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1 Inleiding 
 

Voor u ligt Bestuursrapportage 2017, hierna te noemen ‘De Bestuursrapportage’.  De 
Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en fungeert als tussentijds 
verantwoording- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2017.  
Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2017. 
 
In de raadsperiode 2014-2018 heeft u meegewerkt aan het doorontwikkelen van de planning- en 
control cyclus. Hierdoor zijn de Programmabegroting en Programmarekening compacte en 
transparante documenten geworden. Eind 2016 heeft uw Raad besloten om vanaf 2017 één 
Bestuursrapportage op te stellen. Met één rapportage wordt de periode waarover wordt gerapporteerd 
verlengd en komt de bestuursrapportage eerder ter behandeling in de raad zodat er meer 
mogelijkheden zijn om bij te sturen. 
 
Voor de Bestuursrapportages hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• we rapporteren uitsluitend afwijkingen op het niveau van het taakveld  > € 50.000 of politiek 
relevant. 

• duidelijk en compact; 
• de begroting van het lopende jaar; 
• de financiële afwijkingen zijn hierna in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij 

wordt een nadeel weergegeven als een “+” en een voordeel als “-“. 
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2 Beleidsmatige afwijkingen 
 
Programma 2 Veiligheid 
Het gemeentelijk veiligheidbeleid wordt vormgegeven met het integraal veiligheidplan (IVP), dat 
eindigt in 2018. Vooruitlopend op het schrijven van een nieuw IVP in 2018 voor de periode 2019 – 
2022 is een ondermijningsbeeld opgesteld. Op basis van dat ondermijningsbeeld gaan wij meer 
aandacht besteden aan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.  
 
Programma 4 Sociaal 
Nota Sterke Basis 
Het besluitvormingsproces van de Nota Sterke Basis is vertraagd. De nota is op dit moment nog niet 
vastgesteld. Hierdoor wordt de extra stimulans (of inspanning) om algemeen toegankelijke 
voorzieningen te verstevigen dit jaar niet gerealiseerd. 
 
Programma 5 Samenleving 
Omgevingsvisie 
De start van het opstellen van de omgevingsvisie is uitgesteld naar 2018. In 2017 wordt op basis van 
de ambitie van de gemeente en een grondige impactanalyse op de organisatie een implementatieplan 
opgesteld met bijbehorend financieel kader voor de komende jaren. De verschillende activiteiten van 
het implementatieplan, zoals het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan, vormen 
daarmee een stappenplan gericht op de tijdige implementatie van de Omgevingswet in 2020 en 
verder. 
 
Ontwikkeling stijging gemiddelde WOZ waarde  
In de Programmabegroting 2017 is bij de tariefsberekening voor woningen een gemiddelde WOZ 
waardestijging van 2,3% meegenomen. Daarbij is gemeld dat als de werkelijke waardestijging hoger 
zou zijn dit zou leiden tot een verlaging van het OZB tarief. Volgens de Waarderingskamer is de 
stijging van de gemiddelde WOZ waarde in Stichtse Vecht voor 2016 4,8% geweest. Dit betekent dat 
het OZB tarief verlaagd kan worden in 2017. Momenteel wordt het nieuwe tarief berekend en wordt 
gekeken hoe dit met de belastingplichtigen verrekend kan worden. Dit voorstel zal zo spoedig mogelijk 
aan u voorgelegd worden na het zomerreces. 
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3 Financiële afwijkingen 
 
In dit hoofdstuk stellen wij het financiële beeld voor 2017 bij op basis van ontwikkelingen na 
vaststelling van de Programmabegroting 2017. 
 
Tabel 1: Vertrekpunt Programmabegroting 2017: 

Inkomsten Uitgaven 
Uitkering Rijk -79.577.802 Bestuur 25.509.096 
Lokale belastingen -29.527.228 Veiligheid 5.705.881 
Overige inkomsten -13.877.689 Fysiek 27.845.644 
    Sociaal 45.270.256 
    Samenleving 18.651.842 
Totaal: -122.982.719 Totaal 122.982.719 
Bron: (Infographic Programmabegroting 2017) 
De Programmabegroting 2017 kent dus een saldo ten bedrage van € 0. 
 
Tabel 2: Afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 

Programma Taakveld Voordeel/ 
Nadeel 2017 

Bestuur 

Bestuur N 213.000 
Burgerzaken N 70.000 
Overhead V -475.000 
Belastingen N 120.000 

Totaal  V -72.000 
Fysiek Milieubeheer N 70.000 

Totaal N 70.000 
Sociaal Inkomensregeling N 1.014.000 

Totaal N 1.014.000 
Totaal  Nadeel   1.012.000 

 
Toelichting financiële afwijkingen per programma 
 
Programma 1 Bestuur 
Taakveld Bestuur 
De afgelopen jaren is het aantal gepensioneerde wethouders toegenomen. Deze toename is bij de 
opstelling van de Programmabegroting 2017 niet meegenomen, hetgeen een structureel nadeel van 
€70.000 oplevert. Verder wordt een fout hersteld, die gemaakt is bij de technische verwerking van de 
Voorjaarsnota 2015. De loonsom van de wethouders wordt structureel circa €143.000 bijgesteld.  
 
Taakveld Burgerzaken 
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Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de verwachte stijging van het aantal huwelijken, ondanks alle 
inspanningen, uitblijft. In de 2e helft van 2017 wordt de pilot ‘Huwelijksbeleid’ geëvalueerd. 
 
Taakveld Overhead 
Een aantal investeringen, die wij volgens planning in 2016 zouden afwikkelen, zijn doorgeschoven 
naar 2017. Als gevolg hiervan schuiven de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) ook een jaar door. 
Verder is met de gemeente Weesp is een dienstenovereenkomst gesloten met betrekking tot de 
uitvoering van de administratie van Sociale zaken. De gemeente Weesp draagt structureel bij in de 
overheadkosten van Stichtse Vecht.  
Tegenover deze voordelen staat een nadeel als gevolg van het aantrekken van een werving- en 
selectiebureau om de 21 nieuwe vacatures in het Sociaal domein voor november 2017 ingevuld te 
hebben.  
 
Taakveld Belastingen 
Het nadeel wordt veroorzaakt door de overschrijding op de bedrijfsvoeringkosten, die in de eerste 
kwartaalrapportage van BSWW is gemeld. Deze meerkosten hebben betrekking op de inhuur van de 
interim-directeur BSWW voor de herstelactie om de aanslagen zo spoedig mogelijk te verzenden.  
 
Programma 3 Fysiek 
Taakveld Milieubeheer 
Onder het taakveld Milieubeheer wordt in de Programmabegroting 2017 rekening gehouden met 
baten onder de noemer ‘diensten voor de leefbaarheid’. De praktijk leert dat deze inverdieneffecten 
niet direct in opbrengsten zijn te vertalen. Voorbeeld: het bijdragen aan de aanleg van een 
kunstgrasveldje in de buurt in aanvulling op een crowdfunding levert een bijdrage aan meerdere 
beleidsdoelstellingen maar niet direct een opbrengst in de vorm van minder onderhoud. Vandaar dat 
wordt voorgesteld de meerjarenbegroting negatief bij te stellen.  
 
Programma 4 Sociaal 
Taakveld Inkomensregeling 
Bij de bijstand wordt op basis van de realisatie 2016 en de doortrekking van de kosten in januari en 
februari 2017 rekening gehouden met een overschrijding van ruim € 1,8 miljoen aan uitkeringslasten. 
Als gevolg van het wegwerken van de achterstand in de huisvesting van vergunninghouders komt hier 
nog ruim € 300.000 bij.  
Daarnaast is bij de bijstand als gevolg van een hogere rijksbijdrage en hogere inkomsten uit verhaal 
sprake van een voordeel van ruim € 550.000. Vervolgens is rekening gehouden met een extra 
rijksbijdrage vanuit de vangnetregeling waardoor een voordeel ontstaat van ruim € 580.000. In 
september volgt de definitieve toekenning van het rijksbudget op basis van conjunctuur- en 
prijsontwikkelingen.  
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Gevolgen 
De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen (hoofdstuk 3) laten een nadelig saldo voor 
2017 zien ten bedrage van € 1.012.000. Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door de 
uitvoering van de Participatiewet. In 2017 is het aantal bijstandsgerechtigde inwoners verder 
toegenomen, mede door een hogere instroom van vergunninghouders in onze gemeente. Wij hebben 
gerichte maatregelen getroffen om de instroom van bijstandsgerechtigden verder te beperken en de 
uitstroom hiervan te bevorderen. Dit met het doel om het aantal meer in de pas te laten lopen met het 
landelijke beeld en toekomstige overbestedingen te voorkomen. Als uitvloeisel van het in het verleden 
ingezette beleid compenseert het Rijk de gemeenten onvoldoende. Dit is een landelijk beeld en de 
VNG is hierover in gesprek. Er komen steeds meer geluiden via de media dat het Rijk hiervoor in 2017 
extra geld beschikbaar gaat stellen. Deze duidelijkheid zal pas komen eind september bij de 
vaststelling van de BUIG uitkering 2017. Het is niet met zekerheid te zeggen of wij volledig 
gecompenseerd gaan worden. De mogelijkheid dat een deel van het ontstane tekort op de 
bijstandsuitkeringen voor onze eigen rekening blijft is een niet te verwaarlozen risico.  
 
Voorstellen 
In 2015 heeft uw raad de Risicoreserve Sociaal Domein ingesteld voor niet-bestede gelden, die 
betrekking hebben op de nieuwe taken in het Sociaal Domein. De Risicoreserve Sociaal Domein geldt 
derhalve niet voor taken, die al eerder onder de bevoegdheid van gemeenten vielen, zoals het 
verstrekken van uitkeringen aan bijstandsgerechtigde inwoners. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer het 
huidige beleid wordt voortgezet, een onttrekking aan de Algemene Reserve noodzakelijk is om de 
eerder beschreven afwijking op te vangen.  
Zoals echter uit bovenstaand beschreven afwijking blijkt, lopen we als gemeente uiteraard niet alleen 
risico’s op het gebied van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein, maar ook met betrekking tot 
de oude. Gezien de oorzaak van de afwijking, te weten het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen en 
het gegeven dat er een Risicoreserve Sociaal Domein bestaat die toereikend is, ligt het voor de hand 
om ook eventuele overschrijdingen op oude taken binnen het Sociaal Domein op te vangen . Om alle 
taken binnen het Sociaal Domein toekomstbestendig te financieren, stellen we daarom voor het doel 
van de Risicoreserve Sociaal Domein te verbreden tot het gehele Sociale Domein en het onderscheid 
tussen oude en nieuwe taken op te heffen. Door deze keuze worden ook de eerder genoemde 
afwijkingen op de budgetten voor bijstandsuitkeringen opgevangen waar ze zijn ontstaan, namelijk 
binnen het Sociaal Domein. De gelden uit de Algemene Reserve kunnen hierdoor, indien 
noodzakelijk, aangewend worden om risico’s op te vangen waarvoor geen specifieke risicoreserve 
bestaat.  
 
De Risicoreserve Sociaal Domein is ingesteld voor de duur van de transitieperiode 2015 tot en met 
2017. Per 2018 wordt de Risicoreserve Sociaal Domein toegevoegd aan de Algemene Reserve. In de 
aanbiedingsbrief van de meicirculaire is echter aangegeven dat de voorgenomen overheveling per 
2018 van de integratie-uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. Het Rijk 
heeft ingestemd met het verzoek van de VNG om eerst afspraken te maken over de structurele 
indexering van de betreffende budgetten. Besluitvorming daarover is aan een nieuw kabinet, zodat 
overheveling naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden. Wij stellen 
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daarom voor om, met het oog op toekomstbestendige financiering van het Sociaal Domein, de huidige 
Risicoreserve Sociaal Domein niet per 2018 toe te voegen aan de Algemene Reserve maar deze 
vooralsnog aan te houden.  
 
 

4 Financieel neutrale wijzigingen 
  

In deze paragraaf zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het 
begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Deze zijn gerubriceerd per soort:  

• neutrale wijzigingen die over de programma’s lopen: in het kader van het BBV-voorschriften 
dient uw Raad over de posten die over de programma’s lopen een besluit te nemen, om 
invulling te geven aan het budgetrecht; 

• aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar 
waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-
effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw Raad te 
worden voorgelegd. 

• wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een 
bestemmingsreserve of voorziening. Hierover dient uw Raad eveneens in het kader van de 
BBV-voorschriften een besluit te nemen; 
 

4.1 Neutrale wijzigingen die over de programma’s lopen  
 

Neutrale budgetwijzigingen over programma's 

Progr. Bestuurlijk thema Onderwerp 2017 

1 Overhead Loonsom team Omgevingskwaliteit -50.000 
3 Verkeer, vervoer en waterstaat Betaald parkeren -20.000 
5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen 70.000 

Totaal 0 

1 Algemene Uitkering Decentralisatie-uitkering armoedebestrijding 
kinderen -201.116 

4 Inkomensregelingen Minimabeleid 201.116 
Totaal 0 

1 Algemene Uitkering Decentralisatie-uitkering verhoogde 
asielinstroom -252.425 

4 Inkomensregelingen Minimabeleid 41.384 
5 Onderwijs Ithaka (VO) 211.041 

Totaal 0 
1 Algemene Uitkering Accresontwikkeling meicirculaire 27.671 
1 Overige baten Accresontwikkeling meicirculaire -27.671 

Totaal 0 
3 Afval Werf Breukelen 9.136 
5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Werf Breukelen -9.136 

Totaal 0 
3 Afval Werf Breukelen 21.518 
5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Werf Breukelen -21.518 

Totaal 0 
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3 Verkeer, vervoer en waterstaat Voordeel aanbesteding IBOR -350.000 
3 Verkeer, vervoer en waterstaat Invulling taakstelling buitenruimte 350.000 

Totaal 0 
Neutrale budgetwijzigingen over programma's 

Progr. Bestuurlijk thema Onderwerp 2017 

1 Overhead Capaciteit toezichthouders 160.000 
2 Openbare orde en veiligheid Capaciteit toezichthouders -160.000 

Totaal 0 

1 Overhead Uitgaven bij kostenverhaal planontwikkeling 120.472 

3 Verkeer, vervoer en waterstaat kostenverhaal bij planontwikkeling 3.528 

5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Vergoeding uren kostenverhaal planontwikkeling -124.000 

Totaal 0 
1 Overhead Kapitaallasten -180.000 
3 Begraafplaatsen Begraafplaatsen 180.000 

Totaal 0 

 
Toelichting neutrale wijzigingen over de programma’s 
 
Capaciteitsknelpunt team Omgevingskwaliteit 
Vanwege ziekte, opname generatiepact en detachering  heeft het team Omgevingskwaliteit 3,4 fte 
minder personeel beschikbaar. Dit is een onwenselijke situatie. Om het ambitieniveau blijvend te 
kunnen garanderen is extra capaciteit  noodzakelijk. De kosten hiervan schatten wij in op € 70.000. 
Deze kosten kunnen wij dekken uit de onderbesteding van € 20.000 op het budget Betaald parkeren 
en uit de onderbesteding op bestemmingsplannen € 50.000. 
 
Minimabeleid 
Op basis van de gerealiseerde cijfers van 2016 wordt voor bijzondere bijstand een tekort verwacht van 
ca. € 220.000 (tekort bijzondere bijstand, minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke heffingen). Dit 
is het gevolg van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden, waaronder vergunninghouders. 
Als gevolg van het wegwerken van de achterstand in het huisvesten van vergunninghouders komt 
daar naar verwachting ca. € 22.500 bij. Totale overschrijding is hierdoor € 242.500. Het budget wordt 
met dit bedrag verhoogd. Het Rijk stelt via het Gemeentefonds een bedrag van € 201.116 beschikbaar 
voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit wordt ingezet ter dekking van de gestegen lasten van de 
bijzondere bijstand. Hierdoor resteert een nog te dekken tekort van € 41.384.  
 
Het Rijk stelt (eveneens via het Gemeentefonds) incidenteel geld beschikbaar voor de lasten van de 
verhoogde asielinstroom. Volgens de Meicirculaire gaat het om € 252.425. 
Het genoemde tekort van de Bijzondere bijstand van € 41.384 wordt hiermee gedekt. Dan blijft er van 
deze uitkering € 211.041 over, dat ingezet wordt ter dekking van de inrichtingskosten van de 
schakelklassen. Dit bedrag zou volgens afspraak in termijnen in 2017, 2018 en 2019 betaald moeten 
worden. Voorgesteld wordt om het nog verschuldigde bedrag in één keer te nemen met als dekking de 
incidentele bijdrage van het rijk voor de verhoogde asielinstroom.  
 
Accresontwikkeling algemene uitkering 
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Zoals u bent geïnformeerd in een raadsinformatiebrief is het netto accres resultaat van de 
meicirculaire voor 2017 € 27.671 negatief. Voor de achteruitgang van de Algemene uitkering is een 
stelpost opgenomen in de begroting 2017 van € 268.800. Deze teruggang wordt ten laste gebracht 
van deze stelpost.  
 
Verhuur Werf Breukelen 
Door de verhuur van de werf in Breukelen dient een aanpassing plaats te vinden van de raming van 
de lasten (€ 9.136) en de baten (€ 21.518), waardoor de lasten en de baten weer op het juiste 
taakveld in de begroting worden verklaard.  
 
Invulling taakstelling buitenruimte 
De nog te realiseren pushtaakstelling ‘besparing op de buitenruimte’ is meegenomen in de 
aanbesteding voor het nieuwe IBOR-bestek. Door een voordeel op de aanbesteding is deze 
taakstelling gerealiseerd € 350.000. 
 
Capaciteit toezichthouders 
Uw Raad heeft via de Voorjaarsnota 2013, het Raadsprogramma 2015-2018 en de 
Bestuursrapportage voorjaar 2016 in totaal € 160.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
capaciteit toezichthouders. Dit bedrag is verantwoord binnen de exploitatie als zijnde inhuur. Wij 
verzoeken u om € 150.000 over te hevelen naar de loonsom ten behoeve van structurele capaciteit 
toezichthouders en € 10.000 structureel naar een kleding en materiaal budget. 
 
Kostenverhaal planontwikkeling 
In 2017 is een anterieure overeenkomst gesloten voor het 4e kwadrant Kockengen. Hiervoor is een 
bedrag in rekening gebracht van € 124.000 bij de ontwikkelaar. Deze vergoeding voor diensten en 
ambtelijke uren worden toegedeeld aan het taakveld overhead en verkeer, vervoer en waterstaat ter 
compensatie van te maken kosten/uren. 
 
Begraafplaatsen 
Met de kennis van nu is een correctie van de begroting 2017 nodig ten bedrage van € 140.000. Door 
deze correctie loopt de begroting weer in de pas met de werkelijkheid. Om een digitale koppeling 
tussen de administratieve bestanden en digitaal kaartmateriaal in te stellen is een bedrag benodigd 
van € 40.000. Het totaalbedrag van € 180.000 kan worden gedekt uit niet benutte kapitaalslasten door 
niet afgesloten investeringen. 
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4.2 Neutrale wijzigingen met een volume effect 
 

Neutrale budgetwijzigingen binnen programma's met een volume-effect 

Progr. Programma Onderwerp 2017 

4 Sociaal domein Verhoging integratie-uitkering Participatie, WSW en re-integratie 
-44.916 
44.916 

Totaal 0 

4 Sociaal domein Verhoging Integratie-uitkering nieuwe WMO 
-198.201 
198.201 

Totaal 0 

4 Sociaal domein Verhoging integratie-uitkering WMO 2015 
-109.841 
109.841 

    

4 Sociaal domein Verhoging Integratie-uitkering Jeugd 
-136.918 
136.918 

Totaal 0 

4 Sociaal domein Rijksbijdrage Maatschappelijke begeleiding statushouders 
111.390 

-111.390 
Totaal 0 

5 Samenleving onderwijsachterstandenbeleid 
-41.892 
41.892 

Totaal 0 

5 Samenleving Ithaka (VO) 
319.862 

-319.862 
Totaal 0 

 
Toelichting neutrale wijzigingen met volume effect 
In de Bestuursrapportage worden een aantal mutaties aangedragen die per saldo geen gevolgen 
hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke 
bedragen veranderen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw 
Raad te worden voorgelegd. 
 
Verhoging integratie-uitkering Participatie, WSW en re-integratie 
Het Rijk heeft in de Meicirculaire de integratie-uitkering Participatie met € 44.916 verhoogd. Hiervan  
wordt € 21.150 toegevoegd aan het WSW-budget en € 23.766  toegevoegd aan het re-
integratiebudget. 
 
Verhoging Integratie-uitkering nieuwe WMO 
Het Rijk heeft in de Meicirculaire de integratie-uitkering WMO nieuw met € 198.201 verhoogd ten 
opzichte van de decembercirculaire. Deze verhoging wordt toegevoegd aan het budget WMO. 
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Verhoging Integratie-uitkering WMO 2015 
Het Rijk heeft in de Meicirculaire de integratie-uitkering WMO 2015 met € 109.841 verhoogd ten 
opzichte van de decembercirculaire. Deze verhoging wordt toegevoegd aan het budget WMO. 
 
 
Verhoging Integratie-uitkering Jeugd 
Het Rijk heeft in de Meicirculaire de integratie-uitkering Jeugd met € 136.918 verhoogd ten opzichte 
van de decembercirculaire. Deze verhoging wordt toegevoegd aan de zorgbudgetten en Jeugd. 
 
Rijksbijdrage Maatschappelijke begeleiding statushouders 
Voor maatschappelijke begeleiding is voor 2017 een bedrag van € 284.400 geraamd op basis van 120 
gehuisveste volwassen vergunninghouders. Dit wordt verlaagd tot € 173.010 op basis van  73 
huisvestingen. Het budget voor uitgave maatschappelijke begeleiding wordt aangepast aan deze 
lagere Rijksbijdrage. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
Door het rijk wordt € 41.892 meer beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
onderwijsachterstandenbeleid dan we in de begroting hebben opgenomen. De begroting moet, zowel 
aan de inkomsten als aan de uitgavenkant, met dit bedrag worden bijgesteld. 
 
Internationale schakelklas Ithaka (VO) 
De kosten van huisvesting van Ithaka tot een bedrag van € 319.862 moeten wij nog in de begroting 
opnemen. De inkomsten van schoolbestuur en gemeente Utrecht in verband met de exploitatie van de 
internationale schakelklas Ithaka bedragen € 319.862 en moeten wij ook nog opnemen  in de 
begroting. Met betrekking tot de kosten van de schakelklassen is een afzonderlijk Collegevoorstel in 
voorbereiding. 
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4.3 Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve 
 

Reserves 
Progr Taakveld Onderwerp Voordeel/ 

Nadeel 2017 

1 Bestuur Collegelid sociaal domein N 110.000 
4 Mutatie Reserves Onttrekking uit de risicoreserve Sociaal domein V -110.000 

Totaal 0 

3 
Verkeer, Vervoer en Waterstaat verkeer smileys N 22.000 
Mutatie Reserves Onttrekking uit de reserve kapitaalgoederen V -22.000 

Totaal 0 

4 
Maatwerk dienstverlening Saldo nieuwe WMO V  -534.238 
Mutatie Reserves Storting in de risicoreserve Sociaal domein N 534.238 

Totaal 0 

4 
Maatwerk dienstverlening Saldo Jeugd N 706.741 
Mutatie Reserves Onttrekking uit de risicoreserve Sociaal domein V -706.741 

Totaal 0 

4 
Maatwerk dienstverlening Jeugd/WMO N 601.905 
Mutatie Reserves Intrekking storting in de risicoreserve Sociaal domein V -601.905 

Totaal 0 
4 Mutatie Reserves Storting in de risicoreserve Sociaal domein N 199.841 
1 Algemene Uitkering Verhoging Integratie-uitkering WMO - oud V -109.841 
1 Algemene Uitkering Ophoging budgetten obv Integratieuitkering WMO - oud V -90.000 

Totaal 0 

5 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Incidentele kosten verduurzamen gemeentelijke gebouwen N 60.000 
Mutatie Reserves Onttrekking uit reserve Vastgoed V -60.000 

Totaal 0 
5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Revindicatie N 250.000 
1 Mutatie Reserves Onttrekking uit de Algemene Reserve V -250.000 

Totaal 0 
5 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening taakstelling verkoop gemeentelijk vastgoed N 350.000 
1 Mutatie Reserves Onttrekking uit de Algemene Reserve V -350.000 

Totaal 0 

Voorzieningen 
Progr Taakveld Onderwerp Voordeel/ 

Nadeel 2017 

3 
Riolering Actualisatie gemeentelijk rioleringsplan (GRP) V -1.500.000 
Storting egalisatievoorziening Storting in voorziening n.a.v. actualisering GRP N 1.500.000 

Totaal 0 

3 
Afval Afrekening papier 2016 V -97.000 
Storting egalisatievoorziening Storing in voorziening n.a.v. Afrekening papier 2016 N 97.000 

Totaal 0 
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Toelichting neutrale wijzigingen door storting in of onttrekking aan een reserve 
Extra collegelid Sociaal domein 
Vanuit de taakstelling strategische heroverweging, vermindering van het aantal collegeleden, is in de 
begroting vanaf 2015 rekening gehouden met een lager budget. De reductie in het aantal wethouders 
heeft nog niet plaatsgevonden mede door uitbreiding van het aandachtsgebied Sociaal domein, 
waardoor een tekort ontstaat ten bedrage van € 110.000. Conform de bestuursrapportage najaar 2015 
stellen wij voor om dit bedrag ook in 2017 te dekken vanuit de risicoreserve Sociaal domein. 
 
Verkeersmileys 
In de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft uw raad besloten om een bedrag ten behoeve 
van vijf smileys toe te voegen aan de bestemmingsreserve "groot onderhoud kapitaalgoederen". Dit 
jaar willen wij een bedrag van € 22.000 onttrekken uit deze reserve voor het aanschaffen van vijf 
smileys. 
 
Saldo nieuwe WMO 
Bij de nieuwe WMO wordt op basis van de realisatie van 2016 een voordeel verwacht van € 534.238. 
Dit voordeel wordt  gestort in de risicoreserve Sociaal Domein 
 
Saldo Jeugd 
Bij de jeugdzorg wordt op basis van de realisatie van 2016 een nadeel verwacht van € 706.741. Dit  
nadeel wordt gedekt door een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal Domein.  
 
Jeugd/WMO 
Bij de Jeugdzorg en de nieuwe WMO is In de begroting standaard een storting in de risicoreserve 
Sociaal Domein opgenomen van € 601.905. Omdat uiteindelijk het werkelijk saldo wordt verrekend, 
zien wij  (gezien de verwachte zorgtoename) af van deze storting en wordt dit bedrag weer 
toegevoegd aan de betreffende zorgbudgetten. 
 
Verhoging Integratie-uitkering WMO – oud en ophoging budgetten obv Integratieuitkering  
WMO – oud 
In verband met de nieuwe modules huishoudelijke hulp (herindicaties n.a.v. de gerechtelijke uitspraak) 
wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 90.000. Daarnaast is sprake van een voordeel uit de 
ophoging van de integratie-uitkering van € 109.841. Samen is dat € 199.841. Dit bedrag wordt 
toegevoegd aan de risicoreserve Sociaal Domein. 
 
Incidentele kosten verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen wordt in 
2017 de bestemmingsreserve vastgoed voor € 60.000 ingezet ter dekking van de opstartkosten 
(energiemanagement). 
 
Revindicatie 
Vanuit het project Gebruik gemeentegronden zien we dat de opbrengsten binnen het project nog 
tegenvallen. Dit komt met name doordat de opbrengsten pas gerealiseerd worden nadat de 
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eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden. Dit vergt tijd. Daarnaast zijn we gestart met 
4 wijken in Maarssenbroek waar relatief weinig in gebruik is genomen en binnen deze wijken weinig 
restgroen aanwezig is. De opbrengsten zitten met name in de wijken waar veel groen aanwezig is. Het 
project geluidswal Maarssenbroek wordt later opgestart omdat de Europese aanbesteding meer tijd in 
beslag heeft genomen. 50 % van de opbrengsten worden doorgeschoven naar 2018. De inkomsten 
Revindicatie worden verwacht in 2018. Wij stellen voor om het tekort ten bedrage van €  250.000 
tijdelijk te onttrekken uit de Algemene reserve en op het moment dat de inkomsten worden 
gegenereerd deze inkomsten terug te laten vloeien in de Algemene Reserve. 
 
Taakstelling verkoop gemeentelijk vastgoed  
In de begroting 2017 is rekening gehouden met verkoop gemeentelijk vastgoed voor een bedrag van  
€ 350.000. Door planologische ontwikkelingen zal de opbrengst pas worden behaald in 
2018.Voorgesteld wordt om dit bedrag tijdelijk te onttrekken uit de Algemene reserve. Op het moment 
dat de inkomsten worden gegenereerd worden deze inkomsten teruggestort in de Algemene reserve. 
 
Voorzieningen 
Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
Op 16 mei 2017 is het GRP 2017 – 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In het GRP zijn 
programma’s en projecten opgenomen welke in 2017 starten. Door het latere moment van vaststelling 
(oorspronkelijk december 2016) en personele wisselingen kon later aangevangen worden met de 
uitvoering van het GRP 2017 – 2021. De verwachte financiële consequenties hiervan zijn dat er in 
2017 € 1.500.000 minder uitgegeven gaat worden dan begroot. Conform de voorschriften worden 
deze minder uitgaven in 2017 toegevoegd aan de egalisatievoorziening. De programma’s en projecten 
worden de komende jaren wel uitgegeven en dan weer onttrokken uit deze egalisatievoorziening. 
 
Afrekening papier 2016 
Er is gebleken dat de wij te weinig vergoeding hebben gekregen voor de verwerking van papier in 
2016 (opbrengst is achteraf hoger geweest dan begroot). Dit bedrag krijgen wij in 2017 uitbetaald. Dit 
bedrag moet worden gestort in de egalisatie voorziening afval. 
 
 
Risicoreserve Sociaal domein  
Stand van zaken na bovengenoemde onttrekkingen:  
 

Risicoreserve Sociaal domein Bedrag 

Saldo per 31 december 2016  5.750.253 

Eerder genomen besluiten:  
Storting vanuit reserve terugloop Algemene Uitkering 701.821 

Incidentele dekking kosten collectieve ziektekostenverzekering -295.000 

Incidentele dekking 2e fase transformatie SD -1.357.172 

Eenmalige dekking kosten eigen bijdrage W.S.W. -298.562 

Projectkosten W.S.W. -37.000 

Totaal mutaties eerder genomen besluiten -1.285.913 

  
Mutaties Bestuursrapportage:  
Storting verwacht saldo huishoudelijke hulp 199.841 

Onttrekking van het verwachte saldo WMO nieuw en Jeugdwet -172.503 
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Dekking kosten extra wethouder Sociaal Domein -110.000 

Totaal mutaties Bestuursrapportage -82.662 

  Saldo na vaststelling Bestuursrapportage 2017 4.381.678 

5 Actualisatie grondexploitaties 
 
De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 
2016 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Wij verwachten financieel gezien de 
grondexploitaties voor de Raadhuisstraat in Nigtevecht  en het CSV terrein in Vreeland eind 2017 met 
een positief resultaat te kunnen afsluiten. De grondexploitatie voor het Harmonieplein loopt naar 
verwachting nog door tot 2021. Conform ons beleid worden de geraamde netto saldi verrekend met de 
Algemene reserve grondexploitaties. In de Jaarrekening 2017 zullen wij u nader informeren over het 
verloop, mogelijke afsluitingen en de actualisatie van deze lopende grondexploitaties. Tevens is een 
aantal administratief geopende grondexploitaties geactualiseerd. De exploitaties zijn als bijlage 
toegevoegd. 
 

6 Besluiten 
 
In dit hoofdstuk worden de besluiten betreffende de Bestuursrapportage samenvattend 
gepresenteerd: 
 

1. De Bestuursrapportage 2017 vaststellen; 
2. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen zoals genoemd in hoofdstuk 2; 
3. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma’s vaststellen, waarin begrepen de 

bijdrage aan inrichtingskosten Internationale schakelklas Ithaka over 2017, 2018 en 2019 voor 
een bedrag aan € 211.041; 

4. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vaststellen; 
5. In te stemmen met de voorgestelde verbreding van de risicoreserve Sociaal domein voor het 

gehele programma Sociaal;  
6. In te stemmen met het aanhouden van de risicoreserve Sociaal domein na 2017;  
7. In te stemmen met de intrekking  van een storting in de risicoreserve Sociaal domein voor een 

bedrag van € 601.905; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
8. In te stemmen met een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van 

€ 816.741; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
9. In te stemmen met een storting in de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van  

€ 734.079; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
10. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen voor een bedrage van  

€ 22.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
11. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve vastgoed voor een bedrage van  

€ 60.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
12. In te stemmen met een onttrekking aan de Algemene reserve voor een bedrage van  

€ 600.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3; 
13. In te stemmen met de storting en onttrekkingen aan diverse voorzieningen genoemd in 

hoofdstuk 4.3. 
14. De bijgevoegde geactualiseerde grondexploitaties vaststellen; 
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15. De bijgevoegde 11de wijziging van de Programmabegroting 2017 vast te stellen. 
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