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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
1. De Bestuursrapportage 2017 vaststellen.
2. Vaststellen van 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;
De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vaststellen;
Vaststellen van de voorgestelde verbreding van de risicoreserve Sociaal domain voor het 
gehele programme Sociaal;
Aanhouden van de risicoreserve Sociaal domain na 2017;
Vaststellen van de intrekking van een storting in de risicoreserve Sociaal domein voor een 
bedrag van € 601.905; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3;
Vaststellen van een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van 
€ 816.741; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3;
Vaststellen van een storting in de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van € 734.079; 
zoals genoemd in hoofdstuk 4.3;

10. Vaststellen van een onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen voor een bedrage van 
€ 22.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3;

11. Vaststellen van een onttrekking aan de reserve vastgoed voor een bedrage van € 60.000; zoals 
genoemd in hoofdstuk 4.3;
Vaststellen van een onttrekking aan de Algemene reserve voor een bedrage van € 600.000; 
zoals genoemd in hoofdstuk 4.3;
Vaststellen van de storting en onttrekkingen aan diverse voorzieningen genoemd in hoofdstuk 
4.3.
De bijgevoegde geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;

12.

13.

14.
15. De bijgevoegde 1 r® wijziging van de Programmabegroting 2017 vaststellen.
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Samenvatting
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.

De op dit moment geinventariseerde financifile afwijkingen 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 verdertoegenomen, 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 uitvioeisel 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.

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.

Pagina 2 van 4



gemeente

SiichiSG
ITochi

Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

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. Met Rijk 
heeft ingestemd met het verzoek van de VNG om eerst afspraken te maken over de structured 
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 
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.

Bijiagen
1. Bestuursrapportage 2017 definitief
2. t/m 8. Grondexploitaties
9. 11® begrotingswijziging 2017
10. Monitor voortgang moties 2014-2017
11. Overzicht van aanbevelingen en bestuurlijke reacties bij rapporten Rkc Stichtse Vecht
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Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Aanpassingen op de Programmabegroting 2017.

Argumenten
Zie bijiage.

Kanttekeningen
Als het voorstel voor verbreding van de risicoreserve Sociaal domein niet wordt aangenomen zal de 
Algemene reserve aangesproken worden.

Communicatie
N.v.t.

Financien, risico’s en indicatoren
Zie bijiage.

Vervolg
N.v.t.

4juli 2017

Burgemeesteren wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp
Bestuursrapportage 2017

Begrotingswijziging 
Nr. 11 -2017

Datum raadsvergadering 
26 September 2017

Commissie 
12 September 2017

Registratie nummer
Z/17/116616-VB/17/08388

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
de Financifile verordening Stichtse Vecht;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2017;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financien van 12 September 2017;

Besluit
1. De Bestuursrapportage 2017 vast te stelien;
2. In te stemmen met de beieidsmatige afwijkingen zoais genoemd in hoofdstuk 2;
3. De voorgestelde neutraie wijzigingen over de programme’s vast te stelien, waarin begrepen de 

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

4. De voorgestelde neutraie wijzigingen met een volume effect vast te stelien;
5. In te stemmen met de voorgestelde verbreding van de risicoreserve Sociaal domain voor het 

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

bedrag van € 601.905,-; zoais genoemd in hoofdstuk 4.3;
8. In te stemmen met een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal domain voor een bedrag van 

€ 816.741,-; zoais genoemd in hoofdstuk 4.3;
9. In te stemmen met een storting in de risicoreserve Sociaai domein voor een bedrag van 

€ 734.079,-; zoais genoemd in hoofdstuk 4.3;
10. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Kapitaalgoederen voor een bedrage van 

€ 22.000,-; zoais genoemd in hoofdstuk 4.3;
11. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Vastgoed voor een bedrage van € 60.000,-; 

zoais genoemd in hoofdstuk 4.3;
12. In te stemmen met een onttrekking aan de Aigemene reserve voor een bedrage van 

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

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

26 September 2017

Griffier Voorzitter
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Staten der Provincie Utrecht.

Gemeente Stichtse Vecht Provincie Utrecht 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 11

In deze begrotingswijziging worden de gevolgen van de budgetaanpassingen uit de 'Bestuursrapportage' 2017 
opgenomen.

In deze begrotingswijziging zijn de financiSle afwijkingen € 1.012.000 nadelig weergegeven. Inclusief het 
beginsaldo van € 0,00 bedraagt het begrotingssaldo € 1.012.000 nadelig.

Voor de neutrale wijzingen over de programma's , neutrale wijzigingen met een volume effect en de neutrale 
wijziging door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve wordt verwezen naar de 
"Bestuursrapportage 2017".

Voor het overige wordt venvezen naar het raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

besluit:

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 September 2017

De griffier, voorzitter,



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 

Programma- Programmaomschrijving

LISTEN 
x€ 1.000

Bedrag van de

nummer
nieuwe of verhoging 

van de bestaande raming

1 Bestuur
- taakveld bestuur € 213.000

verhoging loonsom wethouders en toename 
gepensioneerde wethouders

- taakveld burgerzaken € 70.000 
minder huwelijken

- taakveld overhead € -475.000 
doorschuiven investeringen naar 2017 
gevolgen voor kapitaallasten

- taakveld belastingen € 120.000 
meerkosten inhuur interim directeur BSWW

403

verlaging van de 
bestaande raming

nieuwe raming van 
het dienstjaar

475 25.437

4 Sociaal
- taakveld Inkomensregeling € 1.014.000

1.014 46.284

1.417 942
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Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017
BATEN 

x€ 1.000

Programma- Programmaomschrijving 
nummer

Bedrag van de
nieuwe of verhoging 

van de bestaande raming
verlaging van de nieuwe raming van 

bestaande raming het dienstjaar

13.899
3 Fysiek ~

- taakveld milieubeheer€ 70.000 
negatieve bijstelling 'diensten voor leefbaarheid'

saldo -1.012
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