terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van 

sluipverkeer. 

 

Riolering 

 Vanaf 2018 wordt de opgelopen achterstand op het taakveld riolering ingelopen door uitvoering te geven 

aan het uitvoeringsprogramma GRP. 
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Speelplaatsen- en terreinen 

 We voeren de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ uit. In 2018 gaan we aan de slag met speelplekken 

in verschillende wijken van Maarssenbroek en Maarssen Dorp, in de wijk Broeckland in Breukelen en de 

kern Nigtevecht. 

 

Natuur en Landschap 

 Wij bieden de Agenda Vergroenen Stichtse Vecht aan ter versterking van de groene kwaliteit. 

 Wij geven uitvoering aan het gebiedsakkoord en het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen 

 Wij  geven onder voorwaarden vervolg aan de fusie van de recreatieschappen 

 

Woningbouw  

 Van alle nieuw te bouwen woningen realiseren wij  30% sociaal (huur en koop). 

 In lijn met  onze ambitie om energie neutraal te zijn in 2030, stimuleren wij  bij nieuwbouw en renovatie  

duurzaam levensloopbestendig bouwen en Nul op de meter (NOM) woningen en aardgasloos bouwen. 

 Met woningcorporaties zoeken wij naar geschikte (tijdelijke) locaties voor huisvesting, buiten de reguliere 

voorraad,  voor de huisvesting van vergunninghouders, waarbij wij actief aansluiting zoeken bij het 

Sociaal Domein.  

 Wij geven uitvoering aan ons handhavingbeleidsplan door de handhaving van de bouwregelgeving. 

 

Omgevingswet  

Op basis van de in 2017 vastgestelde ambitie en de verrichtte impactanalyse van de Omgevingswet gaan we van 

start met de implementatie van de nieuwe wetgeving. De implementatie van deze omvangrijke wetswijziging moet 

gezien worden als een groeiproces waarbij werkende weg onderdelen zich organisch zullen ontwikkelen in 

samenwerking met de raad, inwoners en andere partners in de keten.  

 

 Wij starten met het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan (looptijd meerjarig) 

 Wij zoeken de samenwerking in de keten en met andere gemeenten en werken aan de bewustwording 

in- en extern.  

 

Wat mag het kosten? 
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Verkeer, vervoer en waterstaat 

Toegerekende personeelslasten 

De personeelslasten binnen dit taakveld stijgen met ruim € 150.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de 

herijking van het gemeentelijk apparaat, zoals door uw raad is besloten via de Voorjaarsnota 2017. 

 

Kapitaallasten 

Door het meerjaren effect van de vastgestelde nota kapitaalgoederen stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 

2017 met € 342.451.   

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten ten opzichte van 2017 per saldo met circa € 103.000. Door de 

uitwerking van de nota kapitaalgoederen, zoals uw Raad  heeft vastgesteld bij de voorjaarsnota 2016, stijgen de 

lasten met € 170.000. Tevens heeft uw raad bij de Bestuursrapportage 2017 incidenteel  € 20.000 afgeraamd. Dit 

werd ingezet als gedeeltelijke dekking voor de incidenteel beschikbaar gestelde extra capaciteit met betrekking 

tot de omgevingskwaliteit. In 2018 is dit geld weer beschikbaar. Ook stijgen de lasten met € 42.500 omdat wij op 

basis van de BBV-reglementen kosten voor onder andere  werkplaatsen en wagenpark direct doorbelast op de 

taakvelden. Daarnaast dalen de lasten met € 101.000 omdat wij als gevolg van de aanbesteding IBOR de 

begroting voor deze posten in lijn hebben gebracht met de werkelijkheid. Tevens heeft een mutatie in de 

voorziening wegen € 54.000 minder lasten tot gevolg. Het overige verschil wordt verklaard door de toegenomen 

kosten i.v.m. de prijsstijgingen. 
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Openbaar groen 

Kapitaallasten 

Door het meerjaren effect van de vastgestelde nota kapitaalgoederen stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 

2017 met € 108.615. 

 

Overige Lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de lasten met € 453.000. Als gevolg van de aanbesteding IBOR hebben wij de 

begroting voor deze posten in lijn gebracht met de werkelijkheid, waardoor de lasten op dit taakveld stijgen met   

€ 151.000. Uw raad heeft via de Voorjaarsnota 2017 ingestemd met een bijdrage aan het project Oostelijke 

Vechtplassen, waardoor de lasten stijgen met € 150.000. 

De verplichting  tot het uitvoeren van een onderzoek naar wettelijk beschermde dieren- en plantensoorten in de 

gemeente, is in de begroting verwerkt. Dit onderzoek is verplicht en nodig voor de uitvoering van gemeentelijke 

werkzaamheden. Jaarlijks is hiervoor ca. € 35.000 nodig en 1 maal in de drie jaar een verhoogd budget vanwege 

aanvullende onderzoeken.  

 Uw Raad heeft via de vooorjaarsnota 2016 de financiele uitwerking van de nota Kapitaalgoederen vastgesteld. 

Hierdoor stijgen de lasten met € 32.000. De hiervoor genoemde afwijkingen zijn de belangrijkste oorzaken van de 

stijging van de lasten binnen dit taakveld 

 

Riolering  

Kapitaallasten 

Vanwege de investeringen uit het jaar 2017 stijgen de kapitaallasten in 2018 met € 414.878.  

 

Overige Lasten 

Binnen dit taakveld dalen de lasten ten opzichte van 2017 per saldo € 748.000.  

De aanpassingen van de begroting op het in mei 2017 vastgestelde GRP leiden tot een verhoging van de lasten 

met € 662.000. Als gevolg van de aanbesteding IBOR hebben wij de begroting voor deze posten in lijn gebracht 

met de werkelijkheid, waardoor de lasten op dit taakveld stijgen met € 90.000. Daartegenover staat een daling 

van de lasten doordat wij via de Bestuursrapportage 2017, incidenteel, een bedrag van € 1.5 mln hebben 

toegevoegd aan de egalisatie voorziening. Deze storting vervalt in 2018.  

 

Baten 

Binnen dit taakveld dalen de inkomsten ten opzichte van het vorige begrotingsjaar met € 594.000. Deze daling is 

voornamelijk het gevolg van een onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering van € 919.391 en een verhoging 

van de inkomsten op de rioolheffing  (€ 325.000) door meer aansluitingen op het riool.  

 

Afval 

Kapitaallasten 

Vanwege de investeringen uit het jaar 2017 stijgen de kapitaallasten in 2018 met € 79.720 ten opzichte van 2017. 

 

Baten 

De stijging van de baten binnen dit taakveld met € 291.567 ten opzichte van 2017 is het gevolg van het door uw 

Raad vastgestelde ‘Grondstoffenplan 2016-2020’. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 

inkomsten van gerecycled afval en omdat de begroting voor de afvalstoffenheffing aangepast is op de werkelijke 

inkomsten. Zie hiervoor ook het onderdeel kostendekkendheid in de verplichte paragraaf “Lokale heffingen” op 

pagina 62.  

 

Milieubeheer 

Overige lasten 

Binnen het taakveld Milieubeheer stijgen de overige lasten met ruim € 431.000. Dit is wordt voor een deel  

veroorzaakt doordat wij extra watertaken moeten uitvoeren als bevoegd gezag en omdat wij een wettelijk 

onderzoek moeten laten uitvoeren voor het inventariseren van asbest daken, waardoor de lasten stijgen met 

€ 29.000. Daarnaast  wordt de stijging veroorzaakt door de ontwikkelingen rondom de omgevingswet en een 

verhoging van het uurtarief van de ODRU, waardoor de lasten stijgen met € 102.000.Tenslotte stijgen de lasten 

met € 296.000 als gevolg van de financiële uitwerking van nota kapitaalgoederen bij de voorjaarsnota 2016. 
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Baten 

De begrote inkomsten of inverdieneffecten voor het budget van de “diensten van de leefbaarheid” zijn in de 

praktijk niet direct in opbrengsten te vertalen, waardoor de baten ten opzichte van 2017 met € 100.000 verlaagd 

zijn. 

 

Begraafplaatsen 

Overige Lasten 

De laatste jaren is gebleken dat er een structureel tekort was op de exploitatie begraafplaatsen. In de 

Bestuursrapportage 2017 is een bedrag bijgeraamd om de begroting weer in de pas te laten lopen met de 

werkelijkheid. Het ophogen van de exploitatie budgetten begraafplaatsen is structureel meegenomen in de 

begroting 2018. Enkele eenmalige kosten in 2017 vervallen in 2018, hierdoor dalen de overige lasten op dit 

taakveld met bijna € 69.000 

 

Baten 

De landelijke trend dat er steeds meer wordt gecremeerd en minder begraven zorgt ook in Stichtse Vecht voor 

minder inkomsten. Een aantal maatregelen en scenario’s zijn in voorbereiding en in september 2017 aan de 

gemeenteraad aangeboden. Wij proberen een antwoord te vinden op de neergaande trend door nog meer in te 

spelen op de toegenomen vraag naar ruimten voor urnen en alternatieve vormen van begraven. Anticiperend op 

de huidige inzichten is de raming van de begraafplaatsinkomsten in 2018 met € 34.000 verlaagd.  

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

Toegerekende personeelslasten 

De personeelslasten binnen dit taakveld stijgen met € 320.000. De groeiende economie leidt tot verhoging van 

het aantal initiatieven voor de (her)ontwikkeling van locaties. De gemeenteraad heeft, via de Voorjaarsnota 2017, 

ingestemd met de herijking van het gemeentelijk apparaat. Binnen deze herijking heeft uw Raad, vanaf 2018 

zowel structureel (€ 265.000) als incidenteel(€ 310.000) capaciteit beschikbaar gesteld om de (project)formatie 

voor de ruimtelijke ordening te versterken. De incidentele capaciteitsuitbreiding is geraamd onder de overige 

lasten. Deze worden naar verwachting gedekt uit de extra inkomsten (circa € 310.000). Zie ook onder de baten.  

 

Kapitaallasten 

Voor een aantal gemeentelijke gebouwen zal de functie en het gebruik wijzigen. Op basis van de huidige 

verwachtingen zijn de begrotingsbedragen vanaf 2018 voor het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Deze 

aanpassingen hebben zowel betrekking op de lasten als de baten. Door deze bijstelling dalen de kapitaallasten 

met € 60.000 op dit taakveld. Op programma 5 Samenleving taakveld Onderwijs stijgen hierdoor de kapitaallasten 

met circa € 40.000. Zie tevens de toelichting onder de overige lasten. Tevens is de interne rekenrente voor 2018 

opnieuw vastgesteld. 

  

Overige lasten 

Binnen dit taakveld nemen de overige lasten ten opzichte van 2017 af met € 935.000.   

 

Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitaties. De door de gemeenteraad vastgestelde 

grondexploitaties zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichting gaan wij niet 

nader in op de verschillen tussen de jaren. Voor een nader inzicht in de omvang van de grondexploitaties  

verwijzen wij  u naar het kopje “meerjarenplanning” en het opgenomen totale cashflow-overzicht in de verplichte 

paragraaf Grondbeleid. 

 

De belangrijkste mutaties lichten wij hieronder toe. 

 

Wij maken in 2017 gebruik van de ‘Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsleiding’. Het door het 

ministerie beschikbaar gestelde subsidie wordt voor dit doel ingezet. In de begroting 2017 is zowel onder de 

lasten als onder de baten een incidentele post opgenomen van circa € 750.000. Vanwege het incidentele karakter 

van deze regeling zijn deze in 2018 niet meer opgenomen. Zie tevens onder de baten. 

  

De meerjarenraming van de overige lasten voor de Revindicatie is gecontinueerd. Hierin was het beschikbare 

bedrag voor 2018 circa € 100.000 hoger dan dat voor 2017.  
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In 2017 is een aantal anterieure overeenkomsten gesloten voor het verhaal van plankosten. Onder de baten is 

een bedrag van gelijke omvang opgenomen. In 2018 is hiervoor nog geen specifieke raming opgenomen. 

Hierdoor zijn de geraamde lasten en de baten in 2018 circa € 125.000 lager. Zie tevens onder de baten. 

 

Voor de implementatie van de omgevingswet is in de Voorjaarsnota 2017 voor 2018 € 100.000 en voor 2019  

€ 200.000 beschikbaar gesteld. Op dit taakveld is hiervan € 50.000 opgenomen. Voor de invoering van de 

Omgevingswet, naar verwachting 2019/2020, werken wij onder andere samen met de ODRU. Overigens heeft het 

verschuiven van de invoeringsdatum van deze wet naar verwachting geen invloed op onze voorbereidende 

werkzaamheden op de implementatie van de Omgevingswet.  

 

In de Bestuursrapportage 2017 is het budget voor Bestemmingsplannen eenmalig verlaagd met € 50.000. De 

groeiende economie leidt tot verhoging van het aantal initiatieven voor de (her)ontwikkeling van locaties. Via de 

Voorjaarsnota 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herijking van het gemeentelijk apparaat. De 

incidentele capaciteitsuitbreiding (€ 310.000) is opgenomen onder de overige lasten. De lasten van deze 

capaciteitsuitbreiding worden naar verwachting gedekt uit de incidentele extra inkomsten (circa € 310.000). Zie 

tevens de toelichting opgenomen onder de toegerekende personeelslasten en de baten. 

 

De functie en gebruik voor een aantal gemeentelijke gebouwen zal wijzigen. Op basis van de huidige 

verwachtingen zijn de begrotingsbedragen vanaf 2018 voor het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Deze 

aanpassingen hebben zowel betrekking op de lasten als de baten. De overige lasten dalen met circa € 75.000. 

Zie tevens de toelichting onder de kapitaallasten. In de Bestuursrapportage 2017 is voor 2017 een incidenteel 

budget opgenomen voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Hierdoor zijn de lasten in 2018 circa 

€ 60.000  lager dan in 2017. 

 

Baten 

 

In de bovenstaande tabel van de overige lasten en de baten zijn de verbanden tussen de verschillen op de 

overige lasten en de baten weergegeven. In 2017 waren de baten door een aantal incidentele mutaties  circa € 

270.000 hoger dan in 2018. In 2018 zijn de baten circa € 615.000 hoger dan in 2017. De baten worden hieronder 

toegelicht. 

 

Voor de ‘Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsleiding’ hebben wij van het ministerie in 2017 

incidenteel een bijdrage van circa € 750.000 ontvangen. Wij zetten in 2017 deze bijdrage voor hetzelfde bedrag 

ook hiervoor in. Vanwege het incidentele karakter van deze regeling zijn deze baten in 2018 niet meer 

opgenomen. Zie tevens onder de overige lasten.  

 

In de Bestuursrapportage 2017 is voor de Revindicatie de opgenomen inkomstenraming over de jaren (2017 tot 

en met 2020) voor het deelproject ‘Gebruik gemeentegronden’ aangepast. Op basis van de in 2017 verwachte 

eigendomsoverdrachten is de opbrengstenraming van 2017 verlaagd en doorgeschoven naar 2018  

(€ 250.000). De geraamde inkomsten voor 2018 zijn hierdoor circa € 500.000 hoger dan in 2017. Zie tevens 

onder de overige lasten.  

 

Zoals onder de overige lasten is toegelicht is er in 2018 nog geen specifieke raming van lasten en baten 

opgenomen voor het verhaal van plankosten. Hierdoor zijn de geraamde lasten en de baten in 2018 circa  

€ 125.000 lager. Zie tevens onder overige lasten. 

 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van  de Voorjaarsnota 2017 ingestemd met de herijking van het 

gemeentelijk apparaat. De incidentele capaciteitsuitbreiding (€ 310.000) is opgenomen onder de overige lasten. 

Deze incidentele lasten worden naar verwachting gedekt uit incidentele extra inkomsten (circa € 310.000). Zie 

tevens de toelichting opgenomen onder de toegerekende personeelslasten en de overige lasten. 

 

Voor 2017 was in de begroting een taakstelling voor de verkoop van dispositievastgoed opgenomen van  

€ 350.000. In de Bestuursrapportage 2017 is deze taakstelling van 2017 doorgeschoven naar 2018. Zie tevens de 

toelichting onder de mutaties reserves. 
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Mutaties reserves   

Toevoeging aan reserves 

De toevoeging aan de reserves is in 2018 € 420.259 hoger dan in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

volgende wijzigingen: 

 

In de Bestuursrapportage 2017 is de, in de begroting 2017, opgenomen raming van de incidentele 

verkoopopbrengst (€ 350.000) voor depositie vastgoed en het project Revindicatie (€ 250.000) bijgesteld. Deze 

bedragen zijn in 2017 onttrokken aan de Algemene reserve en worden in 2018  weer gestort. 

Daarnaast wordt er, door uitvoering te geven aan de raadsbesluiten van 15 november 2016 en 4 april 2017 over 

gebruik gemeentegronden en Uitvoeringsbudget  fase 2 geluidswal Maarssenbroek € 100.000 minder toegevoegd 

ten opzichte van 2017 in de bestemmingsreserve Revindicatie. Zie tevens de opgenomen toelichting onder de 

baten.  

 

Ook is er een lagere toevoeging begroot aan de kapitaaldekkingsreserve voor het project ‘herinrichting 

Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht’ (circa € 60.000). Deze verlaging komt door de interne rente correctie. Zie 

ook onttrekking aan reserves. 

 

Onttrekking  aan reserves 

De onttrekking aan de reserves is in 2018 € 1.151.178 lager dan in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

volgende wijzigingen: 

 
De onttrekking aan de algemene reserve voor de incidentele verkoopopbrengst vastgoed (€ 350.000)  en de 

revindicatie ( € 250.000) vervalt in 2018 (zie ook “toevoeging aan reserves”). Daarnaast wordt er, in 2018 € 

100.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Revindicatie. Voor de toelichting verwijzen wij u naar 

“Toevoeging reserves”. 

 

In 2018 benutten wij het ontwikkeldeel van de Algemene reserve grondexploitaties als dekking voor de 

voorbereidingskosten voor toekomstige grondexploitaties en voor administratief geopende grondexploitaties.  

Bij de vaststelling van de grondexploitaties nemen wij een storting in de Algemene reserve grondexploitaties op 

van hetzelfde bedrag aan voorbereidingskosten.  

Op basis van de nu vastgesteld grondexploitaties is in de begroting 2018 een bedrag van € 45.000 opgenomen 

als onttrekking uit de bestemmingsreserve. Dit is € 245.000 lager dan in 2017.  

 

Als gevolg van de rente correctie is er een lagere onttrekking geraamd uit de kapitaaldekkingsreserve voor het 

project ‘herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht’ (€ 65.000).  

 

Tevens is in de Bestuursrapportage 2017 een incidentele onttrekking (€ 60.000) opgenomen voor de 

verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Deze onttrekking vervalt in 2018. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren 

 

 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron 
Nulmeting*  Jaarrekening  

2016 
Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

 

Aantal gergistreerde 
verkeersslachtoffers 

E VIAStatline 127 127 124 122 120 118 - 

 

Reductie CO2 uitstoot E 
Landelijke 

meting 
- - - - - -20% - 

 

Storingen mechanische riolering 
(gemalen, druk- en 
vacuümriolering) 
Exclusief de capaciteit van de 
riolering** 

P SV 1.098  928  1.032  1.011  990  970  950  

 

% Aantal vergunningen gemeten 
t.o.v. het aantal aanvragen 
(inclusief meldingen) dat van 
rechtswege is verleend 

P SV 1% - <1%  <1%  <1%  <1%  <1%  

*Nulmeting =referentiejaar 2015 uit verkeersveiligheidveiligheids monitor gemeente Stichtse Vecht 2015 
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Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron 
Nulmeting  Jaarrekening  

2016 
Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

 

Hoeveelheid restafval in kg 
per inwoner opjaarbasis 

P 
AVU/Afval- 

visie 
225  214  199  175  149  120  95  

 

Hernieuwbare elektriciteit ( 
elektriciteit die is opgewekt 
uit wind, waterkracht, zon of 
biomassa) 

P 
RWS leef- 
omgeving 

0,6% - - - - 0,6% - 

 

% Ziekhuisopname na 
verkeersongeval met 
motorvoertuig 

E VeiligheidNL 60% - 55% 50% 45% 40% 35% 

 

% Overige 
vervoersongevallen met een 
gewonde fietser* 

E VeiligheidNL 9% - - - - - - 

 

Aantal nieuwgebouwde 
woningen per 1.000 
woningen 

P BAG 4,5 - 14,2 12 4 9,6  8,4 

*Gegevens niet beschikbaar 
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4.4  Sociaal 

 

Wat willen we bereiken? 

Een vitale en krachtige samenleving waarin mensen zoveel mogelijk op eigen kracht in hun bestaan voorzien, en 

waar ze hun zaken zelf regelen binnen en met hun eigen omgeving. Je eigen leven samen met anderen op een 

voor jou zinvolle manier vorm geven, dan hebben we het over het dagelijks leven, de leefwereld van de inwoners 

van onze gemeente. De leefwereld, dat is de plek waar mensen creatieve oplossingen voor hun vragen en 

problemen vinden. 

 

Preventie- en welzijnsactiviteiten dragen eraan bij dat inwoners kunnen wonen, werken en recreëren, oftewel 

leven, zoals zij dat wensen, zodat het voor hen zinvol en ook leuk is. De meeste mensen zijn in staat hier zelf 

voor te zorgen. Voor anderen is dit lastig of (deels) niet mogelijk. Dáár ligt een rol voor onze gemeente om samen 

met de (keten)partners in het veld te zorgen voor voldoende toegankelijke en passende voorzieningen en 

activiteiten om inwoners hierin te ondersteunen.  

 

 Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de 

regie over hun eigen situatie behouden. 

 Een samenredzame samenleving waarin ondersteuning en zorg voor handen zijn. 

 Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg, waarbij het huishouden centraal 

staat. 

 Positieve waardering van inwoners en maatschappelijke partners voor de wijze waarop wij (innovatief) 

invulling geven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. 

 Duurzaam  financierbare ondersteuning en zorg.  

 

Wat gaan we er voor doen? 

Om het bovenstaande te bereiken, is een complexe transformatie van het sociaal domein nodig. Het gaat om een 

duurzame hervorming die van een ingewikkeld netwerk waar veel partijen een rol spelen, waaronder de 

gemeente. De onderlinge verhoudingen veranderen ingrijpend: er is geen verandering binnen het bestaande 

systeem nodig, maar een systeemverandering. Deze transformatie-opgaven hebben we beschreven in ons 

Dienstverleningsmodel.  

 

Organiseren en regiseren van samenwerking  

We organiseren en regisseren de samenwerking tussen onze partners in het sociaal domein. Dit 

transformatieproces krijgt vorm en inhoud door te sturen op: 

 het aanbrengen van meer samenhang: samenwerken, verbreden en verbinden; 

 de ontwikkeling waarbij minder zware en meer lichte(re) zorgvormen worden ingezet: 

 van individuele (maatwerk-)voorzieningen naar collectieve, algemeen toegankelijke voorzieningen; 

 van intramurale zorg naar extramurale begeleiding; 

 van 2e naar 1elijns zorg; 

 van formele naar informele ondersteuning en algemene voorzieningen. 

We geven uitvoering aan het raadsbesluit van september 2017 over de inrichting van de sociale werkvoorziening.  

 

Maatregelen Sociaal Domein  

Samen met onze partners voeren we maatregelen uit met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid van 

inwoners. 

Daartoe, 

 investeren wij in het niveau van de algemene, laagdrempelige voorzieningen; 

 stimuleren en ondersteunen we vrijwillige inzet en mantelzorg; 

 bevorderen wij dat inwoners een eenvoudige vraag in hun eigen leefwereld kunnen oplossen;  

 stimuleren we tijdige doorverwijzing naar passende ondersteuning en zorg;  

 voorkomen en beperken we de instroom en bevorderen we de uitstroom van uitkeringsgerechtigden;  

 onderzoeken we hoe we het minimabeleid toekomstbestendig kunnen inrichten.  
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Samenkracht en Burgerparticipatie 

 Samen met inwoners en dorpsraden voeren we het vastgestelde Dorpshuizenbeleid uit. We bieden de 

mogelijk aan tot meer verzelfstandiging van het beheer en onderhoud van het gebouw. 

 

Wat mag het kosten? 
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Algemene uitkering 

Baten 

Binnen het Sociaal Domein hebben we te maken met vier zogenaamde integratie-uitkeringen die wij van het 

ministerie ontvangen ter financiering van een groot deel van de kosten binnen het Sociaal Domein. Als gevolg 

van de bezuinigingen zijn deze de laatste jaren steeds neerwaarts bijgesteld. In de Meicirculaire 2017 van het 

Gemeentefonds wordt er weer extra geld beschikbaar gesteld. De komende jaren is er daardoor geen sprake 

meer van een (sterk) dalende lijn.  

De Rijksbijdrage voor de participatie loopt nog wel terug vanwege de afbouw van de WSW-regeling.  

 

Overzicht integratie-uitkeringen Sociaal Domein: 

  2017 2018 Verschil 

 Participatie 4.275.000 4.002.000 -273.000 * 

WMO oud 3.656.000 3.696.000 40.000 

 WMO nieuw 6.388.000 6.623.000 235.000 

 Jeugdzorg 9.066.000 9.337.000 271.000 

   23.385.000 23.658.000 273.000 

 *Van de verlaging van Integratie-uitkering Participatie van € 273.000 heeft € 247.000 betrekking op de WSW en € 26.000 op de 

re-integratie.  

 

De mutaties vertalen wij door naar de betreffende budgetten binnen het programma. Op deze manier wordt recht 

gedaan aan het principe dat de inkomsten van het Rijk ingezet moeten worden binnen het Sociaal Domein. 
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Samenkracht en burgerparticipatie 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten in dit taakveld nemen per saldo met ruim  € 58.000 af in vergelijking met het voorgaande 

begrotingsjaar. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de reguliere vrijval van kapitaallasten binnen de buurt- en 

clubhuizen  en door verlaging van het rentepercentage. 

 

Inkomensvoorzieningen 

Overige lasten 

De totale lasten zijn € 1.980.000 hoger dan in 2017. 

De Bijstandslasten worden € 2.242.000 hoger geraamd dan in 2017. De stijging van het aantal cliënten als gevolg 

van de huisvesting van vergunninghouders is de afgelopen jaren niet in voldoende mate verwerkt in de 

meerjarenraming. Voor de vaststelling van het uitgavenbudget 2018 is uitgegaan van de werkelijke 

uitkeringslasten in 2016 en een lichte stijging van cliënten in 2017 en 2018 en inflatiecorrectie. Daarnaast is 

rekening gehouden met de toename van het aantal gehuisveste vergunninghouders op basis van de opgelegde 

taakstelling en het actieplan voor het wegwerken van achterstand in huisvestingen. Tegenover de toename van 

de lasten staan hogere opbrengsten. Zie hiervoor de toelichting bij de baten. 

Voor het minimabeleid is in 2018 € 262.000 minder geraamd dan in 2017. In 2017 is incidenteel €  295.000 

beschikbaar gesteld voor de financiering van de toegenomen lasten van de Collectieve Ziektekostenverzekering.  

 

Baten 

De baten bij de Bijstand worden in 2018 € 1.304.000 hoger geraamd dan in 2017. Hierbij is uitgegaan van een  

lichte stijging van de Rijksbijdrage, een verhoging van terugvordering/verhaal (als gevolg van toename cliënten) 

en een claim op de vangnetregeling.  

 

Verhoging Rijksbijdrage (BUIG) 658.000 

Meerinkomsten verhaal 100.000 

Extra inkomsten vangnetregeling 547.000 

Totale toename inkomsten 1.305.000 

 

Begeleide participatie 

Overige lasten 

De raming van de kosten voor de Wet Sociale Werkvoorziening is in 2018 € 280.000 lager dan geraamd in 2017. 

Volgens de Meicirculaire 2017 van het Gemeentefonds is er in 2018 € 247.000 minder beschikbaar voor de 

WSW. Daarnaast is in 2017 incidenteel € 37.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van een projectleider voor 

de transformatie van de WSW.  

 

afname IU septembercirculaire 2017 -247.000 

inhuur projectleider in 2017 -37.000 

overig verschil  (inflatiecorrectie) 4.000 

Verschil -280.000 

 

Maatwerkdienstverlening 

Toegerekende personeelslasten 

Binnen het taakveld maatwerkdienstverlening zijn de personeelslasten € 166.000 lager dan in 2017.  

Als gevolg van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo), moest in 2017 de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht de voorziening Hulp bij het 

Huishouden (HH) heeft georganiseerd aangepast worden. Hiervoor heeft uw raad in 2017 incidenteel capaciteit 

beschikbaar gesteld. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn in 2018 € 351.000 hoger dan in 2017.  

Het budget voor huishoudelijke hulp is in 2018 € 300.000 hoger dan in 2017. De uitspraak van de Centrale Raad 

van Beroep (zie ook de toelichting bij de personeelskosten) had tot gevolg dat het instellen van een algemene 

voorziening in de huishoudelijke hulp uitgesteld werd. Dit gaf in 2017 een voordeel van € 150.000. In 2018 vervalt 

dit voordeel. Daarnaast is in 2018 het budget opgehoogd met € 150.000 vanwege ophogingen van de 

Rijksbijdrage voor de “oude WMO’’. 

De budgetten voor de nieuwe WMO en de Jeugdhulp zijn met € 51.000 gestegen, voornamelijk als gevolg van 

diverse (kleine) aanpassingen op basis van de realisatie van de jaarrekening 2016. 
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Geëscaleerde zorg 

Overige lasten 

Het budget van het Taakveld Geëscaleerde Zorg is ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar verlaagd met 

ruim € 51.000, vooral omdat op dit taakveld de bezuinigingstaakstelling vanuit het taakveld Samenkracht en 

Burgerparticipatie is ondergebracht. 

Vanaf 2017 is namelijk rekening gehouden met de inverdieneffecten die binnen het Sociaal Domein bereikt gaan 

worden door extra investeringen in het voorveld, zoals Halt, Nazorg ex-gedetineerden etc. Deze besparende 

effecten zijn berekend op € 67.000. 

 

Overige baten en lasten (stelposten) 

Overige lasten 

In dit taakveld ontstaat een verschil van € 82.000 ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. Het 

betreft hier met name de stelpost (inverdien maatregel) van € 67.000 uit voorgaande begrotingsjaren 

die in 2018 gerealiseerd moet worden op het daartoe meest geëigende taakveld, zijnde 

“Geëscaleerde zorg”. 
  

Mutaties reserves 

Toevoeging aan reserves 

De verwachte stortingen in de Risicoreserve Sociaal Domein zijn in 2018 € 501.000 lager dan in 2017. 

Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door mutaties in de stortingen in de Risicoreserve Sociaal Domein.  

 

Toevoeging aan reserves 

2017     

Geraamde storting saldo WMO/Jeugd 
 

534.000 

Incidentele bijdrage achteruitgang Alg.Uitkering  
 

702.000 

Incidenteel voordeel WMO oud 
 

200.000 

Totaal stortingen 2017   1.436.000 

2018     

Storting saldo WMO nieuw 2018 
 

950.000 

Mutatie storting reserve Sociaal Domein   486.000 

 

Onttrekking aan reserves 

De onttrekking aan de reserves is € 337.000 lager dan in 2017. Dit is vrijwel geheel het gevolg van een lagere 

onttrekking (€ 316.000) aan de  Risicoreserve Sociaal Domein.  

In 2017 was er sprake van een aantal incidentele onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein, die in 2018 dus 

weer vervallen: 

 

Ontrekking aan reserves 

 2017     

 Dekking hoger eigen bijdrage WSW 
 

298.000 

 Incidentele dekking Collectieve Ziektekostenregeling  295.000 

 kosten inhuur implementatie transformatie WSW 
 

37.000 

 Verwacht nadeel Jeugdwet 
 

707.000 

 fase II transformatie SD 2017 
 

1.357.000 

 Totaal onttrekkingen 2017   2.694.000 

 2018     

 2018:  fase II SD 2018 
 

733.000 

 Onttrekking meerkosten Sociale zaken 
 

1.143.000 * 

Onttrekking tekort Jeugdhulp 
 

502.000 

 Totaal onttrekkingen 2018   2.378.000 

 Mutatie onttrekking reserve Sociaal Domein 316.000 

 * De meerkosten van de Bijstand als gevolg van een toegenomen aantal cliënten (inclusief vergunninghouders) bedragen per 

saldo € 1.142.578. Conform de in de Bestuursrapportage genoemde verbreding van inzet van de risicoreserve Sociaal Domein 

worden deze kosten  verrekend met de risicoreserve Sociaal Domein. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 

 

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Nulmeting 
Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Aantal banen per 1.000 inwoners in 
de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar 

P LISA 548 548 550 550 550 550 

% 12 tot en met 21 jarigen met een 
delict voor de rechter 

P 
Verwey 
Jonker 

1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 

% Kinderen tot 18 jaar in een 
uitkeringsgezin 

P 
Verwey 
Jonker 

2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Netto arbeidsparticipatie (% van de 
werkzame beroepsbevolking ten 
opzichte van de beroepsbevolking 

P CBS 68% 67,7% 67,8% 67,9% 67,9% 67,9% 

% Achterstandsleerlingen (4 tot en 
met 12 jaar) 

P 
Verwey 
Jonker 

6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 

% werkloze jongeren (16 tot en met 
22 jarigen) 

P 
Verwey 
Jonker 

0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Aantal personen per 10.000 
inwoners met een een 
bijstandsuitkering 

P CBS 191 200 205 205 200 200 

Aantal lopende re-
integratieuitkeringen per 10.000 
inwoners van 15 tot en met 64 jaar 

P CBS 290 290 290 290 290 290 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdhulp 

P CBS 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdbescherming 

P CBS 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdreclassering 

P CBS 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Aantal clienten per 10.000 inwoners 
met een maatwerkarrangement 
WMO 

P GMSD 290 290 290 290 290 290 

Stichtse Vecht zit met de cijfers onder het gemiddelde in de regio. Ons doel is om het onder het regionale gemiddelde te blijven. 

Mocht in de loop van de tijd blijken dat wij met genoemde cijfers niet meer onder het regionale **gemiddelde blijven dan 

ondernemen wij hierop uiteraard actie. 

Deze cijfers worden vertroebeld door het feit dat in 2016 de doelgroep is uitgebreid door o.a. Wajong en statushouders. 
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4.5  Samenleving 

 

Wat willen we bereiken? 

Stichtse Vecht blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De regio Utrecht kent 

een omvangrijke gezondheid gerelateerde economie en groeit snel. De opgave is deze groei duurzaam, leefbaar 

en gezond te houden. Goede educatie vinden wij van belang en daarom stimuleren wij goede voorzieningen op 

het gebied van onderwijs, kinderopvang en sport. 

        

Behoud en versterking van de gemeente door: 

 een aantrekkelijk ondernemersklimaat.  

 een passend voorzieningenniveau (per kern). 

 zelfredzame inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

 tot zelfstandige en betrokken inwoners ontwikkelde jeugdigen. 

 een toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

 het bewaren van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Bedrijvigheid 

Ons Programma Economie 2015 – 2018 omvat activiteiten gericht op betere samenwerking 

met ondernemers, meer werkgelegenheid en aantrekkelijke bedrijventerreinen, kantorenlocaties en 

winkelgebieden.  

 

Economie 

 Afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek organiseren wij in samenwerking met de 

Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV) parkmanagement.  

 Op basis van een toekomstverkenning geven wij uitvoering aan een hoogwaardige invulling van 

bedrijventerrein Breukelerwaard in combinatie met het stationsgebied Breukelen. 

 Wij faciliteren in de ontwikkeling van winkelcentrum Bisonspoor en zetten ons in hierbij in voor een 

kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte. 

 We geven vervolg aan de uitkomsten van de vraaginventarisatie naar de aanleg van snel internet in het 

buitengebied 

 Wij  zetten waar mogelijk en gewenst,  transformatie van kantoorgebouwen naar andere bestemmingen 

voort.  

 Afhankelijk  van de resultaten van het onderzoek gebiedsmarketing  ontwikkelen we een gerichte 

marketing voor  werklocaties en kernen. 

 Wij faciliteren winkelkernen om tot een Bedrijven Investerings Zone te komen. 

 

Toerisme en Recreatie 

 Wij bereiden de aanleg van  het Toeristisch Overstappunt Vreeland voor .  

 Na besluitvorming geven wij uitvoering aan het ligplaatsenbeleid 

 

Cultuurbeleid en cultureel erfgoed 

 We werken de ambities voor cultuur uit.  

 Met de provincie Utrecht geven wij uitvoering aan het cultuurpact 

 Wij geven uitvoering aan  de beleidsnota cultureel erfgoed en actualiseren het monumentenbeleid. 

 Wij richten een digitaal cultuurpunt in met onder andere een agenda voor het lokale cultuuraanbod en 

digitaal makelpunt mbt vastgoed. 
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Sport   

•  We stimuleren (samen met maatschappelijke partners) inwoners om in beweging te komen. Door 

sportstimulering voorkomen we dat inwoners ‘buitenspel’ komen te staan. 

 Met het programma Jongeren op Gezond gewicht (JOGG) richten we ons m.n. op een intensiever 

partnerschap met alle partijen die aan een gezonde omgeving kunnen bijdragen.   

 Wij implementeren het  opgestelde uitvoeringsprogramma sport 2018-2020.  

 We bouwen Sportpunt Stichtse Vecht verder uit.  

 We dragen bij aan  nieuwe voorzieningen en aan het revitaliseren van Zuilense Vecht. Bestaande 

voorzieningen worden goed onderhouden. 

 

Onderwijs 

We willen dat kinderen zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen als zelfstandige inwoners, hier speelt goed 

en passend onderwijs en goede peuteropvang een belangrijke rol. Soms is daarvoor ook extra ondersteuning 

nodig. We willen daarom een goede aansluiting tussen onderwijs en sociaal domein en zoeken actief aansluiting 

bij het Sociaal Domein voor: 

 de afronding van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer 

 het uitvoering geven aan het ‘thuiszitterspact’ 

 het  zoeken naar mogelijkheden om de werkdruk van het RBL te verlagen 

 kwetsbare jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt. 

 

Onderwijshuisvesting 

We werken aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting van voldoende omvang: 

 Huisvesting van 2 kindcentra in Maarssen-dorp laten ontwerpen en realiseren.  

 Integrale haalbaarheid van renovatie of vervangende nieuwbouw van drie scholen (eilanden) in  drie 

wijken in Maarssenbroek 

 In samenwerking met het schoolbestuur onderzoeken wij de renovatie en/of vervangende 

 nieuwbouw van het  Broeklandcollege. 

Peuteropvang 

 Om hun voorschoolse ontwikkeling te ondersteunen, bieden wij alle (ouders van) peuters in Stichtse 

Vecht de mogelijkheid om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening.(maatwerkaanpak) 

 

Wat mag het kosten? 
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Economie 

Toegerekende personeelslasten 

Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar zijn de personeelslasten binnen het taakveld Economie inclusief de 

indexering op de personeelslasten, ruim € 128.000 hoger. Uw Raad heeft, via de Voorjaarsnota 2017, ingestemd 

met de herijking van het gemeentelijk apparaat. Binnen deze herijking heeft uw Raad, vanaf 2018 één 

formatieplek extra toegevoegd aan het programma Economie.  

 

Onderwijs 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten in dit taakveld nemen per saldo met bijna € 400.000 af in vergelijking met het voorgaande 

begrotingsjaar. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de reguliere vrijval van kapitaallasten binnen 

onderwijshuisvesting en door verlaging van het rentepercentage.  

 

Overige lasten 

In totaal wordt binnen het taakveld onderwijs ruim € 384.000 minder begroot dan in het voorgaande jaar.  

Een belangrijke afwijking ten opzichte van 2017 vinden we terug bij de Internationale Schakelklas Ithaka 

waarvoor in 2017 eenmalig een bedrag aan inrichtingskosten stond begroot van € 211.000.   

Een andere grote afwijking vinden we terug op leerplicht (€ 102.500 minder lasten) waar de begrotingsopzet in lijn 

is gebracht met die van het Regionaal Bureau Leerplicht.  

 

Andere  afwijkingen betreffen het niet inboeken van de taakstelling op de formatie van onderwijshuisvesting ten 

bedrage van € 69.500 omdat uw raad, gelet op de recente ontwikkelingen op het gebied van 

onderwijshuisvesting, deze taakstelling bij nader inzien niet realistisch vond.  

Daarnaast is de exploitatie van een nieuwe kinderopvangaccommodatie in de voormalige basisschool De Witte 

Roos in de begroting opgenomen tot een bedrag van bijna € 33.000 (hier staan natuurlijk ook inkomsten 

tegenover).  

 

De decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk komt met ingang van 2018 te vervallen als gevolg 

van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. Hierdoor wordt de begrotingspost 

Peuterspeelzaalwerk met bijna € 150.000 verlaagd. Deze verlaging was al geruime tijd voorzien. Op één 

peuterzaal na zijn alle peuterzalen omgevormd tot kinderopvang. Vanuit het rijk is (jaarlijks oplopend) geld 

vrijgemaakt met als doel dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Als gemeente 

hebben we hiertoe een inspanningsverplichting. Deze verhoogde bijdrage van het rijk uit de meicirculaire van  

€ 37.000 hebben we in de begroting verwerkt. 

 

Tot slot zien we de incidentele verhoging door het rijk van het budget  onderwijsachterstandbeleid ad € 42.000 in 

het nieuwe begrotingsjaar niet meer terug. 

 

Baten 

De baten zijn ten opzichte van 2017 per saldo bijna € 77.000 minder. 

Bij het herinrichten van de begroting van het product leerplicht zijn alle leerplichtbaten tot een totaal van  

€ 109.000 afgeraamd waarmee de opzet in lijn is gebracht met de begroting van het Regionaal Bureau leerplicht.  

Daarnaast wordt rekening gehouden met stijgende inkomsten tot een totaal van bijna € 84.000, vooral uit 

geactualiseerde huurcontracten met kinderopvangaccommodaties en stijgende legesinkomsten uit de 

kinderopvang. 

 

In 2017 was sprake van een incidentele bijdrage van het rijk in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 

van bijna € 42.000, deze vinden we niet meer terug in het nieuwe begrotingsjaar. 

 

Sportbeleid en activering  

Overige lasten 

Binnen het taakveld sportbeleid en -activering zijn de overige lasten ten opzichte van 2017 met ruim € 225.000 

toegenomen. Dit is met name het gevolg  van de tot nu toe gehanteerde  begrotingssystematiek ten aanzien van 

de post combinatiefuncties.  Voortaan nemen we de rijksbijdrage op voorhand mee in onze meerjarenbegroting  

en wordt er zo nodig een kleine correctie doorgevoerd bij de verwerking van de meicirculaire in de 

bestuursrapportage. 
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Sportaccommodaties 

Kapitaallasten 
Als gevolg van de reguliere vrijval van kapitaallasten en verlaging van het rentepercentage zijn de kapitaallasten 

binnen het taakveld sportaccommodaties bijna € 158.000 lager ten opzichte van 2017. 

 

Mutaties reserves 

Toevoeging  aan reserves 

In 2018 voegen we € 203.824 minder toe aan de reserves. Dit is vooral het gevolg van de verlaging van het 

rentetarief waardoor veel lagere kapitaallasten door de kapitaaldekkingsreserves  moeten worden gedekt. 

 

Onttrekking aan reserves 

In 2018 onttrekken we €233.030 minder aan de reserves. Dit is vooral het gevolg van de verlaging van het 

rentetarief waardoor veel lagere kapitaallasten door de kapitaaldekkingsreserves  moeten worden gedekt. 
 

Effect- en prestatie-indicatoren 

 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Huidig niveau 
Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Programma Economie 

Bedrijventerreinen:aantal 
Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen 

P Meting 0 1 1(-2) 1 2(+1)  2 

Transformatie kantoren: minder meters P Meting - 5-10% 5% 5% 5% NNB 

Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder 
meters 

P Meting - 50% 0 0 0 NNB 

Glasvezel: aantal te verglazen 
bedrijventerreinen 

P Meting 0 25% 50% 50% 50% NNB 

Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal 
ondernemersfondsen 

P Meting 0 0* 2(+2) 2(0) 2(0) 2(0)  

Aantal nieuwe toeristische overstappunten 
(Top's) 

P Meting 2016=2 3(+1)* 3* 4 (+1) 4  4 

Aantal nieuwe VVV infopunten P Meting 2016=6  8(+2) 8 8 8   

Deregulering: aantalprocessen die nav onder 
zoek Sira gedereguleerd zijn 

P Meting 0 15** - - - - 

Dienstverlening Gemeente: algemene 
tevredenheid ondernemers 

E Meting 5,9 - 6,5 - 7 - 

Dienstverlening Gemeente: tevredenheid 
ondernemers vergunningverlening 

E KCM 4,9 - 5,5 - 6 - 

Aantal banen per 1000 inwoners in leeftijd van 
15 t/m 64 jaar 

P waarstaatjegemeente.nl 539,4 545 550 555 560 565 

*In een eerder stadium is deze indicator onjuist bepaald. 

**In de begroting 2017 is voor deregulering een prestatie-indicator opgnomen naar aanleiding van het SIRA onderzoek. Voor 

2017 hebben wij deze indicator gesteld op 15 (dit was de eerste insteek voor het SIRA-onderzoek). Wij stellen voor om deze 

prestatie-indicator voor de komende 4 jaar op 0 te laten staan, aangezien er geen andere dereguleringsproducten sec in het 

SIRA-rapport zijn opgenomen. Dit om de eenduidigheid bij de indicatoren te behouden. 

 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Huidig niveau Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Sporten en bewegen 

% aantal sporters met een 
beperking en / of chronische ziekte  

P RIVM 488* 1% 1% 1% 1% 1% 

% aantal sporters 55+  P RIVM 444** 1% 1% 1% 1% 1% 

* Het aantal deelnemers aan activiteiten die door partners uit de gehele gemeente zijn georganiseerd 

** Is het verwachte bereik van activiteiten, georganiseerd door de buurtsportcoaches van Welzijn Stichtse Vecht 
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Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron 
Schooljaar 
2015/2016 

Doel 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Onderwijs 

Het percentage van het 
totaal aantal leerlingen (12 - 
23 jaar) dat voortijdig, 
(zonder startkwalificatie) het 
onderwijs verlaat. 

P VSV verkenner 1,65* 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

Het aantal leerplichtigen dat 
niet staat ingeschreven op 
een school, per 1.000 
leerlingen. 

P Jaarverslag RBL 0,9** 0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  

Het aantal leerplichtigen dat 
wel staat ingeschreven op 
een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 
1.000 leerlingen. 

P Jaarverslag RBL 21,7*** 25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  

Economie 

Functiemenging: de 
functiemengingsmatrix (FMI) 
weerspiegelt de verhouding 
(%)tussen banen en 
woningen en varieert tussen 
0 (alleen wonen) en 100 
(alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er 
evenveel woningen als 
banen. 

P waarstaatjegemeente.nl 44,7 45,7 46,2 46,7 47,2 47,5 

Bruto Gemeentelijk Produkt 
(Verhouding tussen 
verwacht en gemeten 
product) 

P waarstaatjegemeente.nl 23,9 24,5 25 25,5 26 26,5 

Aantal bedrijfsvestigingen 
per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15 tot en met 64 
jaar 

P waarstaatjegemeente.nl 148,2 151,2 155,3 155,5 155,5 155,5 

Sport, Cultuur en Recreatie 

% Niet-sporters P RIVM 47% 46,5% 46% 45,5% 45% 44,5% 

*1,65 uit de factsheet voorlopige VSV cijfers 2015-2016  (aantal 84)  
** 0,9 uit “kengetallen” het aantal absoluut verzuim (9 van 10.000 leerlingen) dat staat geregistreerd op 1 oktober 2016. We 
hadden geen juiste gegevens over het absoluut verzuim in het jaarverslag. In het jaarverslag 2015/2016 staat een getal van 129 
genoemd voor SV, maar dat zijn te behandelen meldingen. dit aantal is niet statisch, er wordt voortdurend gewerkt aan de 
status. Peiling op 1 februari 2017 laat zien dat het er op dit moment 2 (absoluut verzuim) zijn. Op elk peilmoment is dit getal 
anders. We hebben nu afgesproken dat we de peiling van 1 oktober 2016 nemen (gegevens naar het ministerie). Op 1 oktober 
waren er 9 leerlingen geregistreerd als absoluut verzuim, maakt 0,9 .  
***21,7  uit jaarverslag 2015/2016 het aantal van 248 verzuimmeldingen minus ziektemeldingen (31) van Stichtse Vecht in 

schooljaar 2015-2016 (aantal leerlingen 10.000) berekend per 1000 leerlingen . De ziektemeldingen (geoorloofd verzuim) zijn 

hier niet meegerekend (31) als we dat wel doen dan wordt de indicator 24,8 
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5. Paragrafen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

5.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Inleiding 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Een belangrijk aspect daarbij is het 

vermogen van de gemeente om gevolgen van risico’s die de gemeente op te kunnen vangen die zij bij het 

uitvoeren van beleidsvoornemens en taken loopt. Aandacht voor het weerstandvermogen voorkomt dat 

substantiële risico’s dwingen tot extra bezuinigingen en/of leiden tot ongewenste bijstelling van deze uitvoering. 

Daarnaast is het van belang te kijken hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Daartoe wordt gebruik 

gemaakt van financiële kengetallen als solvabiliteit, netto schuldquote en structurele exploitatieruimte. Dergelijke 

kengetallen geven een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente en de mogelijke 

effecten daarvan op de financiële positie.  

 

Uitgangspunten van beleid 

Weerstandsvermogen 

Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt een risico gedefinieerd als een onzekere gebeurtenis die een effect 

kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente (Nota herziening risicomanagementbeleid 

Stichtse Vecht). Om op het onderdeel risico’s een beeld te krijgen van de robuustheid van de begroting wordt de 

benodigde weerstandscapaciteit, bepaald door omvang en impact van de risico’s, afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit (de middelen om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen opvangen, zoals de 

Algemene reserve). Voor deze “ratio weerstandsvermogen” heeft de raad vastgesteld een ratio van 1,0 als 

minimum te hanteren en te streven naar een weerstandsratio tussen 1,4 en 2 (ruim voldoende). 

 

Voor het ‘afdekken’ van de risico’s in het Sociaal domein en op het gebied van grondexploitaties geldt een ander 

regime dan voor de overige risico’s. Voor het Sociaal domein is een bestemmingsreserve ‘risicofonds Sociaal 

domein’ als buffer beschikbaar, pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. 

Voor de risico’s die uit grondexploitaties voortvloeien heeft de gemeente de Algemene reserve grondexploitaties 

beschikbaar.  

De  risico’s grondexploitatie maken op dit moment (nog) geen onderdeel uit van het risicomanagementsysteem 

Naris van de gemeente. Gelet op de actieve grondexploitaties die de gemeente momenteel kent, zal in het kader 

van de jaarrekening 20171 een eventuele koppeling met het gemeentebrede systeem worden bezien. Voor het 

overige wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze begroting waarin nader op de grondexploitaties 

en de bijbehorende Algemene reserve wordt ingegaan. 

 

Financiële kengetallen 

Met ingang van de begroting 2016 dienen gemeenten een vijftal financiële kengetallen op te nemen in de 

begroting en de jaarstukken, waaronder de genoemde netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Ook moet de 

begroting een toelichting op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen bevatten en wat dit betekent voor 

de financiële positie. Voor deze kengetallen zijn geen exacte normen vastgesteld. Daar waar mogelijk sluiten wij 

aan bij wettelijke normen of landelijke gegevens zoals gemiddelden Nederland (waarstaatjegemeente.nl) of 

aanbevelingen bijvoorbeeld van de VNG. 

 

Risicoprofiel 

De omgeving waarin de gemeente werkzaam is voortdurend aan verandering onderhevig en daarmee ook het 

risicoprofiel. Binnen Stichtse Vecht wordt daarom periodiek het geheel aan risico’s dat de gemeente kent 

geactualiseerd. De geïnventariseerde risico’s zijn op basis van aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit 

over de diverse programma’s verdeeld:  

                                                      
1 Actualisatie van grondexploitaties vindt jaarlijks bij de jaarrekening plaats. 
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Grootste risicogebieden 

1. Sociaal domein 

Binnen het Sociaal domein is sprake van financiële en politiek/bestuurlijke risico’s die samenhangen met de 

transformatie en uitvoering van het Sociaal domein. De vijf grootste risico’s die binnen het taakveld spelen 

betreffen: 

Conjuncturele gevolgen ontwikkeling bijstandsaantallen 

Bijstand is een open einde regeling. Dit kan een overschrijding van de budgetten tot gevolg hebben. Een toename 

van het beroep op bijstand leidt tot hogere uitkeringslasten. 

Beheersmaatregel: Bij de toegang inzetten op meer gerichte actie, te weten: voorliggende voorzieningen, 

doorverwijzing naar de keten (uitzendbureaus, terug naar school, startkwalificatie), de inzet van social return en 

werkgeversservicepunt. De nieuwe werkwijze is meer gericht op uitstroom (resultaatverplichting) en meer inzet op 

loonwaarde. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 5% van het budget (meer uitkeringen 

bijstandsgerechtigden dan BUIG uitkering) komt voor compensatie door het Rijk in aanmerking.  

 

Macrobudget BUIG valt hoger/lager uit dan geraamd  

Jaarlijks vindt door de rijksoverheid bijstelling plaats van de raming van het macrobudget voor 

conjunctuurontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en wijzigingen in beleid. Een overschrijding van meer dan 

5% van het budget (meer uitkeringen bijstandsgerechtigden dan BUIG uitkering) kan gecompenseerd worden 

door het Rijk.  

Beheersmaatregel: Dit risico is niet door de gemeente beïnvloedbaar.  

 

Herstructurering Pauw bedrijven 

Onzekerheid vanwege de herstructurering brengt risico’s voor de continuïteit van werk met zich mee. Tevens 

wordt het risico gelopen dat personeel elders een toekomst zoekt en de ontschotte inzet wordt gefrusteerd.  

Beheersmaatregel: Gelet op continuering van werk en contacten met opdrachtgevers wordt een breed gedragen 

alternatief uitgewerkt.  

 

Extra kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik PGB’s (persoonsgebonden budget) 

Gemeenten zijn verplicht personen met recht op hulp (volgens de regels van de gemeenten) een PGB te 

verstrekken. De kans bestaat dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het PGB. Controle op het proces is 

minder groot doordat mensen keuzevrijheid hebben in het besteden van het PGB budget.  

Beheersmaatregel: In voorbereiding zijn het  in beschikkingen aanbrengen van  getraptheid aanbrengen van 

zorgverstrekking en het nagaan van de kwaliteit van het gebruik van PGB’s. 
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Strenge privacyregels beperken een effectieve en integrale aanpak 

Tengevolge van strengere privacyregels wordt een integrale benadering van casussen belemmerd. 

Privacywetgeving en de doelstelling van een effectieve en integrale aanpak kunnen op gespannen voet met 

elkaar staan.  

Beheersmaatregel: Door middel van procesoptimalisatie ervoor zorgen dat privacy aspecten in beeld zijn en dat 

er met standaard documenten op het  juiste moment in de betreffende processen op geacteerd kan worden. 

Daarnaast (periodiek) in gesprek blijven over de balans privacyregels en een effectieve aanpak. 

 

2. Gemeentebrede risico’s/bedrijfsvoeringsrisico’s 

Financiële en organisatorische risico’s op het gebied van gijzeling van informatie, beveiliging en uitval van –

systemen alsmede Europese regelgeving op het gebied van privacy (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, AVG, vanaf mei 2018) en aanbestedingen. Met name voor de nieuwe, strengere 

privacywetgeving geldt dat de gemeente bij overtreding met hoge boetes geconfronteerd kan worden.  

Beheersmaatregel: Ter voorbereiding op de AVG is een implementatieplan opgesteld dat in de organisatie wordt 

uitgerold. Voor het reduceren van risico’s op het gebied van informatiesystemen heeft de gemeente een 

informatiebeveiligingsbeleid en –plan opgesteld dat wordt geïmplementeerd. Het zorgvuldig omgaan met 

gegevens, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid is van groot belang.  Om deze reden is een security - officer 

aangesteld. Verder wordt het informatiebeveilgingsbeleid en -plan omgebouwd conform de normen van de 

'baseline informatiebeveiliging gemeenten' (BIG en worden er diverse audits (o.m. op DigiD) uitgevoerd. 

 

3. Positie verbonden partijen  

Financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico's doordat de gemeente zowel opdrachtgever als 

eigenaar is en door de afstand waarop gestuurd en verantwoord wordt. Van de gedetecteerde gemeentelijke 

risico’s liggen er een aantal op het gebied van verbonden partijen.  

Beheersmaatregel: op grond van het risicoprofiel van de betroffen verbonden partij zijn er beheersmaatregelen 

opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit de pilot ‘gezamenlijke sturingsvragen’ om per 

verbonden partij meer inzicht te krijgen in de belangrijkste risico-aspecten van een verbonden partij. 

 

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd in NARIS, het risicomanagementsysteem 

van de gemeente Stichtse Vecht. De grootste risico’s samen met de overige risico’s leiden tot een totaalbedrag 

van 20,65 miljoen euro.  

 

Grootste risicogebieden Financieel gevolg 

1. Sociaal (excl. verbonden partijen)  4.550.000  

2. Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s  4.500.000 

3. Verbonden partijen   2.800.000 

Totaal top 3 risicogebieden  11.850.000  

Overige risico's € 8.800.000  

Totaal alle risico’s   20.650.000 

 

De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van 20,65 miljoen euro (zie 

tabel) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit 

deze simulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden opgevangen met een bedrag van 

5.947.046 euro. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.  
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De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is 

om de risico's in financiële zin af te dekken:   

 

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2018 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 1-1-2017)2  9.618.800 

Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering   951.000 

Stelpost Onvoorzien  100.000 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit  10.670.800 

 

De benodigde weerstandscapaciteit geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit geeft inzicht in hoe 

de vrij beschikbare middelen zich verhouden tot de (financiële gevolgen van) eventuele risico’s die kunnen 

optreden: de ratio weerstandsvermogen.    

 Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 10.670.800 
 = 1,79 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€   5.947.046 

De ratio weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de door de raad vastgestelde norm “ruim voldoende” (ratio 

tussen 1,4 en 2,0). 

 

 

Financiële kengetallen 

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat gemeenten in 

de paragraaf weerstandsvermogen van begroting en jaarverslag een vijftal verplichte financiële kengetallen 

opnemen. Aan de hand van deze kengetallen kan de raad zich makkelijker een beeld vormen van de financiële 

positie van de gemeente.  

 

Kengetallen 2018 Rekening Begroting Begroting Categorie A Categorie B Categorie C 

  2016 2017 2018 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol 

Netto schuldquote 65% 71% 83% < 90% 90%-130% > 130% 

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 

60% 66% 79% < 90% 90%-130% > 130% 

Solvabiliteitsratio 26% 26% 23% > 50% 20%-50% < 20% 

Grondexploitatie 0,07% 0,00% -0,14% < 20% 20%-35% > 35% 

Structurele exploitatieruimte 1,24% 0,97% 0,15% > 0% = 0% < 0% 

Belastingcapaciteit 113,62% 113,63  n.n.b.  < 95% 95%-105%  > 105%  

 

De netto schuldquote is gestegen t.o.v. de begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door geplande investeringen, 

waarvoor langlopende gelden aangetrokken moeten worden. Stichtse Vecht behoort hiermee tot Categorie A. 

 

De solvabiliteitsratio is afgenomen t.o.v. de begroting 2017. Dit wordt eveneens veroorzaakt door geplande 

investeringen, waarvoor langlopende gelden aangetrokken moeten worden. Hiermee wordt de verhouding tussen 

eigen vermogen en het totale vermogen kleiner. Stichtse Vecht behoort hiermee tot categorie B. 

 

 

                                                      
2 Dit betreft de omvang van de  Algemene reserve die volgens de door de raad vastgestelde richtlijnen minimaal als risicobuffer 
beschikbaar moet zijn (het minimumweerstandsvermogen). Deze omvang wordt bepaald door het in de nota Reserves en 
voorzieningen vastgestelde normbedrag per inwoner van 150 euro te vermenigvuldigen met het aantal inwoners op 1 januari 
2017. Het restant van de Algemene reserve is vrij beschikbare ruimte. 
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De structurele exploitatieruimte is (tijdelijk in 2018) gedaald tot onder 0%. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

structurele lasten iets hoger zijn dan de structurele baten. Hiermee behoort Stichtse Vecht tot categorie C. 

Vanaf 2019 zal deze weer boven de 0% gestegen zijn waardoor Stichtse Vecht weer tot categorie A behoort. 

 

In onderstaande tabel zijn de gekwantificeerde risico's per programma weergegeven. De kolom "invloed" geeft de 

impact van een risico voor de benodigde weerstandscapaciteit weer (o.b.v. simulatie). 

 

(VP = verbonden partijen, KWP = Kockengen waterproof) 

 

Risico Kans Financieel gevolg Invloed 

  
  

  

Programma 1 Bestuur        

Beleidsmatige risico's 
  

  

Budgettaire consequenties van ongeplande verkiezingen 50% max. 250.000 1,67% 

Signalen en initiatieven van bewoners worden onvoldoende opgepakt 90% max. 50.000 0,50% 

Gemeentebrede/bedrijfsvoerings risico's 
  

  

Het overtreden van de nieuwe (strengere) privacywetgeving (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, AVG) 
90% max. 2.000.000 19,88% 

Gijzeling van informatie of systemen 50% max. 1.000.000 5,55% 

Het niet toepassen van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels 30% max. 1.000.000 3,35% 

Beveiliging en uitval ICT in de organisatie 50% max. 500.000 2,74% 

Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen 
  

  

Fraude financiële transacties 10% max. 500.000 0,55% 

Inroepen hypotheekrecht verstrekte geldleningen personeel 10% max. 250.000 0,28% 

Gemeentelijke garantstellingen aan maatschappelijke instellingen 10% max. 250.000 0,28% 

Te laat of onjuist opgelegde belastingaanslagen 10% max. 50.000 0,05% 

Totaal programma 1 Bestuur 
 

max. 5.850.000 34,85% 

Programma 2 Veiligheid       

VP: het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU) 10% max. 1.000.000 1,67% 

Programma 3 Fysiek       

VP: Aanvullende kosten voor het oplossen van de problematiek in het Plassengebied 50% max. 500.000 2,77% 

Verlies van gemeentelijke eigendommen door verjaring 90% max. 250.000 2,48% 

Bestuurlijke schade als gevolg van niet of niet adequaat optreden tegen 

(bouw)overtredingen 
70% max. 250.000 1,94% 

KWP: Bodemverontreiniging 30% max. 500.000 1,66% 

Aansprakelijkheidstelling gevolgschade calamiteiten nutsleidingen 30% max. 500.000 1,64% 

Onvoldoende dekking kosten vergunningen door teruglopende legesinkomsten 50% max. 250.000 1,41% 

Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW) 10% max. 1.000.000 1,12% 

KWP: Versnelde zetting in het openbaar gebied 10% max. 1.000.000 1,10% 

KWP: Dikker asfaltpakket dan voorzien 30% max. 250.000 0,83% 

Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering 30% max. 250.000 0,83% 

Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en 

sneeuwval 
30% max. 250.000 0,82% 

Wateroverlast vanwege heftige regenval 50% max. 50.000 0,28% 

KWP: Extra kosten particuliere aansluitingen 50% max. 50.000 0,28% 

Verontreiniging van oppervlaktewater 10% max. 250.000 0,28% 

KWP: vervanging kabels en leidingen 10% max. 250.000 0,27% 

Leegstand van gemeentelijk vastgoed (bijv. overgedragen schoolgebouwen) 10% max. 50.000 0,05% 

Totaal programma 3 Fysiek   max. 5.650.000 17,76% 
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Risico Kans Financieel gevolg Invloed 

  
  

  

Programma 4 Sociaal       

VP: Herstructurering Pauw bedrijven 90% max. 1.000.000 9,95% 

Macrobudget BUIG valt hoger/lager uit dan geraamd 50% max. 1.000.000 5,51% 

Conjuncturele gevolgen ontwikkeling bijstandsaantallen 70% max. 500.000 3,87% 

Oneigenlijk gebruik van PGB's. 70% max. 500.000 3,86% 

Strenge privacy-regels beperken effectieve en integrale aanpak 50% max. 500.000 2,78% 

Bestuurlijke en/of ambtelijke verkokering bemoeilijkt een integrale aanpak 90% max. 250.000 2,50% 

Onduidelijkheden/overlap in de wetgeving (bijv. Wlz, Zvw) in relatie tot Wmo en 

bijbehorende budgetten 
90% max. 250.000 2,49% 

Te snel 'afschrijven' van de groep < 50% loonwaarde / te lage loonwaardebepaling door 

SW-bedrijven 
90% max. 250.000 2,49% 

Druk op gemeentelijke WMO voorzieningen. 70% max. 250.000 1,93% 

Onjuiste beoordelingen door onvoldoende deskundigheid 50% max. 250.000 1,39% 

Toename beroep op minimaregelingen etc. 50% max. 250.000 1,38% 

Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers 30% max. 250.000 0,84% 

Onvoldoende of niet snel genoeg herkennen GGZ-problematiek 90% max. 50.000 0,50% 

Doorverwijzing buiten het zicht van de gemeente om 90% max. 50.000 0,50% 

Onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door matrixstructuur 70% max. 50.000 0,39% 

Door politieke druk (rijksoverheid) is er teveel aandacht voor incidenten (Sociaal domein) 50% max. 50.000 0,28% 

VP: Concurrentie vanuit andere vergelijkbare bedrijven (PAUW) 50% max. 50.000 0,28% 

Geen grip op kosten door gebreken in het facturatieproces (Sociaal domein) 50% max. 50.000 0,28% 

VP: Er breekt een groot gevaarlijk virus uit (GGD) 10% max. 250.000 0,27% 

Niet realiseren doelstelling garantiebanen. 10% max. 50.000 0,06% 

Totaal programma 4 Sociaal 
 

max. 5.850.000 41,55% 

Programma 5 Samenleving       

Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs 50% max. 250.000 1,37% 

Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken 30% max. 250.000 0,82% 

Voortijdig stoppen met commerciele exploitatie binnensport Maarssen 10% max. 500.000 0,56% 

Stopzetten cultuurfonds Stichtse Vecht 10% max. 250.000 0,28% 

Financiële problemen schoolbesturen bijzonder onderwijs 10% max. 250.000 0,28% 

Ongelukken in zwemaccommodaties 10% max. 250.000 0,28% 

Onveilige schoolgebouwen 10% max. 250.000 0,28% 

Ongelukken in sportaccommodaties. 10% max. 250.000 0,27% 

Mogelijke gezondheidsrisico's bij langdurig of veelvuldig kortdurend sporten op 

kunstgrasveld met granulaatkorrels 
10% max. 50.000 0,06% 

Totaal programma 5 Samenleving 
 

max. 2.300.000  4,20% 

Totaal geïnventariseerde risico's   max. € 20.650.000 100,00% 

NB Het totaal financieel gevolg en de invloed voor de benodigde weerstandscapaciteit kunnen niet per programma met elkaar 

vergeleken worden. 
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5.2  Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Inleiding 

Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. 

 

Onderstaand staan de verschillende kapitaalgoederen weergegeven met daarbij de bijbehorende kaderstellende 

nota’s. Daarnaast zijn er nog diverse beheersplannen en de nota kapitaalgoederen van toepassing op meerdere 

onderwerpen. Deze staan niet apart genoemd per kapitaalgoed. 

 

Kapitaalgoederen Kaderstellende nota's 

Wegen  - 

Civiele constructies  - 

Openbare verlichting  - 

Water en Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Groen Groenstructuurplan Stichtse Vecht (GSP); Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

Speelterreinen Beleidskader “Spelen” 

Sportterreinen Beleidsnota sport 

Gebouwen Nota Duurzaamheid; IVAB. 

 

Wegen  

Het hoofddoel is dat veilig gebruik kan worden gemaakt van de wegen. Het onderhoud van wegen is gebaseerd 

op het beheerplan wegen 2017-2021. Het beheerplan wegen omvat het planmatig onderhoud van de verharde 

wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het 

principe van rationeel wegbeheer en is een vereenvoudigd model van de werkelijkheid.  

 

Civiele constructies  

Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen 

en de waterhuishouding op peil te houden. Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, 

duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades,  grondkeringen en geluidschermen. Medio 2018 is hetneuwe 

beheerplan “Civiele constructies”afgerond. 

 

Openbare verlichting  

Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving. 

Per 1 januari 2018 is het contract voor de openbare verlichting bij Citytec opgezegd. De voorbereidingen voor de 

europese aanbesteding zijn in volle gang wat onder andere inhoudt  dat onderhandelingen zijn gestart voor de 

terugkoop van de verlichtingsarmaturen/ palen die in eigendom van Citytec zijn. Dit alles in het kader van een 

duurzamer openbaar verlichtingsareaal (energiebesparing 20 % in 2020). 

 

Water en riolering  

Het samenhangend systeem van grond- en oppervlaktewater en riolering  heeft als hoofddoelen te zorgen voor 

voldoende water van goede kwaliteit en droge voeten. Onze taak ligt voornamelijk bij het inzamelen van 

afvalwater, het ontwateren van de openbare ruimte en het onderhoud aan niet-primaire watergangen. Het 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2017-2021) is het belangrijkste beheerkader, De verandering van het klimaat 

vraagt om een aangepaste benadering en extra inzet bij het beheer van het watersysteem. Samen met de 

waterschappen en andere organisaties brengen we in beeld waar we kwetsbaar zijn voor wateroverlast, of 

overstromingen, maar ook voor droogte. 

 

Delen van de oevers van de Vecht zijn aangewezen als openbare aanlegplaats, waarbij basis voorzieningen 

aanwezig zijn. Gebruikers betalen hiervoor kadegeld en toeristenbelasting. 

 

Groen  

Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het jaarlijks onderhoud aan 

het groen wordt op grond van de groenbeheersystematiek binnen IBOR uitgevoerd. Op basis van 

structuurelementen is een differentiatie mogelijk in beheerniveau (beeldkwaliteit). Vanaf 2018 geven wij uitvoering 

aan het in 2017 vastgestelde GSP door het als toetskader in te zetten bij het grondbeleid (revindicatie). Verder 

geeft het input voor ruimtelijke inrichting en keuzes en prioriteiten bij renovatieplanning. 
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Speelterreinen  

Wij beschikken over veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen.  

We voeren de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ uit. 

 

Sportterreinen  

Wij faciliteren een verantwoord basisniveau van gevarieerd sport- en bewegingsaanbod door betaalbare en 

toegankelijke sportaccommodaties. Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties worden gebruikers 

zelf in grote mate verantwoordelijk. Om dit te realiseren wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten 

benoemd in het sportbeleidsplan.  

 

Gebouwen  

Het planmatig (technische) onderhoud van panden in eigendom van de gemeente, waaronder de 

gemeentekantoren, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur,  kinderopvang en verhuurpanden enkele 

uitzonderingen daargelaten, wordt door de gemeente verzorgd en bekostigd. Het planmatig onderhoud is tot 2024 

vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In 2017 is gestart met het verduurzamen van een 

aantal gemeentelijke gebouwen. 

 

Wat mag het kosten? 

 

Kapitaalgoed Onderhoud Storting Kapitaal- Totaal 

  kapitaalgoederen voorzieningen lasten begroot 

1. Wegen  518.103 2.404.492  1.463.345  4.385.940 

2. Kunstwerken  736.055 

 
 160.835  896.890 

3. Openbare verlichting  1.206.760 

 
 29.352  1.236.112 

4. Watergangen  927.213 

 
 143.867  1.071.080 

5. Riolering  2.408.823 

 
 2.820.795  5.229.618 

6. Groen  1.873.755 

 
 99.189  1.972.944 

7. Speelterreinen  282.624 

 
 24.395  307.019 

8. Sportterreinen  342.064 

 
 54.900  396.964 

9. Gebouwen  476.703  529.543  2.196.168  3.202.414 

Totaal  8.772.100  2.934.035  6.992.846  18.698.981 
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5.3  Financiering 

 

Inleiding 

 

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente met haar financiële middelen om gaat.  

 

Treasury 

De wettelijke grondslag voor uitoefening van de treasuryfunctie is vastgelegd in de Wet financiering decentrale 

overheden (Wet fido), inclusief de daarbij behorende ministeriële regelingen. De kaders van de wet zijn vertaald 

in het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht’ waarmee de beleidsmatige infrastructuur voor de 

treasuryfunctie van de gemeente Stichtse Vecht is vastgelegd. 

 

Financiering 

Voor de financieringsfunctie geeft de Wet fido beleidsmatige richtlijnen. Dit komt tot uitdrukking in twee 

kwalitatieve eisen, te weten:   

 Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan uit  

 hoofde van de publieke taak; 

 Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen hebben een prudent karakter en zijn primair niet gericht op  

 het genereren van extra inkomsten door het nemen van overmatige risico's.  

 

Financieringspositie 

Voor het bepalen van de financieringsbehoefte is een betrouwbare liquiditeitenplanning een belangrijk instrument. 

Over een jaar gemeten lopen de begrotingsbaten en –lasten synchroon. Dat laat onverlet dat er lopende een jaar 

posities kunnen ontstaan, positief of negatief. De liquiditeitenplanning geeft inzicht in deze posities en het moment 

waarop regulering van de financieringspositie nodig is. Het is van belang dat de liquiditeitenplanning actueel is en 

periodiek bijgesteld wordt.   

 

Niet - reguliere lasten (investeringen) en baten zijn mede bepalend voor de financieringsbehoefte. Voor het 

begrotingsjaar 2018 zijn de niet – reguliere lasten berekend op circa € 16,5 miljoen (peildatum 1 juli 2017). Hierin 

zijn niet begrepen de voorgenomen niet-goedgekeurde investeringen. De niet – reguliere baten zijn vooralsnog 

berekend op € 2,45 miljoen. 

 

Financieringsbeleid 

De gemeente Stichtse Vecht streeft er naar de kasgeldlimiet maximaal te benutten. Dit vanuit de gedachte dat de 

rente op kortlopende geldleningen doorgaans lager is dan de rente op langlopende geldleningen. Daarnaast geeft 

dit meer flexibiliteit bij ons financieringsbeleid. 

 

Leningportefeuille 

Per 1 januari 2018 is de leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht opgebouwd uit dertien (13) 

langlopende geldleningen. De restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar 2018 bedraagt € 64,9 miljoen.  

Leningportefeuille 2018  (peildatum 1 augustus 2017) 

 

Oorspronkelijke 

Hoofdsom Rente 

Restant 

hoofdsom 

Leningportefeuille per 1 januari 2018 88.945.362  64.870.738 

Aflossingen 2018      6.190.069- 

Subtotalen 88.945.362  58.680.669 

Mutaties 2018 (geprognosticeerd): nieuwe geldlening 
 

p.m. 
 

Leningportefeuille per 31 december 2018 88.945.362  58.680.669 

Gemiddelde rente leningportefeuille  2,17 %    

 

 



 
48 

 

Beleggingen 

Met als doel de EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk te verminderen is de ministeriële regeling 

Schatkistbankieren Decentrale Overheden van kracht. De hoofdlijnen van het verplicht schatkistbankieren zijn 

opgenomen in de Wet fido en betreffen:  

 de verplichting voor decentrale overheden om overtollige liquide middelen in de schatkist aan te houden; 

 de mogelijkheid voor decentrale overheden om overtollige middelen onderling uit te lenen.  

 

Na het in werking treden van het verplicht schatkistbankieren moeten (tijdelijk) overtollige liquiditeiten bij het Rijk  

worden aangehouden. 

 

Rente 

Met het vernieuwd BBV is de toerekening van de rente een belangrijk aandachtspunt. In de ‘Notitie rente 2017’ 

benoemd de commissie BVV een aantal stellige uitspraken waarmee wordt beoogd: 

 Het bevorderen van een eenduidige berekeningswijze van de rente (harmonisatie); 

 Het stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten in de begroting en jaarstukken wordt opgenomen;  

 Het inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeente met de rente is omgegaan (transparantie).  

 

Renteschema 2018 (BBV)  

A   Bij: Rentelasten: lange en korte financieringsmiddelen   1.369.507 

B   Af: Externe rentebaten   -133.230 

Totaal door te rekenen rente (A - B)   1.236.277 

C 1 Af: Rentelasten grondexploitaties 

 

  

  2 Af: Rente projectfinanciering 

  
Saldo door te rekenen externe rente   1.236.277 

D 1 Bij: Rente over eigen vermogen  

 

    250.387 

  2 Bij: Rente over voorzieningen  

  
Aan taakvelden toe te rekenen rente (C + D),    1.486.664 

E   Af: Aan taakvelden  toegerekende rente   1.653.984 

Renteresultaat op taakveld treasury   - 167.320 

 

Percentage toegerekende rente 2018 

Boekwaarde ‘vaste activa’ per 1 januari 2018 127.239.793 

Aan taakvelden toegerekende rente 1.653.984 

Percentage toegerekende rente 1,30% 

 

Rentevisie 

Geldmarkt (looptijd < 1 jaar) De rente op de geldmarkt is al geruime tijd negatief. Dit betekent dat er bij het 

aantrekken van kortlopende geldleningen rente wordt ontvangen in plaats van 

betaald. Naar verwachting zal de rente op de geldmarkt zich in 2018 licht 

herstellen maar zal niet heel substantieel stijgen.  

Kapitaalmarkt (looptijd > 1 jaar) De rente op de kapitaalmarkt is al geruime tijd extreem laag. Naar 

verwachting zal de rente op de kapitaalmarkt in 2018 licht stijgen. 

Risicobeheersing 

De Wet fido stelt dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen aangaan, 

middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. Eventuele uitzettingen (beleggingen) moeten een 

prudent karakter hebben, wat inhoudt dat sprake is van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij. Meer 

concreet wordt in de Wet fido geregeld dat de uitvoering van de treasuryfunctie geschiedt binnen de kaders van 

de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.   
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Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen. De limiet beoogt de 

budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op kortlopende geldleningen te beheersen en is gesteld op 

8,5% van het begrotingstotaal.  

Kasgeldlimiet 2018 (bedragen x 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2018 €  128 miljoen 

Percentage 8.5% 

Kasgeldlimiet gemeente Stichtse Vecht (afgerond) €  10,9 miljoen 

 

De renterisiconorm 

De Wet fido definieert de vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd gelijk aan of 

groter dan één jaar. Met de renterisiconorm wordt een richtsnoer gegeven om rente aanpassingen van 

financieringen en beleggingen effectief te spreiden. De renterisiconorm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 

20% van het begrotingstotaal.  

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2018 t/m 2021 

 
Begrotingsjaar 

(bedragen x 1.000) 

Berekening renterisico 
2018 2019 2020 2021 

1 Renteherzieningen 0 0 747 0 

2 Betaalde aflossingen 6.190 6.142 5.408 5.918 

A Renterisico (1+ 2) 6.190 6.142 6.155 5.918 

Berekening renterisiconorm     

3 Begrotingstotaal  128.000 128.000 128.000 128.000 

4 Percentage (Wet fido) 20% 20% 20% 20% 

B Renterisiconorm 25.600 25.600 25.600 25.600 

Toets renterisiconorm     

B Renterisiconorm 25.600 25.600 25.600 25.600 

A Renterisico 6.190 6.142 6.155 5.918 

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A 19.410 19.458 19.445 19.682 

De gemeente Stichtse Vecht voldoet ook in 2018 aan de vereisten van de renterisiconorm. 

 

Kredietrisico 

Bij kredietrisico’s kunnen worden onderscheiden: 

 De mate van kredietwaardigheid van de tegenpartij waarbij (tijdelijk) overtollige liquide middelen belegd 

worden.  

 Met de introductie van het verplicht schatkistbankieren belegt de gemeente Stichtse Vecht haar overtollige  

liquide middelen uitsluitend nog bij het Rijk of andere decentrale overheid. Gelet op de mate van 

kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid kunnen kredietrisico’s als nihil worden beschouwd. 

 Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan personeel en politieke ambtsdragers.  

 Na het in werking treden van de gewijzigde Wet fido per 1 januari 2009 is het verstrekken van hypothecaire 

geldleningen aan personeel c.a. niet meer toegestaan. De gemeentelijke hypotheekportefeuille bestaat thans 

(peildatum 1 juli 2017) nog slechts uit elf personen. Het kredietrisico op de nog uitstaande hypothecaire 

geldleningen kan als nihil worden beoordeeld. 
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 Het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling aan lokale instellingen of verenigingen ten behoeve 

van  een geldlening voor het doen van noodzakelijke investeringen (directe garantstelling).  

 Verzoeken voor het verkrijgen van een directe garantstelling worden getoetst aan de criteria c.a. vastgelegd 

in de ‘verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016’. 

 Het innemen van een achtervang positie waarbij de gemeente een rol heeft in de zekerheidsstructuur van 

waarborgfondsen (indirecte garantstelling)..  

 

Door de strenge toelatingseisen en periodieke toetsing door de waarborgfondsen is er sprake van een relatief 

laag kredietrisico. 
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5.4  Bedrijfsvoering 

 

Inleiding 

 

Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Een organisatie die nadenkt over wat beter 

kan en hoe de kwaliteit van onze medewerkers zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dit vraagt een goed 

functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt. 

 

Ontwikkeling organisatie  

De gemeente Stichtse Vecht is jong, nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Wat vandaag is, 

kan morgen anders zijn. Door samen te werken met inwoners en partners en de kracht van onze kernen als bron 

van initiatieven te bundelen willen we onze plannen voor de toekomst realiseren. Om zo doeltreffend en flexibel 

mogelijk te zijn werken wij in wisselende rol volgens het principe ‘vrij laten waar kan en controle waar moet’. D it 

maakt ons wendbaar en stelt ons in staat bij iedere opgave te doen wat nodig is.  

 

Stichtse Vecht 2020 DOE ! 

De wereld om ons heen is continue in beweging en verandert snel. Onze organisatie is dienend aan ons 

democratisch bestuur en wil proactief meebewegen in de veranderingen en ontdekken waar wij van meerwaarde 

kunnen zijn voor onze inwoners en bedrijven. Onze visie, strategie en werkwijze is vastgelegd in de 

organisatievisie ‘Stichtse Vecht 2020 DOE !’. Wij willen doorgroeien naar een organisatie die werkt volgens de 

principes van deze organisatievisie en streven er naar onze doelen in 2020 gerealiseerd te hebben. 

 

Digitaal en data gestuurd 

Bebeleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en besluitvorming gebeurt zoveel mogelijk  digitaal en op basis van 

betrouwbare informatie. Inwoners moeten hun zaken zo veel mogelijk digitaal zelf kunnen regelen. De overheid 

biedt een vangnet voor inwoners die dat niet kunnen. Landelijk wordt bepaald welke diensten dit betreft. 

Beleidsontwikkelingen worden indien mogelijk digitaal onderbouwd door gekoppelde betrouwbare data. 

 

Omgevingsgericht 

Een open en wendbare netwerkorganisatie waarin de omgeving centraal staat door:  

 Intensiveren van samenwerkingsverbanden met de omgeving (inwoners en ondernemers), de U10 – 

gemeenten (samenwerkingsverband tussen 10 gemeenten in de regio Utrecht) en een verscheidenheid aan 

andere organisaties en ketenpartners. 

 Doorontwikkelen van een excellente uitvoering in een hoogwaardige en wendbare organisatie; 

 Uitbouwen van een optimaal samenwerkende, klantgerichte en professionele netwerkorganisatie; 

 Inzetten op talent en kwaliteit, rol boven functie.  

 

Effectief en innovatief:  

Gestandaardiseerd werken waar kan. Wendbaar en vernieuwend waar mogelijk. Innovatie moet renderen. We 

werken doelgericht aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring. 

 

IXpeditie 

IXpeditie is ons platform voor innovatie. Organisatiebreed is IXpeditie inmiddels succesvol doorontwikkeld waarop 

het grootste deel van de organisatie is aangehaakt. Door het benutten van talent, de instroom van innovatieve 

medewerkers, het organiseren van innovatieve ontwikkelgroepen en het doen van evaluaties werken wij aan het 

verbeteren van onze dienstverlening. Continue wordt onderzocht op welke vlakken Ixpeditie kan bijdragen tot het 

realiseren van onze doelen. Deze lijn wordt in 2018 voortgezet. 

 

Opleidingsprogramma 

Met als doel de kwaliteiten binnen onze organisatie ten volle te benutten is in 2015 gestart met een intern 

opleidingsprogramma waarbij alle trainingen en workshops op maat en naar behoefte worden ontwikkeld en 

begeleid door interne trainers. Op deze wijze wordt aangesloten op de uitgangspunten van het concern- en 

medewerkerkwaliteitsprogramma 2014 – 2017. Het opleidingsprogramma is inmiddels tot tevredenheid in de 

organisatie ingebed. Voor 2018 wordt ingezet op een verdere professionalisering van het programma.  
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Human Resources 

De uitkomsten uit het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), het medewerkersonderzoek en de ‘strategische 

personeelsanalyse’ hebben handvatten gegeven om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te 

versterken en de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. Deze activiteiten ondersteunen een optimale inzet 

van het medewerkersbestand. Deze trend wordt in 2018 doorgezet.  

 

Inkoop- en aanbesteding   

De inkoopfunctie wordt in 2018 verder geprofessionaliseerd. De eerste ervaringen met de in 2017 

geïntroduceerde inkoopapplicatie zijn positief en op basis hiervan werken wij verder aan optimalisatie van de 

doelmatigheid en rechtmatigheid van de inkoopfunctie. 

 

Het inkoopbeleid geeft verder veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit wordt ingevuld 

door naast de lokale programma’s zoals Social Return, ook aan te sluiten bij regionale en landelijke initiatieven. 

Zo wordt uitvoering gegeven aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Met behulp van dit 

landelijke programma intensiveren wij onze bijdrage aan Social Return en stimuleren wij de lokale economie, 

duurzaamheid en innovatie. 

 

Naar aanleiding van de  uitkomst van het onderzoek ‘Landelijk gebied Noord’ wordt er meer geïnvesteerd in 

contractmanagement. 

 

Informatisering en Automatisering  

Op het gebied van informatisering en digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering wordt in 2018 

ingezet op twee Nationale programma’s: de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de VNG – agenda 2020. 

Om digitale producten en diensten op een eenduidige, veilige, herkenbare en efficiënte manier aan inwoners en 

ondernemers aan te bieden, heeft het Rijk – ter vervanging van het I-NUP – de Generieke Digitale Infrastructuur 

(GDI) ontwikkeld. Het programma geeft standaarden, producten en landelijke voorzieningen die gezamenlijk 

gebruikt worden door (lokale) overheden en (publieke) organisaties. De VNG – agenda 2020 geeft richting aan de 

inhoudelijke vernieuwing van de digitale dienstverlening.  

 

Informatievoorziening 

In het kader van de integrale informatievoorziening zijn voor 2018 de volgende doelstellingen geformuleerd:  

 Effectueren van de (data)strategie en (cloud)beleid overeenkomstig de vastgestelde informatievisie. 

 Inrichten van de informatiefunctie om teamoverstijgend en gemeentebreed te kunnen sturen op prioritering 

en uitvoering van specifieke wensen.  

 Optimaliseren van de informatiefunctie (professionaliseren van medewerkers en management, versterken 

van de architectuurfunctie, inrichten functioneel beheer, borgen beheer van applicaties en koppelingen, 

versterken van de innovatiekracht op de primaire afdelingen) 

 Inrichten van programma Data 3.0 (data gestuurd werken) in de vorm van projecten zoals de inrichting en 

doorontwikkeling van een Datahub Sociaal Domein en de inrichting van het gegevensmanagement.  

  Treffen van voorbereidingen op het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), de landelijke 

voorziening voor burgers en bedrijven. 

 Digitaliseren van processen door de inzet van koppelingen tussen vakapplicaties en het Zaak- en Document 

Managementsysteem (Decos Join) alsmede het verbeteren van de kwaliteit van de digitale processen.   

 Na het vaststellen van de informatievisie op het (cloud)beleid, het overeenkomstig deze visie – geleidelijk en 

gecontroleerd – overbrengen van programmatuur naar de cloud. 

 

Informatiebeveiliging 

Op het gebied van informatieveiligheid richten wij de focus op het:  

 Toepassen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) in de processen en de 

organisatie;  

 Doorontwikkelen van beleid en procedures binnen de organisatie overeenkomstig de wetgeving rond de 

privacy, inclusief de aanpassing van beleid aan de geactualiseerde Europese wetgeving en de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze in 2018 van kracht wordt;  

 Implementeren van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), de nieuwe systematiek voor zelf  

auditing.  
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Informatiebeleid en informatiebeheer 

Onze doelstellingen op het gebied van het digitaal informatie en archiefbeheer hebben wij vastgelegd in het 

‘Verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018’. Voor 2018 wordt ondermeer ingezet op de ontwikkeling van een 

duurzame bewaarstrategie en archivering (E - depot) en de integratie van een duurzaam informatiebeheer binnen 

de bedrijfsprocessen. Daarbij is de focus gericht op het digitaliseren van processen, de koppelingen met 

documenten en archiefapplicatie Decos Join en de introductie en het toepassen van toekomstbestendige 

standaarden voor het informatiebeheer (formaten en metadata). In 2018 hebben wij tot slot aandacht voor het 

verbeteren van het klimaatbeheer van de archiefruimte voor onder andere het papierenarchief van de voormalige 

gemeenten en wordt het archiefwettelijk verplicht Strategisch Informatieoverleg (SIO) geïntroduceerd.  

 

Onderzoeksprogramma 2018  

De gemeente Stichtse Vecht kent verschillende soorten onderzoeken met als doel te leren en te verbeteren:   

 Artikel 213a-onderzoeken 

In het kader van de ‘Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek gemeente Stichtse Vecht’  

(Gemeentewet, artikel 213a) doet het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en/of  

doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering; 

 Bijzondere onderzoeken (waaronder rechtmatigheidsonderzoeken); 

 Audits. 

In het onderzoeksprotocol van de gemeente is opgenomen dat het jaarlijkse onderzoeksprogramma minimaal één 

onderzoek bevat. Anders dan bij rekenkameronderzoeken gaat het hierbij om zelfonderzoek.  

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals de audits Projectmatig en programmatisch 

werken en Bedrijfsvoering, het onderzoek Herijking ambtelijk apparaat en de artikel 213a-onderzoeken 

‘Vastgoedadministratie op orde?’ en ‘Spiegeltje, spiegeltje. Een zelfevaluatie van het integriteitsbeleid van de 

gemeente Stichtse Vecht - Organisatie en College’.  

De daarbij opgedane ervaring leert dat met name de artikel 213a-onderzoeken een lange doorlooptijd kennen, 

een aanmerkelijk beslag op de beperkt beschikbare capaciteit leggen en de doorwerking van de uitkomsten van 

onderzoeken niet altijd goed te duiden is. Wij evalueren in 2018 procedure en reikwijdte voor onderzoeken en 

bereiden een voorstel voor hoe dit instrument, mede in het licht van de ontwikkeling van de organisatie, in de 

toekomst vorm te geven. Om deze redenen benoemen wij op dit moment nog geen onderzoeksonderwerp voor 

het  jaar 2018.  
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Overheadkosten 2018 

Bijdrage Weesp overhead 
  

     -300.000  

Centrale dienstverlening 
  

        31.800  

Sociaal domein 
  

      129.921  

Communicatie 
  

      108.892  

Facilitaire zaken en wagenpark  
  

      431.078  

Archief 
  

      166.382  

BHV 
  

        54.468  

Financiën 
  

        38.487  

Gemeentehuis Stichtse Vecht 
  

      776.710  

Indirecte personeelslasten 
  

        87.743  

Informatisering & Automatisering 
  

   3.476.166  

I&A hardware 
 

   1.130.948    

I&A software 
 

      900.999    

I&A ICT systeembeheer 
 

      609.600    

I&A ICT applicatiebeheer 
 

        98.349    

I&A telefonie en datacommunicatie 
 

      425.196    

I&A architectuur en koppelingen 
 

        65.710    

I&A ICT beveiliging 
 

        50.800    

I&A ICT algemeen 
 

      153.924    

I&A programma Data 3.0 
 

        40.640    

Juridische ondersteuning 
  

      204.249  

Inkoopbureau 
  

      165.834  

Human Resource Management 
  

   1.093.443  

P&O Administratie 
 

        45.401    

P&O Arbo(dienst), reintegratie en arbobeleid 
 

      117.337    

P&O Opleidingen 
 

      300.209    

P&O Overig 
 

      177.906    

P&O Rechtspositie 
 

        56.738    

P&O Werving & Selectie en introductie 
 

      116.939    

Ondernemingsraad 
 

        40.436    

Doorontwikkeling HR beleid 
 

        19.021    

Langdurig verzuim 
 

      219.456    

Personeelslasten (loonkosten) 
  

 11.780.583  

  Aantal FTE's 
   

Team Directie 6,71       791.116    

Team Organisatie 6,82       609.756    

Team Audit 5,02       425.580    

Team Veiligheid 1,00       103.635    

Team Bestuur- en directie ondersteuning (BDO) 18,88    1.307.468    

Team Facilitaire zaken 26,22    1.439.446    

Team Financien 18,36    1.329.085    

Team Informatie & Automatisering 21,75    1.591.635    

Team Juridische zaken 13,04    1.020.413    

Team HRM 10,66       753.822    

Team Economische ontwikkeling 1,00       103.635    

Team Ruimtelijke ontwikkeling 1,00       103.635    

Team Centrale dienstverlening 2,95       267.852    

Team Sociaal Domein 6,50       545.695    

Team Vergunningverlening, toezicht en handhaving 1,00         96.085    

Team Buiten 1,67       135.693    

Indirecte personeelslasten loonkosten 
 

      543.902    

Inhuur personeel 
 

      612.130    

Totaal  142,58    18.245.756  
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5.5  Verbonden partijen 

 

Inleiding 

 

Een Verbonden Partij is een partij waarin de gemeente zowel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De 

visie en het beleidskader met betrekking tot de Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden partijen 

2014. In de uitwerking van de coördinatie en sturing op de Verbonden Partijen is een analyse gemaakt van de 

Verbonden Partijen. Dit resulteert in een categorie-indeling met een A tot en met D categorie, die als leidraad 

dient voor aansturing richting raad en informatievoorziening.  

 

De indeling is als volgt:  

A categorie =       Hoog financieel risico profiel 

B categorie =       Matig financieel risico profiel 

C categorie =       Laag financieel risico profiel 

D categorie =  Financieel samenwerkingsverband, heeft dividend uitkering en een laag financieel risicoprofiel 

 

Het BBV schrijft voor de paragraaf verbonden partijen een indeling voor naar soort Verbonden Partij. In 

onderstaand overzicht komen beide indelingen tot uiting. 

 

Voorgaande categorie indeling wordt komend jaar, bij het actualiseren van de nota Verbonden 

Partijen opgenomen in de nieuwe nota. 

 

In 2018 bouwen we verder aan het verbeteren van de sturing en controle op de Verbonden Partijen en aan het 

verder verbeteren van de regionale samenwerking. Voor het verbeteren van de sturing en controle vanuit zowel 

de raad als op ambtelijk niveau zal de regionale pilot gezamenlijke sturingsvragen verder uitgewerkt en uitgebreid 

worden. Hiervoor wordt de werkwijze van beantwoording van de vragen die afgelopen jaar zijn opgesteld, in de 

praktijk bij de VRU en de ODRU getest.  Bij succes wordt deze werkwijze uitgebreid naar andere Verbonden 

Partijen.   

 

Wij optimaliseren het  proces voor het maken van kaders vanuit de raad voor de Verbonden Partijen in de 

praktijk.  Een onderdeel van dit verbeterde proces is het meer contact leggen en afstemmen met andere 

gemeenteraden over de mee te geven kaders aan de Verbonden Partijen.  

 

Ook organiseren wij het Festival Verbonden Partijen met als doel het verder verbeteren van de regionale 

samenwerking op raadsniveau. Dit zal naar verwachting onderdeel zijn van het raad inwerkprogramma. Hierbij 

wordt de onderlinge samenwerking en afstemming tussen Raad, college, ambtelijk en de Verbonden Partij 

belicht. Het centrale onderwerp hierbij is hoe ieder vanuit zijn rol goed kan omgaan en inspelen op de 

toenemende trend van regionale samenwerking.  
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1°. Gemeenschappelijke Regelingen 
Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheden Eigen 

vermogen 

(begin ’18 – 

eind ’18) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ’18 – 

eind ’18) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2018) 

Bijdrage 

SV 2018 

Veiligheidsregio (VRU) 

 

Burgemeester AB: stemrecht 

steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 4,3% 

€5.616   - 

€5.443 (1) 

€62.214 -  

€72.343 (1) 

€ 0 € 3.456 

Plassenschap Loosdrecht 

e.o.  

Collegelid, 5 

Raadsleden,  

AB en DB: 

stemrecht 

Steminvloed: 20% 

Aandeel in totale 

begroting: 3,1 % 

€1.581 

- 

€1.451 (1) 

 

€3.747 

- 

€5.647 (1) 

 

€0 (1) €235 (1) 

 

Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Raadslid, Collegelid  AB en DB: 

stemrecht 

Steminvloed 12% 

Aandeel in totale 

begroting: 1,4% 

€5.244 

- 

€4.373 (1) 

 

€3.871 

- 

€4.476 (1) 

 

 

€ 0 (1) 

 

€138 (1) 

Gemeenschappelijke 

Regeling Pauw Bedrijven  

Collegelid  DB: stemrecht 

Steminvloed  17% 

Aandeel in totale 

begroting: 28,4% 

€ 1.789  - 

€ 1.789 

(1) 

€ 1.698  - 

€ 1.450 

(1) 

€ 0 € 4.008 

Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (OdrU)  

Collegelid AB: stemrecht 

Steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 13,6% 

 € 655 

-  € 566 (1) 

€ 3.340 -    

€ 3.319 (1) 

€ 106 Structureel  

1.294 

Incidenteel 

52 

GGD regio Utrecht 

(GGDrU)  

Collegelid AB: stemrecht 

steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 5,5% 

€2.214  -    

€ 2.183 (1) 

€11.419  -   

€ 11.319 (1) 

€ 0 (1) € 2.243 

 

Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ’18 

– eind ’18) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ’18 

– eind ’18) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2018) 

Bijdrage 

SV 2018 

Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en Venen  

Burgemeester AB: stemrecht 

Steminvloed 25% 

Aandeel in totale 

begroting: 36,7% 

€103 - 

€38 (1) 

€160 – pm 

(1) 

€0 (*)  €268 (1) 

Afval Verwijdering Utrecht 

(AVU)  

Collegelid AB: stemrecht 

Steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 5,5 % 

€200  - 

€350 (1) 

€10.000  - 

€12.000 (1) 

€0 (1) €1342(1) 

Gemeenschappelijke 

regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie 

SWW-gemeenten (praktijk: 

Belastingen SWW) 

Burgemeester DB: stemrecht 

Steminvloed 33,3% 

Aandeel in totale 

begroting: 57% 

€ 30 

- 

€ 30 (3) 

€ 603  -  

 

€ 509 (3) 

Nog niet 

bekend 

€ 963 (3) 
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2°. Vennootschappen en coöperaties 

Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen in miljoen €) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ’18 

– eind 

’18) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ’18 

– eind ’18) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2018) 

Te 

ontvangen 

dividend 

SV 2018 

Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG) 

Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 

€4.163  -

€4.489  

* 

€145.317  - 

€149.483 * 

€369 - 

Vitens Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 

€492 - 

€502 ** 

€1251 - 

€1257 ** 

€17,3 **  €0,130 ** 

*Geen begroting 2017 voorhanden. BNG – cijfers (laatst bekend): per 31 december 2016 

**De cijfers  komen uit het Meerjarenplan Vitens 2017-2019 blz 16  

 

3°. Stichtingen en verenigingen 

Verbonden Partijen – C-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ’18 

– eind 

’18) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ’18 

– eind ’18) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2018) 

Bijdrage 

SV 2018 

Stichting Milieu Educatief 

Centrum Maarssen (MEC) 

Collegelid Voorzitter 

Steminvloed 40% 

Aandeel in totale 

begroting: 28,2% 

44,7 (4) 1,4 (4) -3 (4) 18,5 (4) 

Stichting Urgentie 

commissie West Utrecht 

Collegelid AB: stemrecht 

Aandeel in totale 

begroting: 33% 

38 (4) 8 (4) 20 (4)     31,8 (4) 

 
Cijfers afkomstig uit: 
1 (concept) Begroting 2018 
2 Begrotingswijziging 2017 
3 Begroting 2017 
4 Jaarrekening 2016 
 

In onderstaande tekst staat de te verwachte opgave en inzet vanuit iedere Verbonden Partij benoemd.  

 

1°. gemeenschappelijke regelingen 

A categorie: 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 

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. De resultaten 

uit diverse majeure projecten zullen verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Nadere toelichting over de 

majeure projecten is te vinden in programma 2.  

 

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3 

Het Plassenschap Loosdrecht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van 

recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2018  

ligt de focus op het Gebiedsakkoord  Oostelijke Vechtplassen (OVP) en de uitvoer van het Proefproject 

legakkerherstel. De Toekomstdiscussie Recreatie(schappen) heeft er toe geleidt dat er wordt ingezet op 

versterking van het Plassenschap door samenwerking met het waterschap Amstel Gooi & Vecht / Regio Gooi & 

Vecht. De uitvoering van routebeheer en –ontwikkeling zal verlopen via het in eind 2017 opgerichte routebureau. 

Daarnaast zullen er voorstellen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap worden 

uitgewerkt.  
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3 

Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van 

recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2018  

ligt de focus op de uitvoering van het Ontwikkelplan en het creëren van meer private recreatievoorzieningen. De 

toekomstdiscussie Recreatie(schappen) heeft geleidt tot een mogelijke toetreding van de gemeente De Ronde 

Venen. Inzet van deze beweging is om de voorwaarden voor gezamenlijk en efficiënt beheer in stand te houden 

of zelfs te verbeteren. Tevens is het voornemen om in 2018 het beheer van de routenetwerken onder te brengen 

bij het routebureau.  

 

Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven – Programma 4 

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; 

- Re-integratiewerkzaamheden voor de doelgroepen van uitkeringsregelingen als de Participatiewet en Wajong. 

Stichtse Vecht en de andere gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven zijn vanwege het 

stopzetten van de instroom in de sociale werkvoorziening per 2015 een traject gestart om de toekomst van de 

WSW opnieuw vorm te geven. Tijdens dit schrijven moeten de raden hierover nog een besluit nemen (in 

september 2017). De uitvoering van de transformatie zal naar verwachting op 1 januari 2019 zijn afgerond. 

PAUW hanteert tot dat moment de gebruikelijke kaders voor de begrotingscyclus. 

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3 

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. De ODRU werkt in 

2018 verder aan de Koers die zij in het Koersdocument 2018 hebben opgenomen, daarnaast is de aansluiting bij 

de RUD nog steeds als stip op de horizon bepaald. De komende jaren is de ODRU ook bezig met de 

voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. 

 

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4 

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het 

verrichten van preventieve interventies. De meeste taken vallen binnen het programma 4, echter een aantal, 

zoals lijkschouwing en toezicht Kinderopvang zitten in andere programma’s. Vanaf 2018 werkt de GGDrU met 

een nieuwe financieringssystematiek met als belangrijkste verschuiving een ontschotte en collectief gefinancierde 

jeugdgezondsheidszorg. 
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B-categorie 

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 5 

Het RHC heeft een tweeledig doel, te weten (1) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele 

historische collecties, en (2) een aantal archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten.  

In 2018 worden keuzevoorstellen voorgelegd over de toekomst van de gemeenschappelijke regeling van het RHC 

Vecht en Venen. Hierbij wordt tevens een keuze gemaakt voor de E-depot voorziening waarmee ook digitale 

archieven van de gemeenten kunnen worden ingericht en beschikbaar worden gesteld. Tenslotte bereid het RHC 

zich voor op nieuwe wetgeving op het gebied van privacybescherming, de Wet Open Overheid en de Wet 

Beschikbaarstelling van Overheidsinformatie.   

 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3 

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door 

de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. Aflopende contracten worden tijdig 

aanbesteed, waardoor wij de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling en de afzet 

contractueel hebben gewaarborgd.  

 

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (BSWW) – programma 1 

Het doel van BSWW is het op een zo efficiënte en effectieve mogelijke wijze uitvoeren van de heffing en 

invordering van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de WOZ waarden voor de 3 gemeenten. De 

3 gemeenteraden zijn zich aan beraden over de toekomst van BSWW. Bij het opstellen van de 

Programmabegroting 2018 is nog niet bekend welk besluit er is genomen.   

 

2°. Vennootschappen en coöperaties 

D-categorie 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1 

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt 

duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

 

Vitens – Programma 5 

Vitens verzorgt betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Vitens zoekt naar het beste water op een zo 

kostenefficiënt en duurzame manier. Op basis van het werkelijk in het jaar behaalde financieel resultaat ontvangt 

de gemeente Stichtse Vecht dividend. 

 

3°. Stichtingen en verenigingen 

C-categorie 

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3 

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de 

gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die 

vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODRU.  

 

Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 3 

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. 
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5.6  Grondbeleid 

 

Inleiding 

 

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de 

bestuurlijke doelen te bereiken.  Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar 

vastgesteld.  

 

Nota Grondbeleid 

In de nota grondbeleid zijn de beleidsuitgangspunten weergegeven die het grondbeleid van de Gemeente 

Stichtse Vecht vormen.  Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van het te voeren grondbeleid is om niet te kiezen 

voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project  zal een afweging 

worden gemaakt of de gemeente de grond zelf in ontwikkeling zal nemen of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan 

wel geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij 

beoordeeld wordt of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiele risisco’s ten opzichte 

van de financiele middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar 

is.  

 

De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In 

de praktijk zal dit betekenen dat de gemeente overwegend een faciliterend grondbeleid zal voeren. 

 

Algemene reserve grondexploitatie   

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve Grondexploitatie 

toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen. In principe wordt de gehele winst van een 

grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al 

vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake moet zijn van 

gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening 

houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden genomen. De standpunten zoals 

opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie februari 2008 over tussentijds winstneming zullen hierbij worden 

gevolgd. 

 

Het college van B&W heeft de bevoegdheid om een werkbudget uit de algemene reserve grondexploitatie aan te 

wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren 

van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie worden de kosten ten laste van de 

grondexploitatie gebracht en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug 

naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie was vastgesteld op 

minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Wij onderzoeken of deze grenzen in 2018 en volgende jaren nog 

adequaat zijn. De beoordeling van deze grenzen zal worden meegenomen bij het gebruikelijke bijstelmoment van 

de grondexploitaties, de Jaarrekening 2017. Indien het saldo van de Algemene reserve grondexploitatie hoger is 

dan de gestelde maximale grenswaarde dan wordt het surplus afgeroomd naar de Algemene reserve en indien 

het saldo lager is dan de gestelde minimale grenswaarde zal deze vanuit de Algemene reserve worden 

aangevuld. 

 

Risicobeheersing   

Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. 

Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt er daarom ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt 

bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd.  

Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 

worden verhaald op het project.  
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Grondexploitaties 

Vastgestelde grondexploitaties: 

  

Harmonieplein Maarssen 

De kern van het stedenbouwkundig plan van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een aantrekkelijk 

dorpsplein voor Maarssen-Dorp met levendige functies en waar levendige activiteiten kunnen worden 

gerealiseerd. Het is een plan met gevarieerde functies zoals woningen, scholen, voorzieningen, een goede 

oplossing voor de verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie 

van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en 

de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en 

appartementen in de ontwikkeling. Momenteel worden de bestemmingsplannen in samenspraak met de 

klankbordgroep opgesteld. 

 

Daalse Hoek Maarssen 

De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die deels in eigendom zijn bij de gemeente Stichtse Vecht en 

deels bij de Stichting Reinaerde. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan zijn technisch en esthetisch 

verouderd. Stichting Reinaerde is al jaren geleden van de Daalse Hoek vertrokken en heeft al langer de intentie 

om de grond en het opstal af te stoten. Daarom was het doel van het project om gezamenlijk met Stichting 

Reinaerde de Daalse Hoek te herontwikkelen. Daarvoor is vorig jaar een grondexploitatie geopend voor het 

gemeentelijk deel. Inmiddels is de scope van het project verbreed, waardoor de locatie waar De Pionier en de 

gymzaal staan, nu ook onderdeel van het plangebied uitmaken. Er wordt nu een stedenbouwkundig plan met 

nieuwe grondexploitatie gemaakt voor 18 grondgebonden vrije sector woningen, 21 sociale woningen en een 

nieuw Kindcentrum met De Pionier, kinderdagverblijf en gymzaal. Dit stedenbouwkundig plan wordt samen met 

de grondexploitatie dit najaar in de bestuurlijke procedure gebracht. 

 

Grondexploitaties administratief geopend: 

Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hierbij is nog geen 

bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming.  

 

Kuyperstraat 

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrink 

school gestaan. Dit gebouw is eind 2016 gesloopt. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen heeft de 

gemeente plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. 

De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Portaal. Het plan gaat uit van een 

appartementencomplex van 4 woonlagen met in totaal ca. 25 huurwoningen. In 2017 is het participatieve traject 

met de buurt opgestart. Om deze herontwikkeling in planologische zin mogelijk te maken zal in 2018 het 

bestemmingsplan worden vastgesteld.  

 

Domineeslaantje Breukelen 

De herontwikkellocatie Domineeslaantje is gelegen op het plangebied begrensd door het Domineeslaantje, de 

Marijkestraat, de Kerkvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal in Breukelen. In het plangebied waren de voormalige 

scholen De Danne en de Vijverhof gevestigd. Met het vertrek van deze scholen komt deze locatie vrij en in 

aanmerking voor  herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Middels een Europese aanbestedingsprocedure is 

begin 2017 een ontwikkelende partij geselecteerd. Eind 2017 is gestart met de bestemmingsplanprocedure om 

het voorgenomen woningbouwplan mogelijk te kunnen maken. In 2018 zal het bestemmingsplan worden 

vastgesteld en zal gestart worden met het realiseren van dit gekozen woningbouwplan.  

 

Flambouw Nigtevecht 

De locatie Flambouw is gelegen aan de Dorpsstraat in Nigtevecht. In het plangebied heeft de school De 

Flambouw gestaan. In 2015 heeft De Flambouw haar intrek genomen in een nieuwe school en is eind 2016 de 

oude school gesloopt. Met het vervalen van de schoolfunctie , komt de locatie in aanmerking voor herontwikkeling 

naar woningbouw. Het met de omgeving afgestemde plan gaat uit van 4 grondgebonden koopwoningen, die als 

vrije kavels in de markt worden gezet. Het bestemmingsplan is eind vastgesteld en de vrije kavels zullen begin 

2018 worden verkocht. .  
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’t Kockenest Kockengen 

De locatie van de voormalige basisschool ’t Kockenest is gelegen aan de Koningin Julianaweg en de Prinses 

Magrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te vervallen 

komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige 

schoolgebouw gesloopt. In samenwerking met woningbouwvereniging Kockengen wordt voor deze locatie een 

appartementencomplex in de sociale huursector gerealiseerd. In 2018 zal het bestemmingsplan worden 

vastgesteld en zal een start worden gemaakt met het realiseren van dit appartementencomplex. 

 

Nita terrein Nieuwer ter Aa 

Aan de Dorpsstraat in Nieuwer ter Aa ligt het voormalig trainingsveldje van voetbalvereniging NITA. Door de 

aanleg van het kunstgrasveld in 2015 is het trainingsveldje niet meer nodig. De gemeente ziet herontwikkeling 

van woningbouw op deze locatie niet als haalbaar. Op de locatie kunnen maximaal 10 woningen worden 

gerealiseerd met slechts een zeer beperkte grondwaarde door de benodigde milieumaatregelen in de vorm van 

een geluidswal in combinatie met ook nog bouwtechnische eisen aan de woningen. De ruimtelijke kwaliteit wordt 

daarnaast door de benodigde geluidswal ook niet verbeterd. Verdere planontwikkeling is daarom gestopt. De 

administratieve grondexploitatie wordt via de jaarrekening 2017 afgesloten.  

  

Meerjarenplanning 

Deze tabel geeft inzicht in de cashflow van opbrengsten en kosten van het totale resultaat van de 

grondexploitaties over meerdere jaren. In de tabel geeft de staafdiagram de geraamde cashflows per jaar en de 

lijndiagram de geraamde eindwaarden van dat jaar weer. 

 
 

Grondprijzenbrief 

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen we de wijze van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor 

sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast worden ook de tarieven voor 

kostenverhaal en kostencategorieën meegenomen. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en 

wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf grondbeleid van de begroting.  
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Type Methode van grondprijsbepaling Prijs  

Projectmatig woningbouw Residuele grondwaarde met als 
ondergrens minimale grondquote van 25 
% 

  

Vrije kavels Per locatie bepaald   

Kavels ten behoeve van de sociale huur Kavels worden vrij van opstallen en 
verharding opgeleverd. Kabels, leidingen 
en groen worden verwijderd. De grond 
wordt schoon naar functie geleverd. Dit 
betekent dat uit bodemonderzoek blijkt 
dat de bodemgesteldheid geschikt is 
voor de functie. Daarnaast wordt vooraf 
bij verdachte locaties een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke 
uren (plankosten) voor de 
bestemmingsplanprocedure zit in de 
kavelprijs. 

Op de grondprijzen voor sociale 
woningbouw wordt de methodiek van de 
stapelings- of hoogtefactor toegepast. 
Het aantal woonlagen bepaald de 
hoogtefactor voor het geheel. 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot lage aftoppingsgrens 

 € 17.000,- per kavel 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot hoge aftoppingsgrens  

 € 18.000,-- per kavel 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot liberalisatiegrens  

 € 20.000,- per kavel 

Sociale koopwoningen met een 
koopprijsgrens conform regionale 
huisvestingsverordening  

Residuele methode met als ondergrens € 
20.000,- per kavel 

  

snippergroen Zie nota restgroen € 183,60 per m² projectprijs €125,-- per 
m².  

Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 
m² 

 € 550,-- per m² met een minimale 
koopsom van € 5.000,-- per transactie 

nutsvoorzieningen  € 250 per m² excl BTW.  

Tuin bij woonboten van 0-250 m²  € 185,- p/m² 

Tuin bij woonboten 250-500 m²  € 100,-- p/ m² 

Tuin bij woonboten > 500 m² Middels taxatie te bepalen   

Gemeentelijk kostenverhaal bij 
particulieren initiatieven 

   

Initiatieven die meeliften bij 
bestemmingsplanactualisatie 

 € 8.000,-- 

Categorie 1 Complexiteit tussen 0 en 25 % € 15.700,-- 

Categorie 2 Complexiteit tussen 25 % en 50 % € 52.300,- 

Categorie 3 Complexiteit tussen 50 % en 75 % € 89.900,- 

Categorie 4 Complexiteit tussen 75 % en 100 % € 115.000,- 
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5.7  Lokale heffingen 

 

Inleiding 

 

Deze paragraaf Lokale heffingen beschrijft de beleidsvoornemens, de opbrengsten lokale heffingen en de lokale 

belastingdruk voor het begrotingsjaar 2018 alsmede het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. 

 

Onderverdeling lokale heffingen 

We onderscheiden de volgende heffingen: 

1. heffingen waarvan de bestedingen zijn gebonden. 

Deze heffingen (ook wel retributies genoemd) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn 

gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het 

uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale 

kosten ervan. 

2. heffingen waarvan de besteding ongebonden zijn. 

Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. 

Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is,  met 

inachtneming van de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De 

ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel. 

 

Overzicht gebonden- en ongebonden heffingen 

De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende gebonden- en ongebonden heffingen: 

 

Gebonden heffingen (retributies) Ongebonden heffingen (belastingen)

Afvalstoffenheffing Onroerende zaakbelasting

Rioolheffing Roerende zaakbelasting

Kadegelden Hondenbelasting

Marktgelden Parkeerbelasting

Lijkbezorgingsrecht Precariobelasting

Overige leges en rechten Toeristenbelasting

Forensenbelasting  

 

Beleidsvoornemens 

Voor het begrotingsjaar 2018  is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd: 

 het verhogen van de ongebonden heffingen met alleen het inflatiepercentage van 1,6 ( met uitzondering van 

de onroerende- en roerende zaakbelasting. 

 

Kwijtschelding 

De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990. Kwijtschelding wordt 

verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. Hiervoor geldt 

de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en 

heffingen: OZB woning eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en hondenbelasting. 

 

Kostendekkendheid (algemeen) 

Bij het opstellen van de begroting wordt bepaald of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht 

kostendekkend zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken wat de ingeschatte investeringen met de daarbij 

behorende kapitaallasten zijn en de kosten die drukken op de producten.  

 

Bij de jaarstukken wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij 

een te lage kostendekkendheid is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een 

beroep te doen op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet 

het surplus in de egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen grote investeringen in de toekomst 

worden opgevangen zonder grote schommelingen in de tarieven.  

 

Aan het eind van deze paragraaf vindt u de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.. 
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Opbrengst (raming) lokale heffingen 

Schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2018: 

Heffing 2017 2018 

Gebonden heffingen (retributies)     

Afvalstoffenheffing* 5.196.606 5.345.039 

Rioolheffing* 6.337.604 6.662.890 

Kadegelden 41.000 41.656 

Marktgelden 65.240 66.284 

Lijkbezorgingsrechten 532.610 541.132 

Burgerlijke stand en documentverstrekkingen 1.371.205 1.293.716 

Omgevingsvergunningen 1.700.000 1.755.800 

Ongebonden heffingen (belastingen)     

OZB 13.064.587 12.900.658 

RZB 75.734 75.734 

Hondenbelasting 265.057 269.298 

Parkeerbelasting 54.920 55.799 

Precariobelasting 73.417 74.592 

(Water)toeristenbelasting 165.396 168.042 

Forensenbelasting 108.235 109.967 

Totaal bedrag 29.051.611 29.360.607 

* Zoals bij programma Fysiek gemeld is het verschil in stijging bij de riool- en afvalstoffenheffing te verklaren door meer 

aansluitingen op het riool en omdat de inkomsten op afval zijn aangepast op de werkelijkheid. 

 

Procentuele opbrengst lokale heffingen 2018 (cirkeldiagram) 
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Lokale belastingdruk 

Tot de tariefsvaststelling in de Raad van 19 december 2017 ontstaat het volgende beeld:  

 

Lokale belastingdruk 2016 2017 2018 

Gemiddelde WOZ – waarde 265.000 271.000 pm 

OZB – eigenarendeel 361,43 360,78 pm 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) 221 221,42 pm 

Rioolheffing 239,33 239,33 pm 

Ontwikkeling lastendruk 821,76 821,53 pm 

% stijging t.o.v. voorgaande jaar 3,84% -0,03% pm 

 

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht 

Kostendekkendheid 2018   

 
Kostendekkendheid 2018   

Afvalstoffenheffing   

 
Rioolrecht     

      

 

      

Product afval:   

 

Product riolering:   

kosten   4.702.049 

 
kosten    6.684.464 

inkomsten (excl.heffingen) -928.143 

 
inkomsten (excl.heffingen) 0 

Netto kosten 3.773.906 

 
Netto kosten 6.684.464 

      

 
      

Toe te rekenen kosten:   

 
Toe te rekenen kosten:   

overhead 102.438   

 
overhead 37.673   

uren 304.055   

 
uren 449.642   

straatreiniging, kwijtschelding, btw  1.164.707   

 
straatreiniging, kwijtschelding, btw 1.468.693   

Totaal toe te rekenen kosten 1.571.200 

 
Totaal toe te rekenen kosten 1.956.008 

Totaal kosten 5.345.106 

 
Totaal kosten 8.640.472 

  
  

   
  

Opbrengst heffingen -5.345.040 

 
Opbrengst heffingen -6.662.891 

Totaal kosten - opbrengst 66 

 
Totaal kosten - opbrengsten -1.977.581 

      

 
      

Afval                                                                          
 

Riolering                                                                       

 
  

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis 
van  de baten en lasten 100%.  

 

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op 
basis van de baten en lasten 78% en is gebaseerd op de 
huidige GRP (2017-2021). Het verschil onttrekken wij uit de 
egalisatievoorziening riolering en is verwerkt binnen het 
programma “Fysiek’’. 
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6. Financiële begroting 
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6.1 Overzicht van baten en lasten 
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6.2 Overzicht van baten en laten per taakveld 
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6.3 Overzicht kapitaallasten 
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6.4 Overzicht incidentele lasten en baten 
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6.5 Investeringsplanning 
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6.6 Staat van reserves en voorzieningen 
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6.7 Geprognosticeerde balans 
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6.8 EMU-saldo 

 

 
 

  



 
83 

 

6.9 Kerngegevens Stichtse Vecht 2018-2021 

 

Bij verschillende ramingen wordt gebruik gemaakt van een aantal kerngegevens. Kerngegevens zijn onder 

andere het aantal inwoners en het aantal woningen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het 

berekenen van de Algemene uitkering voor de jaren 2018-2021. 

 

Maatstaven en aantallen 2018 2019 2020 2021 

Inwoners per 1 januari  64.755 65.228 65.345 65.630 

Inwoners < 20 jaar per 1 januari 14.894 15.002 15.029 15.095 

Inwoners vanaf 65 jaar 12.485 12.780 13.078 13.378 

Inwoners 75 - 85 3.631 3.752 3.890 3.997 

Eenouder huishoudens 1.980 2.001 2.018 2.031 

Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 733 742 761 786 

Minderheden per 1 januari 3.255 3.294 3.333 3.372 

Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 4.325 4.534 4.537 4.596 

Woonruimten per 1 januari 28.617 29.090 29.207 29.492 

 

 
 

 

 


