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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de gemeente Stichtse Vecht. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording 
af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad het jaarverslag 
vast te stellen vóór 15 juli 2017. 
 
2016 in één oogopslag 
Het jaarverslag is het laatste product in de jaarlijkse P&C cyclus. In de Tweede Bestuursrapportage 2016 werd bij 
het financiële beeld een negatief resultaat getoond van € 375.743. Hierbij werd de kanttekening gemaakt  dat er 
ontwikkelingen waren binnen het Sociaal domein die nog mogelijk tot financiële afwijkingen konden leiden. Deze 
ontwikkeling heeft zich helaas voorgedaan op de Participatiewet. Over 2016 zien wij  een toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden van totaal 7,3%.  Als gevolg van deze toename hebben wij binnen de Particiaptiewet  
€ 658.430 meer uitgegeven dan begroot (zie ook financiële toelichting programma 5). Ten opzichte van de 
Tweede Bestuursrapportage loopt het negatieve rekeningresultaat op tot € 901.919. 
 
Doordat u in de raadsvergadering  van 20 december 2016 heeft besloten om geen tweede Vechtbrug aan te 
leggen in Breukelen, valt de bestemmingsreserve 'tweede vechtbrug' vrij voor een bedrag van € 1.844.000. 
Hierdoor bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat  over 2016 € 942.081 positief. 
 
Rekeningresultaat 

 
 
Sociaal domein 
Bij de vaststelling van de Programmarekening 2015 heeft u besloten om een Risicoreserve Sociaal domein te 
vormen. Dit omdat de budgetten voor de decentralisaties op het gebied van jeugdwet en de nieuwe WMO (nog) 
niet gebaseerd zijn op harde ervaringscijfers, maar zijn afgestemd op de vergoeding die we hiervoor van het Rijk 
ontvangen. Onderstaand het overzicht van de ontwikkeling van deze Risicoreserve Sociaal domein. Voor de 
toelichting van de onttrekkingen en dotaties verwijzen wij u naar het programma Sociaal domein. 
 

 
 
Financieel gezien zijn wij in 2016 op dezelfde manier te werk gegaan als in 2015. In de uitvoering zijn echter grote 
stappen gemaakt. Zo is het eerder vastgestelde Visiedocument en de “Bouwtekening” uitgewerkt in een concreet 
transformatieplan, dat in 2017 en 2018 geïmplementeerd wordt. 
Hiervoor heeft u de benodigde middelen (structureel en incidenteel) beschikbaar gesteld. Hierdoor 
professionaliseren wij  de organisatie rond het Sociaal Domein verder en kunnen wij de capaciteit efficiënt 
inzetten. 
 

Begroot Werkelijk Resultaat
2016 2016 2016

1. Bestuur en dienstverlening 8.573.699 8.745.792 -172.093
2. Veiligheid 5.715.038 5.625.958 89.080
3. Fysiek domein 15.158.374 15.995.633 -837.259
4. Onderw ijs, kinderopvang en peuterw erk 6.732.557 6.751.304 -18.747
5. Sociaal domein 10.576.669 11.315.806 -739.137
6. Wonen, w erken en vrije tijd 10.618.361 9.656.537 961.824
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen -57.374.698 -57.189.109 -185.589

                        - 901.919 -901.919
Vrijval bestemmingsreserve 2de Vechtbrug 1.844.000
Gerealiseerd resultaat 2016 (positief) 942.081

Programma

Risicoreserve Sociaal domein 2016

Saldo per 31 december 2015 4.114.711
Onttrekkingen 2016 -1.187.066

2.927.645
Dotaties 2016 2.822.608
Saldo per 31 december 2016 5.750.253
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Ontwikkeling Algemene reserve 

 
 
Toelichting Algemene reserve 
In 2016 hebben er geen onttrekkingen plaats gevonden uit de Algemene Reserve. In 2016 hebben de volgende 
stortingen plaats gevonden: 

• Verkoopopbrengst Brandweerkazerne Maarssen  €  550.000 
• Bibliotheek Bisonspoor     €  613.000 
• Terugstorting financiering kunstgrasvelden uit 2015  €    90.000 

 
Resultaatbestemming 
In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, stellen wij u voor om het 
rekening resultaat over 2016  van € 942.081  te storten in de Algemene reserve. 
 
Stichtse Vecht, 9 mei 2017 
 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
  

Verloop Algemene reserve 2016

Saldo per 31 december 2015 10.179.259
Resultaat 2015 -678.556
Onttrekkingen 2016                   - 

9.500.703
Dotaties 2016 1.253.000
Saldo per 31 december 2016 10.753.703
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Leeswijzer 
 
Indeling 
De jaarrekening 2016 is opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het 
BBV: 

• Wat wilden we bereiken; 
• Wat hebben we daarvoor gedaan; 
• Wat heeft het gekost. 

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

• Omschrijving programma; 
• Wat wilden we bereiken; 
• Wat hebben we daarvoor gedaan; 
• Wat heeft het gekost; 
• Effect- en prestatie-indicatoren; 
• Overzicht van baten en lasten*. 

* Het overzicht van baten en lasten per programma is onderverdeeld in bestuurlijke thema’s. De afwijkingen worden toegelicht 
boven de € 50.000 per bestuurlijk thema. 
 
Programma’s 
De jaarrekening 2016 bevat de onderstaande programma’s: 

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening (Raad college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 
2. Veiligheid en handhaving (Politie en brandweer) 
3. Fysiek domein (Wegen, water, groen, spelen en verkeer) 
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 
5. Sociaal domein 
6. Wonen, werken en vrije tijd 
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

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

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
2. Onderhoud kapitaalgoederen 
3. Financiering 
4. Bedrijfsvoering 
5. Verbonden partijen 
6. Grondbeleid 
7. Lokale heffingen 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

De programma’s 
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1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Bestuur (raad en college) 
• Bestuurlijke samenwerking 
• Dienstverlening 
• Participatief-/ gebiedsgericht werken 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Verbindingen leggen tussen verschillende segmenten van de samenleving  
2. Voortzetting samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren op lopende samenwerkingstaken. 
3. Tevreden inwoners en ondernemers over de dienstverlening. 
4. Een participatieve  gebiedsgerichte werkwijze. 
5. Een betere focus op hoofdlijnen beleid. 
6. Versterking van het vertrouwen van onze inwoners in het bestuur. 
7. Het verder professionaliseren en digitaliseren van de communicatie met onze inwoners. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Voortzetten transparante en interactieve bestuursstijl 
Het afgelopen jaar hebben wij de strategische positie van de raad versterkt door het optimaliseren  van de 
Raadskalender, het inschakelen van de raad aan de voorkant van grote beleidsprojecten (met name bij de 
verbonden partijen) en bij majeure politieke thema’s. 
 
Daarnaast is er een notitie over informatievoorziening aan de raad opgesteld. Dit is de uitwerking van een 
actiepunt uit de 100-dagenbrief van de burgemeester. In de commissie bestuur en financiën is deze notitie breed 
ondersteund. In 2017 volgt de uitvoering en in 2018 komt er een bestuursinformatiesysteem ter vervanging van 
het huidige raadsinformatiesysteem. 
 
De voorgenomen versterking van de P&C cyclus is in 2016 voortvarend opgepakt en wordt begin 2017 afgerond. 
Er is een beperkt aantal lokale prestatie- en effectindicatoren vastgesteld.  U heeft het afgelopen jaar gekozen 
voor instemming met de verplichte landelijke indicatoren. Daarnaast  is bij de vaststelling van de 
programmabegroting besloten dat vanaf 2017 gewerkt wordt met één i.p.v. twee bestuursrapportages. 
 
Tenslotte is er gewerkt aan de plannen voor de nieuwe raadzaal. Op 15 november 2016 heeft u besloten om het 
hoofdhuis Boom en Bosch en het koetshuis aan te wijzen als bestuurlijk en ambtelijk vergadercentrum en beide 
gebouwen in eigendom te houden. Hierbij wordt  de raadszaal gerealiseerd op de bovenverdieping van het 
Koetshuis in combinatie met commissiekamers en fractie/vergaderkamers in Boom en Bosch. U heeft ons 
opdracht gegeven om de exploitatie van het gehele ensemble dan wel delen hiervan uit te besteden aan een 
externe partij. 
 
Het actieprogramma ‘Online communicatie 2016-2018’ kon rekenen op brede steun  in de raadscommissie 
Bestuur en Financiën en in een interactieve zomeravondsessie met u en een flinke groep geïnteresseerde 
inwoners . Wij hebben in samenspraak met de media een nieuw persbeleidsplan 2016-2019 ontwikkeld. Dit kon  
eveneens rekenen op steun in  de raadscommissie Bestuur en Financiën. Het nieuwe persbeleid  wil onder 
andere via verbetering van werkprocessen nog beter aansluiten bij de versnelling van het nieuws, wil sociale 
media inzetten t.b.v. communicatie met de pers en heeft een servicenorm  vastgelegd voor de beantwoording van 
persvragen (4 uur). 
 
Op basis van het actieplan wijkgerichte communicatie zijn wij het  afgelopen jaar gestart met een pilot met 
wijkgerichte indeling van de website en een wijkagenda. 
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Verder vormgeven bestuurlijke samenwerking 
Wij  hebben besloten  de samenwerking met de gemeenten Weesp en Wijdemeren voor wat betreft het Sociaal 
Domein en de handhaving van de Drank- en Horecawet versneld af te bouwen. Hoewel vol enthousiasme door de 
3 gemeenten gestart was met de samenwerking SWW, hebben wij geconstateerd dat niet alle oorspronkelijke 
ambities zijn behaald. 
 
De verklaring hiervoor is een veranderd politiek speelveld, waardoor het perspectief van de samenwerking 
onzeker is geworden. Nadat de gevoelens van de 3  raden waren gepeild, hebben de colleges besloten  tot een 
versnelde afbouw van de samenwerking. 
 
De Samenwerking op het gebied van Belastingen is wel doorgezet. Met ingang van 2016 is door de 3 gemeenten 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht, die verantwoordelijk is voor 
het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen van de 3 gemeenten en het vaststellen van de WOZ-
waarden van alle onroerende zaken. 
 
Het U10 netwerk is en blijft doelverkennend: steeds gaat het om de vraag of er meerwaarde is in samenwerking 
op een concreet punt en welke gemeenten hier aan willen meewerken. Een flexibele netwerksamenwerking, 
welke vooral lichtvoetig moet blijven. Voor de  goede resultaten van de diverse bestuurstafels verwijzen wij naar 
de website van de U10 (http://www.utrecht10.nl).  
Een belangrijke opgave in de Noordvleugel betrof de oprichting van een MKB financieringsfonds. Dit is niet 
gelukt. Het is ongewis of de Noordvleugelsamenwerking wordt voortgezet. 
 
Wij participeren via de U10 in de Economic Board Utrecht samenwerking. De EBU brengt een eigen 
voortgangsrapportage uit. Deze is te vinden op http://www.economicboardutrecht.nl. 
  
Verder uitbreiden, professionaliseren en digitaliseren van de dienstverlening 
Wij hebben 8 nieuwe producten online beschikbaar gesteld: doorgeven van verhuizing naar het buitenland, 
aanvraag marktplaats, aanvragen ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet, aanvraag 
gehandicaptenparkeerplaats, aanmelden tellers/stembureauleden bij verkiezingen, samenvoegings-, omzettings-
of onttrekkingvergunning van een woning/pand, Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde. Daarnaast 
is het mogelijk een voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw) digitaal te melden. 
 
De registratie, het sturen op en terugkoppelen van meldingen over de leefruimte door het Klant Contact Centrum 
(KCC), is geoptimaliseerd door de komst van het nieuwe meldingensysteem Fixi. Dit systeem hebben wij samen  
met 2 raadsleden getest vanuit een experimenteer sessie. Na het afsluiten van de testfase informeren wij u over 
het vervolg. Op het gebied van ontwikkeling neemt het KCC de beantwoording van vragen over naar aanleiding 
van een inhoudelijke mailing, of het inventariseren van aanmeldingen voor een bijeenkomst. 
 
Het WhatsApp kanaal is op 1 oktober 2016 opengesteld. Inwoners en ondernemer kunnen hier terecht voor 
vragen aan de gemeente. Deze laagdrempelige ingang blijkt zeer succesvol. Inmiddels zijn ruim 1000 berichten 
ontvangen en beantwoord door het KCC. 
 
Op verschillende manieren hebben wij inwoners en ondernemers gestimuleerd tot het gebruik van de digitale 
dienstverlening. Wij hebben geïnvesteerd in de vindbaarheid van informatie op de website. Via onder andere 
telefoon, email, en balie hebben wij de website onder de aandacht gebracht. De technische ontsluiting op e-
herkenning en Mijn Overheid hebben wij gerealiseerd. De verdere implementatie vindt in 2017 plaats. 
 
Wij hebben het meten van de klanttevredenheid van de dienstverlening uitgebreid met een enquête voor 
huwelijken, sociale zaken en  balie burgerzaken. De dienstverlening scoort gemiddeld een 8,6. 
  
Via de methodiek van de klantreizen hebben wij, samen met inwoners en ondernemers, een start gemaakt met 
het verbeteren van de klantprocessen. Wij hebben u hierover op 15 december geïnformeerd via een 
RaadsInformatieBrief. 
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Doorontwikkelen participatief- gebiedsgericht werken 
Wij hebben de gebiedsgerichte communicatie is verbeterd.  Zoals voorgenomen hebben wij het afgelopen jaar 
ingezet op meer zelfsturing van bewonersgroepen.  
Op Oud Zuilen na hebben alle kernen een Dorpsontwikkelingsplan. Het plan voor Oud Zuilen zal begin 2017 ter 
besluitvorming worden aangeboden. 
 
De gebiedsregisseurs hebben bij belangrijke zaken die de leefbaarheid van hun kern beïnvloeden, 
omgevingsmanagement geboden. Voorbeelden hiervan zijn de inzet bij de aanpak van het hondenpoepprobleem 
in het park in Maarssenbroek, de aanpak van de onrust in het Rode Dorp en de ondersteuning bij de herinrichting 
van de ‘ingang’ van het dorp Nigtevecht. De gebiedsregisseur is hierin degene die de spelers en hun belangen 
kent en het proces begeleid van betrekken van deze belanghebbenden, waaronder natuurlijk de bewoners]. 
 
Wij hebben de gemeentelijke website zo ingericht dat de digitale kernagenda’s in gebruik genomen kunnen 
worden. Voor de kern Loenen aan de Vecht hebben wij dit gerealiseerd. 
 
Wij hebben de beleidslijn voor zelfbeheer van openbare ruimte ontwikkeld en vastgesteld, waardoor voor een 
ieder duidelijk is hoe wij omgaan met initiatieven tot zelfbeheer. 
 
Het professionaliseren van de communicatie en ontwikkelen van digitale en sociale media 
Het digitale kanaal wordt nog meer het voorkeurskanaal voor de communicatie met onze inwoners. Wij hebben 
het aantal digitale kanalen uitgebreid. Wij  hebben in 2016 de digitale nieuwsbrief ontwikkeld; het aantal 
abonnees is groeiend. Voor de contacten met de media hebben wij WhatsApp  als nieuw communicatiekanaal 
ingevoerd. De officiële bekendmakingen plaatsen wij per 1 januari 2017 online. Wij hebben een online monitoring 
tool aangeschaft waarmee wij de informatiebehoefte van inwoners goed in beeld krijgen. Daarnaast beschikken 
wij over  een enquêtetool om de  interactie met de samenleving vorm te geven. De papieren gemeentepagina is 
per 31 december 2016 beëindigd. Om de organisatie communicatiever te laten werken  zijn wij gestart met het  
geven van trainingen omgevingsgericht communiceren. 
 
Effect- en prestatie-indicatoren 

*E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. KCM=Klantcontactmonitor; CCM=Callcentre-applicatie TIC; 
KCS=Klantcontactsysteem. 
**De doelstellingen van het bereikbaarheidspercentage zijn bijgesteld t.o.v. de programmabegroting 2014. In de praktijk blijkt 
dat het uitvoeren van de  nieuw overgenomen  taken en kanalen meer tijd kost. Het bereikbaarheidspercentage van 98% is 
daardoor niet haalbaar. Ook landelijk is het streefpercentage naar beneden bijgesteld. 
***Klanttevredenheidonderzoeken worden per kanaal continu uitgevoerd d.m.v. de Klantcontactmonitor. Omdat eerder gestart is 
met het  meten van de fysieke dienstverlening zijn deze scores hoger ingeschaald dan die van telefonie en website. 
 
Toelichting 
De klanttevredenheid aan de balie en aan de telefoon scoort hoger dan gepland en er kunnen ook meer mensen 
direct door het KCC geholpen worden zonder te worden doorverbonden. 

2016 2016 2017 2018 2019
B W B B B

% Digitale aangevraagde producten P Meting 65% 52% 70% 75% 75%

% Online gemaakte afspraken P Meting 65% 68% 70% 70% 75%

Vindbaarheid van informatie op Website* E KCM 7,3 5,8 7,5 7,6 7,8

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer P CCM 92% 83% 94% 96% 96%

% Klanten dat direct telefonisch w ordt geholpen door 1e lijn KCC P KCS 70% 75% 70% 70% 70%

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening** E KCM 7,3 7,5 7,5 7,6 7,8

% Klanten dat vooraf een afspraak heeft gemaakt P Meting 94% 97% 95% 96% 96%

Klanttevredenheid fysieke dienstverlening*** E KCM 7,8 8,7 7,9 8 8

Balie

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/P* Bron

Website

Telefonie
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De vindbaarheid van informatie op de Website is lager dan verwacht. Dat ligt deels aan de manier waarop de 
meting plaatsvindt. Het aantal mensen wat de meting invult is laag. Daarnaast blijkt dat klanten het cijfer vaak niet 
geven over de kwaliteit van de website zelf maar over de producten die worden aangeboden. In 2017 zal het 
meetinstrument worden verbeterd. Daarnaast volgen er acties om de kwaliteit van de website te verbeteren, zoals 
het vormen van een klankbordgroep met raadsleden, inwoners en ondernemers naar aanleiding van de motie 
Transparant.  
 
Het percentage digitaal aangevraagde producten ligt lager dan verwacht. In 2017 wordt volop ingezet op het 
uitbreiden van de digitale dienstverlening en het verleiden van de klant naar het digitale kanaal. 
De telefonische bereikbaarheid was met name in de maanden april en mei laag. De ingebruikname van de 
nieuwe telefooncentrale leidde aanvankelijk tot technische problemen die effect hadden op de telefonische 
bereikbaarheid.  Vanaf eind mei zijn deze problemen grotendeels opgelost en is de telefonische bereikbaarheid 
weer gestegen. 
 
Wat heeft het gekost? 

 
 
 
 
Toelichting realisatie 
 
Bestuur 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Bestuur hebben wij  € 315.621 meer uitgegeven dan begroot.  Hieronder verklaren 
wij de grootste afwijkingen. 
 
 
 

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Bestuur

Interne doorbelasting 3.779.668      3.824.141      3.824.141      3.824.141      -                       
Kapitaallasten -                       25.300            -                       -                       -                       
Overige lasten 2.849.729      2.320.481      2.614.277      2.929.898      -315.621        
Baten -81.785          -                       -173.000        -189.613        16.613            
Saldo 6.547.612      6.169.922      6.265.418      6.564.426      -299.008        

Bestuurlijke samenwerking
Overige lasten 282.137         356.166         356.166         248.609         107.557         
Baten -                       -                       -216.200        -216.200        -                       
Saldo 282.137         356.166         139.966         32.409            107.557         

Participatief- /gebiedsgericht werken
Interne doorbelasting 568.951         556.542         556.542         556.542         -                       
Overige lasten 243.369         215.017         245.017         242.094         2.923              
Baten -                       -                       -                       -15.028          15.028            
Saldo 812.320         771.559         801.559         783.609         17.950            

Dienstverlening
Interne doorbelasting 1.439.066      1.554.482      1.554.482      1.554.482      -                       
Kapitaallasten 707                 678                 678                 678                 -0                     
Overige lasten 593.434         618.277         618.277         620.472         -2.195             
Baten -1.247.622     -1.415.005     -1.315.005     -1.318.609     3.604              
Saldo 785.584         758.432         858.432         857.024         1.408              

8.427.653      8.056.079      8.065.375      8.237.468      -172.093        
276.124         276.124         618.324         618.324         -                       
-89.280          -                       -110.000        -110.000        -                       
186.844         276.124         508.324         508.324         -                       

Gerealiseerde resultaat 8.614.497      8.332.203      8.573.699      8.745.792      -172.093        

Onttrekking aan reserves
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
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Pensioenen wethouders en raadsvergaderingen 
De afgelopen jaren is het aantal gepensioneerde wethouders toegenomen. Dit hebben wij nog niet in de 
begroting aangepast, waardoor een tekort  ontstaat ten bedrage van € 50.000. In 2017 nemen we dit mee bij de 
Bestuursrapportage, voor 2018 en verder nemen we dit mee bij het opstellen van de begroting 2018. 
 
Extra kosten raadsvergaderingen 
De extra kosten voor raadsvergaderingen over het asielzoekerscentrum (AZC)  in congrescentrum Nieuwersluis 
en de kosten voor de tijdelijke raadsvergaderingen in het 4-in-1 gebouw bedragen samen € 36.000. De kosten 
voor de tijdelijke raad zijn vermeld in het raadsvoorstel “Keuze nieuwe raadzaal” dat u op 15 november 2016 
heeft vastgesteld. De burgemeester heeft met het oog op de openbare veiligheid besloten dat de vergaderingen 
over het AZC in Nieuwersluis moesten worden gehouden. 
 
Lonen en sociale lasten college 
In de begroting van 2014 was een besparing op het Bestuur ingeboekt. Hierbij is geanticipeerd op het 
kabinetsbeleid dat een afname van het aantal raadsleden voorstond, alsmede op het uit eigen beweging 
terugbrengen van het aantal collegeleden in het kader van de Strategische heroverweging . Bij de strategische 
heroverweging  is rekening gehouden met een reductie van het aantal wethouders voor een bedrag van 
€ 132.500. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 is gebleken dat op dat moment als gevolg van de 
decentralisatie Sociaal domein, de besparing voor deze coalitieperiode niet realistisch is. Ergo in het 
coalitieakkoord is vastgelegd om een coördinerend wethouder voor het Sociaal domein te benoemen. Daarom is  
in de Programmabegroting 2015 de taakstelling voor een deel teruggedraaid. Echter, in plaats van meerjarig, is 
dit abusievelijk uitsluitend voor 2015 gebeurd. Hierdoor is over 2016 een tekort ontstaan van  € 132.500. 
 
Verder bestaan de meer kosten uit een vergoeding aan de burgemeester met betrekking tot zijn verhuizing naar 
gemeente Stichtse Vecht voor een bedrag van circa € 32.000. 
 
De cao verhogingen hebben we niet in de begroting verwerkt  met als gevolg een nadeel van circa € 22.500. 
 
Bestuurlijke samenwerking 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema bestuurlijke samenwerking hebben wij € 107.557 minder uitgegeven dan begroot. 
 
Door het intrekken van het verplichte samenwerkingsverband regio Utrecht (BRU) en de nieuwe samenwerking in 
U10 verband is de regiobijdrage in 2016 per saldo met circa € 95.000 verlaagd. 
 
Dienstverlening 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Dienstverlening hebben wij € 3.604 meer ontvangen dan begroot.  Gezien de hoogte 
van de afzonderlijke afwijkingen lichten we deze hieronder toe. 
 
Voor leges en rechten burgerlijke stand hebben wij circa € 55.000 minder ontvangen dan begroot.. Het aantal 
huwelijken is al een tijd landelijk structureel aan het dalen.  Vanaf 1 juli 2016 is een pilot ingezet met nieuw 
huwelijksbeleid, dat meer  mogelijkheden biedt om te trouwen. Naar verwachting wordt in 2017 volledig duidelijk 
wat de effecten van dit beleid zullen zijn.  Daarentegen hebben wij  voor de leges en rechten 
documentverstrekkingen circa € 43.000 meer ontvangen dan begroot. Het betreft een incidentele stijging.  
Diverse  wijzigingen in de regelgeving hebben in het verleden tot tijdelijke pieken in de aanvragen van 
reisdocumenten en rijbewijzen gezorgd. Omdat het om documenten met een bepaalde geldigheidsduur gaat, 
herhalen die pieken zich periodiek in cycli van vijf of tien jaar. In 2016 kwam een aantal van die cycli samen, wat 
zowel voor reisdocumenten als rijbewijzen tot een piek in de aanvragen leidde. 
 

 

 

 

12 
 



2. Veiligheid en handhaving 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Brandweer en crisisbeheersing 
• Integrale veiligheid 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Een veilige gemeente en een professionele crisisorganisatie 
2. Een verhoging van de kwaliteitsbeleving van de fysieke leefomgeving 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 2016 - 2018 met aandacht voor preventie, netwerken en het 
terugdringen van criminaliteit 
Samen met onze netwerkpartners hebben wij een bijdrage geleverd aan een veilige leefomgeving doordat wij 
hebben ingezet op de leefbaarheid in de wijken, een persoonsgerichte aanpak van overlastveroorzakers en  
informatiegestuurde aanpak van onder meer woninginbraken, autokraken en fietsendiefstal. Voorbeelden hiervan 
zijn aanpak jeugdoverlast Op Buuren en Antilopespoor.  Wijkcommissies, buurtsignaleringsteams en Whatsapp-
groepen zijn gestimuleerd en gefaciliteerd om een bijdrage te leveren in de aanpak van veiligheidsproblemen in 
de eigen buurt. 
 
De onveiligheid bij  tunnels, tank- en treinstations wilden wij aanpakken door een gebiedsgerichte aanpak. Dit is 
deels gerealiseerd als gevolg van o.a. de vertraging in het traject uitbreiding cameratoezicht. Daarentegen 
hebben wij het toezicht op en rondom de treinstations verhoogd door extra inzet van Boa’s. In 2017 wordt de 
businesscase cameratoezicht stationsgebied Breukelen afgerond, waarna kan worden overgegaan tot 
cameratoezicht. 
 
Door de inzet van HALT en het jongerenwerk hebben wij, zoals voorgenomen, ingezet op alcohol- en 
drugspreventie.  
 
Samen met de sociale wijkteams creëerden wij een vangnet voor gezinnen waarbij sprake was van complexe 
problematiek. Daar waar de reguliere hulpverlening niet afdoende was hebben wij zorg op maat ingekocht (Leger 
des Heils). 
 
Samen met de politie hebben wij twaalf ouderenbijeenkomsten georganiseerd waarbij wij extra aandacht hebben 
besteed aan de veiligheid van onze oudere inwoners. 
 
Verder professionaliseren gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie 
Samen met de VRU hebben wij het afgelopen jaar opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd. 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een definitief besluit genomen inzake het project 
Repressieve Huisvesting. De brandweerposten blijven in eigendom van de gemeente en de VRU gebruikt de 
posten ‘om niet’. Een drietal posten heeft functionele gebreken. Hiervoor zijn drie businesscases opgesteld om 
ervoor te zorgen dat ook deze posten aan de functionele eisen voldoen.   
 
Handhavingstaken  
Wij hebben onze handhavingstaken conform het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (HUP) uitgevoerd.  
Zo hebben wij in 2016 de pilot hondenbeleid gehad. Gedurende drie maanden zijn de drie hotspot locaties 
regelmatig gecontroleerd op opruimen van hondenpoep en aanlijnen van honden. Daarnaast zijn 
aanhangwagens, caravan, campers en dergelijke in de zomerperiode projectmatig gecontroleerd en indien nodig 
zijn hier acties op ondernomen. In 2016 zijn de stationsgebieden, naast de reguliere controle rondes, op 
projectmatige basis twee keer gecontroleerd op weesfietsen, fietswrakken en onjuist gestalde fietsen. 
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Gedurende het gehele jaar is extra aandacht geweest voor onjuist aanbieden van grofvuil in onder andere 
Antilopespoor. Daarnaast is er stelselmatig gecontroleerd op parkeren.  
 
Gerichte zichtbaarheid in de openbare ruimte 
De zichtbaarheid hebben wij geborgd door planmatige en projectmatige inzet van de beschikbare Boa capaciteit.  
De capaciteit bestond uit 3 BOA’s in vaste dienst en 1 BOA via een detacheringsbureau Daarnaast is door het 
inhuren van BOA’s uitvoering gegeven aan het amendement programmabegroting 2016.  
 
Adequate communicatie 
Om handhaving zichtbaar te maken hebben wij het afgelopen jaar ingezet op adequate communicatie waarbij wij 
alle beschikbare kanalen hebben ingezet om onze handhavingskaders en afzonderlijke projecten kenbaar te 
maken. Denk hierbij o.a. aan tekstkarren en Social Media. 
 
Effect- en prestatie-indicatoren 

 

* Veiligheidsmonitor wordt in 2017 uitgevoerd. Resultaten worden in Q3 verwacht. 

Prestatie-indicatoren  Handhaving 

 
*In 2016 zijn er 10 bezwaren tegen verzoeken om handhaving behandeld, hiervan is er 1 gegrond verklaard.  
**Deze cijfers hebben we niet kunnen registreren 
 
 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2016 2017
W B W B

Aantal w oninginbraken RVS 218 195 207 178 201 (196)-10%

Aantal meldingen jeugdoverlast RVS 400 248 380 322 370 (360)-10%

Rapportcijfer veiligheidsgevoel onder inw oners Monitor 7,4 7,4* 7,4

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit SV nvt 1 2 (+1) 3 (+1) 4 (+1)

Prestatie indicator

Effect- en prestatie-indicatoren Bron Nulmeting 2014 Doelstelling 2018

Effectindicator

2016 2016
B W

Gegronde bezw aar/ beroep op handhavingsbesluiten 3% 10% *

Uitvoeren van bouw toezicht conform protocol gebaseerd op het landelijke 
toezichtprotocol

100% 100%

Toezicht en handhaving op bebouw de omgeving vindt plaats conform 
handhavingstrategie

100% 100%

Handhavingprogramma fysieke leefomgeving realiseren, uitvoeren en evalueren. 100% 100%

Afname aantal meldingen openbare ruimte. 10% -** 

Indicator 
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Wat heeft het gekost? 
       

 
 
Toelichting realisatie 
 
Brandweer en crisisbeheersing 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Brandweer en crisisbeheersing hebben wij  € 40.369 minder uitgegeven dan 
begroot.   
 
Bij de start van de businesscase Repressieve huisvesting kazernes zijn de toenmalige beschikbare budgetten 
meegenomen in de verschillende scenario’s. Budgetten en contracten zijn in verband met het project repressieve 
huisvesting niet aangepast naar de realiteit en de actualiteit. Nu eind 2016 een besluit is genomen betreffende 
repressieve huisvesting kunnen in 2017 definitief afspraken worden gemaakt met de VRU en worden de 
begroting en contracten aangepast naar aanleiding van de demarcatielijst. Hierdoor is in 2016 voor in totaal  
€ 33.755 minder uitgegeven dan begroot.  
 
In de gemeenteraad van 31 januari 2017 is de 2e begrotingswijziging 2016 van de Veiligheidregio Utrecht 
besproken. Op basis van de VRU-gegevens werd voor 2016 een nadeel van € 60.000 verwacht. De 
gemeenteraad heeft een zienswijze hierop vastgesteld. Deze zienswijze betrof mede het moment van aanbieding 
van de begrotingswijziging 2016 door de VRU. Vanuit de VRU is vernomen dat zij in de Jaarrekening 2016, via de 
resultaatbestemming deze aan de gemeenteraden zal voorleggen. De werkelijke uitgaven overschrijden daarom 
de ramingen in 2016 niet.    
 
Integrale veiligheid 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Integrale veiligheid hebben wij  € 52.805 minder uitgegeven dan begroot.  
 
De gelden die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid zijn 
gekoppeld aan de in het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018 opgenomen doelstellingen. In het budget is een 
flexibele ruimte om op te treden bij noodsituaties. In 2016 hebben zich geen noodsituaties voorgedaan, waardoor 
we de flexibele ruimte moesten aanspreken, hierdoor hebben we € 52.805 minder uitgegeven dan begroot. 
 
 

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Brandweer en crisisbeheersing

Interne doorbelasting 239.789           235.450           235.450           235.450           -                       
Kapitaallasten 419.296           377.960           373.151           373.152           -1                     
Overige lasten 3.757.510        3.720.233        3.720.233        3.679.864        40.369             
Baten -129.316          -118.252          -118.252          -125.202          6.950               
Saldo 4.287.279        4.215.391        4.210.582        4.163.264        47.318             

Integrale veiligheid
Interne doorbelasting 1.161.894        1.149.382        1.149.382        1.149.382        -                       
Kapitaallasten 7.856               7.390               7.390               7.391               -1                     
Overige lasten 385.817           445.112           445.112           392.307           52.805             
Baten -104.553          -71.375            -71.375            -60.334            -11.042            
Saldo 1.451.014        1.530.509        1.530.509        1.488.746        41.763             

5.738.294        5.745.900        5.741.091        5.652.010        89.081             
20.985             17.205             17.205             17.206             -1                     

-78.030            -43.258            -43.258            -43.258            -                       
-57.045            -26.053            -26.053            -26.052            -1                     

Gerealiseerde resultaat 5.681.249        5.719.847        5.715.038        5.625.958        89.080             
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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3. Fysiek domein 
 
Omschrijving programma 
 
Dit  programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Integraal Beheer Openbare Ruimte (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 
• Verkeer 
• Water en riolering 
• Afvalverwijdering en -verwerking 
• Natuur en landschap 
• Duurzaamheid en milieu 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Een goed en duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte;  
2. Een duurzame, bereikbare, leefbare en verkeersveilige leefomgeving; 
3. Beperking van de wateroverlast en de gevolgen hiervan voor de inwoners; 
4. Afname van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar;  
5. Balans tussen vergroening van het landschap en ontwikkeling van recreatiemogelijkheden; 
6. Een emissiereductie van 20% CO2 in 2020 ten opzichte van 1990 conform de landelijke doelstelling;.  
7. Duurzame innovatiekracht  door het stimuleren van (levensvatbare) projecten en ondernemingen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Voortzetten IBOR (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen) 
Wij hebben de openbare ruimte onderhouden op basis van het in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte   
vastgestelde ambitieniveau. Op basis van ervaringen uit het verleden hebben wij het nieuwe IBOR bestek 2017-
2021 aanbesteed. Er is daarbij gekozen voor een andere aanpak met meerbetrokkenheid van inwoners bij hun 
eigen leefomgeving. 

 
Groot onderhoud en vervangingen hebben wij uitgevoerd op basis van inhoudelijke en financiële afstemming 
tussen de diverse disciplines. Medio 2016 heeft u de Nota Kapitaalgoederen vastgesteld. Hierdoor kunnen wij de 
komende jaren extra investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. 
 
Doorontwikkelen en uitvoeren van het verkeersbeleid 
Wij hebben er voor gezorgd dat economisch belangrijke bestemmingen voor auto-, vracht- en fietsverkeer goed 
bereikbaar zijn door middel van beheersmaatregelen uit het uitvoeringsprogramma, rekening houdend met de 
leefbaarheid. 
 
Wij hebben een verkeersveiligheidsmonitor uitgevoerd en u hiervan door middel van een RaadsInformatiebrief in 
juni op de hoogte gesteld. 
 
Acute onveilige situaties hebben wij aangepakt, waaronder de oversteek Huis ten Boschstraat en de Dr. 
Plesmanlaan. 
 
Wij hebben in samenwerking met de sector GVVP deel D voorbereid, dat moet leiden tot vermindering van het 
auto-, landbouw- en vrachtverkeer op de Vechtwegen en wegen in het buitengebied. Deel D wordt u in 2017 ter 
vaststelling aangeboden. 
 
Wij hebben ons, binnen de kaders van de OV-Visie en Mobiliteitsvisie ingezet, voor een zo optimaal mogelijke 
OV-bereikbaarheid. Dit heeft onder andere geleid tot verbetering van de treindienst   
Maarssen - Breukelen - Amsterdam CS. 
 
Voor het woon- werk, winkel- en schoolverkeer hebben wij de faciliteiten voor de fiets verbeterd, door onder 
andere de uitbreiding van de fietsenstallingen bij station Breukelen.  

16 
 



Na vaststelling van de nota langzaam verkeer, begin 2016, hebben wij uitvoering gegeven aan de  beleidsregels 
ten aanzien van het verwijderen van paaltjes in fietspaden en ten aanzien van de regel bromfietsers op de 
rijbaan. 
 
Planmatig aanpakken van water-  en rioleringstaken 
Het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 is in concept gereed en bieden wij u begin 2017 ter vaststelling aan.  
 
Op locaties waar (water)overlast was, zijn wij gestart met de uitvoering van verbeteringen (bv in de wijk 
Broeckland). Vanuit het vorige vGRP zijn er een reeds rioleringsprojecten uitgevoerd zoals De Poel Fase 1, 
Zandweg/Oostwaard en Julianaweg met als doel om de wateroverlast te verminderen.  
 
Ter beperking van de overlast voor inwoners worden water- en rioleringstaken integraal met onderhoud aan de 
openbare ruimte uitgevoerd. 
 
Continueren Kockengen waterproof 
Wij zijn het afgelopen jaar gestart met de uitvoering van fase 2 en 3, die worden afgerond in 2017. U heeft 
ingestemd met de voorbereiding van de uitvoering van fase 4,5 en 6. 
 
Fase 2 duurt langer omdat er meer onderzoek nodig was naar de paalfunderingen en huisaansluitingen. In de 
uitvoering zijn er diverse vervuilde locaties gesaneerd. De uitvoering  van de saneringen zijn door de grotere 
hoeveelheid vervuilde grond langer gaan duren. Fase 2 zal in het tweede  kwartaal van 2017 worden afgerond. 
 
Het gebiedsproces van de polder rond Kockengen is eind 2016 nog niet afgerond. Het betreft intensief overleg 
met de eigenaren en gebruikers van de weidegronden in de betreffende polder Portengen. Het gaat daarbij om 
mogelijkheden die men ziet voor het zodanig wijzigen van de bedrijfsvoering dat waterpeilverlaging niet of in 
mindere mate nodig is.  
 
Verduurzamen Afvalverwijdering en –verwerking 
In april heeft u het Grondstoffenplan 2016-2022 vastgesteld, waardoor  hergebruik en gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval is gestimuleerd en de basis is gelegd voor de uitvoering tot 2022. In 2016 heeft de uitrol over 
de gemeente van containers voor oud papier plaatsgevonden en is de inzameling van PMD (Plastic 
verpakkingen, Metalen en Drankenkartons) ingevoerd als opmaak naar het Omgekeerd inzamelen waarmee 
medio 2017 wordt gestart. 
 
Vergroenen en beleefbaar maken van het landschap 
Wij hebben samen met onze partners een agenda voor de vergroening van Stichtse Vecht opgesteld, die in het 
derde kwartaal van 2017 aan u wordt voorgelegd. 
 
Bevorderen duurzaamheid en milieu 
Om duurzame initiatieven van de grond te krijgen, hebben wij subsidie verleend aan  Duurzame Vecht (opvolger 
van het duurzaamheidshuis). In het najaar is onder meer een succesvolle actie energiebesparing voor 
huiseigenaren gestart. 
 
Wij hebben het programmaplan duurzaamheid op 14 juni vastgesteld en u hierover geïnformeerd via een 
RaadsInformatiebrief op 16 juni.  
Het meerjarenprogramma is in uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn: 

• Het gemeentekantoor heeft een energie A-label gekregen. Er liggen zonnepanelen op het dak 
en er is een warmte/koude opslag installatie 

• We hebben een elektrisch wagenpark voor dienstritten en doen mee aan Low Car Diet , Fietsen 
Scoort en Dag van de Duurzaamheid 

• Wij hebben deels LED in openbare verlichting geïmplementeerd. 
 
Wij hebben een quick scan naar de haalbaarheid van het oprichten van een lokaal en/of regionaal energiebedrijf 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat in Stichtse Vecht kansen zijn  voor een lokaal duurzaam energiebedrijf. Wij hebben 
een kwartiermaker ingezet om processen op gang te brengen, mensen te mobiliseren, projecten van derden  te 
ondersteunen etc. Deze rol wordt samen met de Stichting Duurzame Vecht opgepakt. Wij hebben u hierover 
geïnformeerd via een RaadsInformatieBrief op 1 december. 
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Het afgelopen jaar heeft u de ambitie uitgesproken om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. 
 
Bij het project Haagstede in Maarssenbroek is voor geluidsbelasting de bovengrens van 53 dB(A) ingebracht als 
bovengrens.  Dit betekent dat ter hoogte van het project een geluidsscherm langs de Noordelijke Randweg 
Utrecht ( NRU) wordt aangelegd en de NRU in de toekomst wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. 
 
Effect- en prestatie-indicatoren 

 * Indicator restafval: De gemeente Stichtse Vecht geen overwegende invloed heeft op autonome groei of afname niet 
 uitgedrukt in percentages maar in kg. 
 ** Indicator storing mechanische riolering: Sit is een indicator met betrekking tot individuele overlast. Deze indicator heeft geen 
 betrekking op klimaatgevolgen en bodemdaling. 
 
Toelichting 
 
Reductie CO2-uitstoot 
De cijfers voor CO2-uitstoot zijn nog niet bekend. De meest recente cijfers voor het voorgaande jaar (nu voor 
2016) zijn ook nog niet beschikbaar zijn. De ambitie om een klimaatneutrale gemeente te worden, moet nog 
worden uitgewerkt, wat in samenwerking met andere partijen zal gebeuren. Dit proces moet nog gestart. Zodra 
hierover meer concrete informatie beschikbaar is informeren wij u hierover. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2016 2017 2018 2019
B W B B B

Hoeveelheid restafval per inw oner p/j.* P AVU/ 
Afvalvisie

225 kg 213 kg 214 kg 199 kg 183 kg 165 kg 

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

P SV 1098 st. 1054 st. 928 st. 1032 st. 1011 st. 990 st.

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers E VIAStat-
Online

287 (2013) -2% 127 -2% -2% -2%

Toevoegen w andel of f ietsvoorziening P SV 1 0 2 1 1

Aantal vrijw illigers voor het onderhouden 
van het landschap

P SV 17 15 15 15 15 15

Reductie CO2-uitstoot E Landelijke 
meting

(-20% in 
2020)

Omschrijving E/P Bron Nulmeting 2014
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Wat heeft het gekost? 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Integraal beheer openbare ruimte

Interne doorbelasting 2.574.241      3.018.586      3.018.586      3.018.586      -                       
Kapitaallasten 2.124.203      1.761.123      1.287.440      1.232.442      54.998            
Overige lasten 10.962.370    9.618.397      9.938.405      9.851.975      86.430            
Baten -1.038.170     -138.504        -220.258        -476.018        255.760         
Saldo 14.622.644    14.259.602    14.024.173    13.626.985    397.188         

Water en riolering
Interne doorbelasting 721.879         714.834         680.461         680.461         -                       
Kapitaallasten 2.194.605      2.430.689      2.430.689      2.213.748      216.941         
Overige lasten 2.674.743      2.370.819      2.468.470      2.892.946      -424.476        
Baten -6.316.889     -6.885.210     -6.948.488     -6.581.013     -367.475        
Saldo -725.662        -1.368.868     -1.368.868     -793.858        -575.010        

Verkeer
Interne doorbelasting 1.420.118      1.412.873      1.412.873      1.412.873      -                       
Kapitaallasten 33.532            24.440            24.440            24.438            2                      
Overige lasten 592.766         390.033         315.033         478.324         -163.291        
Baten -84.717          -121.948        -121.948        -328.024        206.076         
Saldo 1.961.699      1.705.398      1.630.398      1.587.611      42.787            

Natuur en landschap
Interne doorbelasting 422.212         416.129         416.129         416.129         -                       
Overige lasten 44.973            45.542            90.542            66.836            23.706            
Baten -                       -772                -772                -1.114             342                 
Saldo 467.185         460.899         505.899         481.851         24.048            

Duurzaamheid en milieu
Interne doorbelasting 303.817         237.475         237.475         237.475         -                       
Kapitaallasten 2.312              2.116              2.116              2.116              0                      
Overige lasten 1.823.493      1.445.361      1.903.401      2.127.162      -223.761        
Baten -4.520             -75.000          -75.000          -                       -75.000          
Saldo 2.125.102      1.609.952      2.067.992      2.366.753      -298.761        

Lijkbezorging
Interne doorbelasting 363.766         358.960         358.960         358.960         -                       
Kapitaallasten 13.281            13.067            13.067            13.066            1                      
Overige lasten 413.312         241.489         321.489         340.025         -18.536          
Baten -523.364        -532.610        -532.610        -518.473        -14.137          
Saldo 266.995         80.906            160.906         193.578         -32.672          

Afvalverwerking en -verwijdering
Interne doorbelasting 172.903         172.848         138.061         138.061         -                       
Kapitaallasten 142.062         199.674         199.674         186.190         13.484            
Overige lasten 4.261.899      3.955.393      4.099.562      4.330.954      -231.392        
Baten -5.841.818     -5.587.231     -5.696.613     -5.967.967     271.354         
Saldo -1.264.954     -1.259.316     -1.259.316     -1.312.762     53.446            

17.453.009    15.488.573    15.761.184    16.150.158    -388.974        
1.040.581      29.859            29.859            169.652         -139.793        

-2.045.918     -132.669        -632.669        -2.168.177     1.535.508      
-1.005.337     -102.810        -602.810        -1.998.524     1.395.714      

Gerealiseerde resultaat 16.447.671    15.385.763    15.158.374    14.151.633    1.006.741      
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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Toelichting realisatie 
 
Kapitaallasten  
 
De werkelijke kapitaallasten zijn € 285.423 lager dan begroot. Deze onderuitputting is enerzijds ontstaan 
vanwege vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen voor het project Kockengen waterproof en 
afvalinzameling in voorgaand jaar. Anderzijds door de afwaardering van de investering voor de aanleg van het 
Wandelpad de Kuil. 
 
 Kapitaallasten worden pas geboekt één jaar na gereedkomen van de investering. 
 
Integraal beheer openbare ruimte 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema integraal beheer openbare ruimte hebben wij € 86.430 minder uitgegeven dan 
begroot. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen. 
 
Voor de renovatie van 3 beweegbare bruggen over de Vecht hebben wij € 560.000 minder uitgegeven dan 
begroot. De werkzaamheden zijn afgelopen jaar gestart. Uit nadere inspectie is gebleken dat meer onderhoud 
vereist is. Dit extra onderhoud en verder werkzaamheden vinden plaats in 2017. Wij nemen dit mee in de 
Bestuursrapportage 2017.  
 
Voor het onderhoud van de bruggen hadden wij een storting in de voorziening begroot van  
€ 101.550. Doordat voor de bruggen nog geen actueel meerjarig onderhoudsplan aanwezig is, wordt het bedrag 
gestort in de reserve ‘groot onderhoud kapitaalgoederen’.  In 2017 stellen wij  een meerjarig onderhoudsplan op.  
 
Binnen het budget planmatig onderhoud wegen is ca. € 229.000 meer uitgegeven dan begroot. Zo heeft  het 
waterschap AGV in 2016 nog facturen over  2014/2015 met betrekking tot de waterschapslasten nagestuurd. 
Daarnaast hadden wij  de forse stijgingen van de tarieven nog niet verwerkt in de begroting. Tevens zijn de 
tekorten op de projecten Schildershof en Opbuuren, als gevolg van civiele werkzaamheden die niet in de 
begroting waren opgenomen,  ten laste gebracht van het budget planmatig onderhoud wegen.  
Ook is de niet begrote huur voor het parkeerterrein bij de Nes aan ons in rekening gebracht. Dit is inmiddels 
verwerkt in de begroting 2017.  
 
Door vervanging van lichtmasten is de ouderdomskorting komen te vervallen. Wij hebben nieuwe lichtmasten 
bijgeplaatst en er is sprake van niet verhaalbare schade aan aangereden lichtmasten. Gevolg hiervan is dat wij  
€ 86.000 meer hebben uitgegeven dan begroot.  
 
Ten behoeve van onderhoud openbaar groen hebben wij  circa. € 165.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit 
komt doordat  door de zomerstorm in o.a. Breukelen veel bomen zijn omgewaaid. Daarnaast is uit de 
veiligheidsinspectie gebleken dat een aantal bomen moest worden gekapt. Tijdens de bomenkap is gebleken dat 
er noodgedwongen, vanwege de veiligheid en onderhoud, een groot aantal stobben alsnog moesten worden 
verwijderd. De bomeninspecties en verwijderen heeft meer gekost dan verwacht. 
 
De overige afzonderlijke afwijkingen  behoeven, gelet op hun geringe omvang,  geen toelichting. 
 
Baten  
Binnen het bestuurlijk thema integraal beheer openbare ruimte hebben wij € 255.760 meer ontvangen dan 
begroot. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen. 
 
Doordat wij een aantal schades aan wegen direct konden verhalen bij de veroorzakers, hebben wij € 69.000 meer 
ontvangen. 
 
Binnen het budget planmatig onderhoud wegen is ca. € 85.000 meer ontvangen dan begroot. De meeropbrengst 
heeft te maken met de ontvangen subsidie voor uitgevoerde projecten in 2015. 
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Aan verkeersregelingen is ca. € 74.000 meer binnengekomen dan begroot. Dit betreft de jaarlijkse subsidie van 
de Provincie Utrecht (voorheer BRU) in het kader van de Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015 voor 
het project Lokaal Maatwerk 2016.  
 
Water en riolering 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema water en riolering hebben wij € 424.476. meer uitgegeven dan begroot. 
 
Op het budget Water en riolering hebben wij circa € 248.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit is voor het 
grootste deel te verklaren omdat er minder onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk waren vanwege de eerdere 
renovatie aan een groot deel van de pompen en gemalen. In deze renovatie zaten ook componenten voor de 
telemetri. Hierdoor blijft ook een groot deel van het budget telemetri over.  
 
Daarnaast hebben wij een extra storting gedaan in de voorziening riolering van circa € 672.000  (Zie 
kostendekkendheid). 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema water en riolering hebben wij € 367.475  minder ontvangen dan begroot.  
 
De opbrengst rioolheffing is in 2016 ca. € 87.000 meer dan begroot. In 2016 zijn bij 170 objecten meer (o.a. 
areaaluitbreiding en controle) rioolheffing opgelegd. Dit levert een meeropbrengst op van € 26.395.  
 
In het jaar 2016 zijn ook rioolheffingen geboekt van voorgaande jaren. Daarnaast is bij de berekening van de 
kostendekkendheid riolering een onttrekking voorzien maar gebleken is dat een onttrekking uit de voorziening van 
circa € 440.000 niet nodig is. 
 
Verkeer 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema verkeer hebben wij € 163.291 meer uitgegeven dan begroot. 
  
Het project herinrichting Brugstraat laat een overschrijding zien van circa € 40.000. Tegenover dit tekort staat een 
subsidie van de provincie Utrecht (zie baten). Daarnaast hebben wij circa  € 148.000 meer uitgegeven aan 
verkeersplannen dan begroot (zie baten). 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema verkeer hebben wij  € 206.076 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we 
de grootste afwijkingen. 
 
Op basis van de ingediende declaraties over 2015 en 2016 omtrent de herinrichting Brugstraat hebben wij  een 
subsidie ontvangen van circa € 120.000. 
 
Daarnaast ontvangen wij jaarlijks een subsidie van de Provincie Utrecht (voorheer BRU) in het kader van de 
Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015 voor het project Lokaal Maatwerk 2016. Voor 2016 hebben wij 
een beschikking ontvangen voor een  subsidiebedrag van circa € 134.000. 
 
Duurzaamheid en Milieu 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema duurzaamheid en milieu hebben wij € 223.761 meer uitgegeven dan begroot.  
 
Op het budget geluidswerende voorziening is het onderhoud met betrekking tot de geluidswal A2 geboekt voor 
een bedrag van € 250.000. Dit is niet in de begroting opgenomen, maar deze kosten worden onttrokken uit de 
bestemmingsreserve kapitaalgoederen (Zie ook onttrekking reserves). 
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Baten 
Binnen het bestuurlijk thema duurzaamheid en milieu hebben wij  € 75.000 minder ontvangen dan begroot. 
 
Uit het budget van de “diensten voor leefbaarheid” hebben wij een aantal initiatieven van bewoners en 
organisaties met een eenmalige bijdrage gehonoreerd. De inverdieneffecten die begroot waren op € 75.000 zijn 
niet gerealiseerd, omdat de effecten niet rechtstreeks in geld zijn uit te drukken. Zo hebben wij onder andere een 
bijdrage toegekend aan de renovatie van een kunstgrasveld in Zebraspoor. 
 
Afvalverwijdering en –verwerking 
 
Lasten  
Binnen het bestuurlijk thema Afvalverwijdering en –verwerking hebben wij € 231.392 meer uitgegeven dan 
begroot. Deze overschrijding is veroorzaakt door een stijging van de hoeveelheid ingezameld Kunststof en Grof 
tuinafval (hierdoor stijgen de inzamelkosten). Als gevolg van het nieuwe beleid is de hoeveelheid gescheiden 
ingezameld kunststof en grof tuinafval hoger dan verwacht.  Daarnaast was er een stijging van de hoeveelheid 
opgehaald illegaal gedumpt afval en bijplaatsingen van containers naar aanleiding van het toegenomen aantal 
meldingen en de wens om sneller over te gaan tot opruimen van dit afval. Tegenover dit tekort staan extra 
inkomsten. Daarnaast heeft een storting in de egalisatievoorziening plaats gevonden van ca. € 12.500 (zie tevens 
het hoofdstuk over kostendekkendheid). 
 
Baten  
Binnen het bestuurlijk thema Afvalverwijdering en –verwerking hebben wij € 271.354 meer ontvangen dan 
begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. 
 
Als gevolg van het nieuwe beleid is de hoeveelheid ingezameld kunststof hoger dan verwacht (hogere 
vergoeding). Hierdoor hebben wij  circa  € 130.000 meer ontvangen. 
 
Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing in 2016 circa  € 136.023 meer dan begroot. Als de opgelegde 
afvalstoffenheffing van 2015 per adres wordt vergeleken met de opgelegde afvalstoffenheffing 2016 per adres, 
blijkt dat er in 2016 bij 247 objecten meer afvalstoffenheffing is opgelegd (o.a. areaaluitbreiding en controle).  In 
het jaar 2016 zijn ook afvalstoffenheffingen geboekt van voorgaande jaren. 
 
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 jaarrekening wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij 
een te lage kostendekkendheid is het verplicht volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) om een 
beroep te doen op de daarvoor gevormde egalisatie voorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% is 
het verplicht volgens BBV om het meerdere te storten in een egalisatie voorziening. Hierdoor kunnen grote 
investeringen in de toekomst worden opgevangen zonder grote schommelingen in de tarieven.  
 
Afval  
Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten iets meer dan 
100%. Per saldo zijn de lasten € 12.574 lager dan de baten afvalstoffenheffing in 2016. De kapitaallasten zijn 
lager dan begroot. Zie ook de toelichting bij de kapitaallasten. Het saldo € 12.574 wordt gestort in de egalisatie 
voorziening gemeentereiniging. Hierdoor is deze voorziening groot € 118.325.  
 
Riolering  
Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten ca.119%. Per 
saldo overstijgen de baten de lasten in 2016 met € 1.061.791. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere 
lasten op riolering en de opgelopen achterstand in de uitvoering door een tekort aan personele capaciteit. Het 
saldo € 1.061.791 wordt gestort in de egalisatie voorziening riolering. Hierdoor is deze voorziening groot  
€ 10.704.555. Dit bedrag is naar verwachting nodig om het nieuwe rioleringsplan 2017-2022 uit te voeren.  
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Algemene toelichting mutaties reserves  
 
Toevoeging aan de reserves 
De niet begrote storting in de reserve van € 139.793 is de storting in de bestemmingsreserve ‘Groot onderhoud 
kapitaalgoederen’ en de storting in de bestemmingsreserve ‘Kockengen Waterproof’.   

• De investeringen met betrekking tot Kockengen Waterproof 3e fase zullen in 2017 gereedkomen. De 
bijbehorende kapitaallasten worden voor een bedrag van € 68.539 gestort in de bestemmingsreserve 
‘Kockengen Waterproof’. 

• Voor het onderhoud van de bruggen hebben wij bij het opstellen van de begroting een storting in de 
voorziening begroot van € 101.550. Doordat voor de bruggen nog geen actueel meerjarig 
onderhoudsplan aanwezig is, wordt het bedrag gestort in de reserve ‘groot onderhoud 
kapitaalgoederen’.  In 2017 zullen er meerjarige onderhoudsplanningen worden opgesteld. 

• We hebben € 22.296 niet gestort in de reserve verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug. In 
2016 is bij de opstelling van de begroting rekening gehouden dat er een kapitaaldekkingsreserve zou 
worden gevormd voor de kapitaallasten van de Breukelerbrug. In 2015 zijn deze kosten in één keer ten 
laste gebracht van de daarvoor gevormde reserve en de subsidie van de Provincie.  

 
Onttrekking uit de reserves 

• In de raadsvergadering  van 20-12-2016 heeft u besloten om geen tweede Vechtbrug aan te leggen in 
Breukelen. Hierdoor valt de bestemmingsreserve 'tweede vechtbrug' vrij voor een bedrag van  
€ 1.844.000 

• Voor de renovatie van de beweegbare bruggen over de Vecht was een onttrekking begroot van  
€ 500.000. Echter is gebleken dat deze onttrekking in 2016 niet nodig was (zie lasten bestuurlijk thema 
integraal beheer openbare ruimte). Deze onttrekking schuift door naar 2017. 

• Daarnaast is een niet begrote onttrekking gedaan voor onderhoud aan geluidswerende voorzieningen ter 
grootte van € 250.964 (onderhoud geluidscherm A2). 

• Er is een bedrag van € 59.457 niet onttrokken aan de reserve verbetering langzaam verkeersroute 
Breukelerbrug. zie hiervoor de uitleg bij de toevoeging aan de reserves. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Onderwijs 
• Onderwijshuisvesting 
• Kinderopvang en peuterwerk 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfstandige en betrokken inwoners 
2. Goede voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Voortzetten van het onderwijsachterstandenbeleid 
In de lijn met de doelstelling van de begroting hebben wij er voor gezorgd, dat kinderen met een (risico op) 
(onderwijs)achterstanden zijn  geïndiceerd en toegeleid naar peuteropvang locaties waar Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) wordt aangeboden.  Wij hebben het afgelopen jaar hiervoor aan vijf opvangorganisaties subsidie 
verstrekt, zodat geïndiceerde VVE peuters ook een 3e en 4e dagdeel naar de opvang kunnen. 
De verwachte toestroom van vergunningshouders is meegevallen. De kinderopvangorganisaties geven aan geen 
problemen te voorzien met deze opvang. De extra gereserveerde middelen voor 2016 hebben wij om die reden 
niet ingezet.  
 
In januari is het convenant resultaatafspraken VVE door de betrokken partners ondertekend. In april/mei hebben 
wij de VVE-monitor uitgevoerd. Hieraan hebben alle VVE-gecertificeerde kinderopvanginstellingen en nagenoeg 
alle basisscholen en de GGDrU meegewerkt. De resultaten en adviezen zijn in juni aan de betrokken partners 
gepresenteerd. In de Lokale Educatieve Agenda (LEA)van oktober is het rapport aan de besturen toegelicht.  
 
Verstrekken van vervoersvoorzieningen en bijdragen voor  leerlingenvervoer 
Het in 2015 ingezette initiatief,  om ouders en leerlingen te ondersteunen in het zelfstandig reizen is voortgezet. 
Inmiddels hebben meerdere kinderen met behulp van ” Handjehelpen” geleerd zelfstandig  per openbaar vervoer 
naar school te reizen.  
 
In het afgelopen jaar is in U10 verband initiatief genomen om de mogelijkheden van bundeling en innovatie van 
doelgroepvervoer te onderzoeken.  
 
Bevorderen van Brede School en Integrale Kind Centra (IKC) 
Het afgelopen jaar hebben combinatiefunctionarissen een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van brede 
scholen en integrale kindcentra door in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en sport, tijdens en na 
schooltijd, sport- en cultuuractiviteiten te organiseren. Daarbij is aandacht besteed aan ontwikkelings-
achterstanden, talentontwikkeling, bevordering van een gezonde leefstijl en verbetering van motorische 
vaardigheden en elementaire sociale vaardigheden. 
 
Wij hebben de totstandkoming van IKC voor 0 tot 12-jarigen bevorderd  en de samenwerking gestimuleerd door 
periodiek overleg met de lokale partners in de LEA) en inzet van het LEA-budget voor innoverende projecten. In 
2016 hebben wij  ondermeer budgetten verstrekt voor muziek in de Klas, schooljudo en een ouderinloop. 
 
Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp verder ontwikkelen 
In oktober heeft de LEA besloten om akkoord  te gaan met de verbinding tussen jeugdhulp en het onderwijs voor 
het primair onderwijs en dat vorm te geven via de JGZ (jeugdgezondheidszorg).  Voor het voortgezet onderwijs is 
gekozen voor schoolmaatschappelijk werk. 
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Het terugdringen van schoolverzuim en voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters 
Per 1 januari is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest 
omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd. Eind maart heeft u ingestemd met een voorstel tot een budgettair 
neutrale wijziging van de begroting. 
 
Bevorderen aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 
We hebben uitvoering gegeven aan de convenanten met scholen voor Praktijk-, Voortgezet Speciaal en Entree-
onderwijs (MBO). Wij hebben jongeren begeleid naar werk en dagbesteding. 
 
De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om nieuwe vaardigheden, In dit kader hebben wij samen met het 
onderwijs een inspiratiedag “Wetenschap en techniek” georganiseerd. 
 
De Economic Board Utrecht (EBU) heeft een aantal actielijnen waaronder de Human Capital Agenda (HCA). 
Deze brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en 
overbrugt deze kloof waar mogelijk. De U10 Economie tafel heeft vanwege de EBU HCA agenda de 
samenwerking op onderwijs-arbeidsmarkt voorlopig on-hold gezet. 
 
Passende onderwijshuisvesting van voldoende omvang 
Wij hebben het afgelopen jaar het beleidskader onderwijshuisvesting en de uitwerkingen ervan per kern voor 
primair en voortgezet onderwijs vastgesteld. Om ontwikkeling van kindcentra verder te stimuleren investeren wij 
in de bouw van ruimten voor kinderopvang (als uitzondering op regulier gemeentelijk vastgoedbeleid). Ook binnen 
de gebiedsontwikkelingen Harmonieplein en Daalsehoek is de ontwikkeling van kindcentra opgenomen. Het 
Economisch College is in 2016 als uitbreiding van het Niftarlake College na renovatie volledig in gebruik 
genomen. Voor de Internationale Schakelklas (ISK) hebben wij  voor circa 270 leerlingen huisvesting gehuurd en 
ingericht.  
 
Toezicht en handhaving op Kinderopvang 
Volgens planning zijn alle inspecties door de GGDrU uitgevoerd. Sinds oktober 2016 is “Het Nieuwe Toezicht” in 
werking getreden. Dit houdt in dat, waar mogelijk, gewerkt wordt met herstelaanbod. Deze nieuwe werkwijze 
wordt goed ontvangen. Dit blijkt uit reacties van de houders en de locatiemanagers van de kinderopvang. Ze 
krijgen bij deze werkwijze de kans, voordat het inspectierapport opgesteld wordt, de tekortkoming (indien 
mogelijk) te herstellen.  
 
Subsidiëren van Peuteropvang 
Om  voorschoolse ontwikkeling te ondersteunen, hebben wij ook  in 2016 alle peuters in Stichtse Vecht de 
mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening. Wij hebben peuters 
gesubsidieerd,  die gebruikmaken van de peuteropvang en van wie de ouders niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Met de in september ontvangen rijksmiddelen onderzoeken wij of we het bereik van de 
regeling verder kunnen vergroten.  
 
Eigendomskwestie voormalige Regenboogschool  
Eind november ontvingen wij het bericht dat de curator in het faillissement van de voormalige Jenaplanschool De 
Regenboog in Maarssenbroek geen cassatie heeft ingesteld tegen het arrest van het Hof van 9 augustus 2016 in 
de zaak over het schoolgebouw van De Regenboog. Wij hebben u hierover geïnformeerd via de 
RaadsInformatiebrief nr. 91 op 1 december. Nu geen cassatie is ingesteld kan het dossier gesloten worden. . De 
zaak is daarmee afgerond en zijn wij vrij te beschikken over het schoolgebouw. 
 
Met de afronding van de procedures is ook jurisprudentie ontstaan voor andere faillissementszaken in het 
onderwijs 
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Wat heeft het gekost? 

 
Toelichting realisatie 
 
Kapitaallasten  
 
De werkelijke kapitaallasten  zijn € 211.642 lager dan begroot, vooral vanwege de latere oplevering van Brede 
School Nigtevecht. 
 
Onderwijs 
 
Lasten 
In totaal  hebben we € 387.691 minder uitgegeven dan begroot op het bestuurlijk thema Onderwijs. 
 
 In dit bestuurlijk thema is het budget “investeringen in onderwijshuisvesting” opgenomen. Dit komt voort uit de 
overweging dat deze middelen breed, dat wil zeggen voor zowel  bijzonder als openbaar en zowel primair  als 
basisonderwijs kunnen worden ingezet.  
 
De onderbesteding is met name het gevolg  van het onbenut blijven van dit investeringsbudget .  Het volledige 
budget van € 442.000 wordt overeenkomstig  uw besluit van eind 2016 toegevoegd aan de reserve 
onderwijshuisvesting om toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting mogelijk te maken. 
 
 Daarnaast hebben we op de onderdelen leerplicht, LEA, leerlingenvervoer en advieskosten per saldo  € 54.000 
meer uitgegeven dan begroot. De afzonderlijke afwijkingen  behoeven, gelet op hun geringe omvang,  geen 
toelichting. 
 
Onderwijshuisvesting 
 
Lasten 
In totaal hebben we € 462.205 meer uitgegeven dan begroot op het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting. 
Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. 
In de begroting hebben we al rekening gehouden met het overdragen van het beheer van alle schoolgebouwen 
aan de schoolbesturen. Voor een aantal locaties is dat nog niet daadwerkelijk het geval, reden dat we de 

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Onderwijs

Interne doorbelasting 1.015.285      1.077.157      1.077.157      1.077.157      -                       
Kapitaallasten 24.257            22.916            22.916            22.916            0                      
Overige lasten 1.267.469      1.710.451      1.666.096      1.278.405      387.691         
Baten -300.646        -349.367        -140.361        -162.499        22.138            
Saldo 2.006.366      2.461.157      2.625.808      2.215.979      409.829         

Onderwijshuisvesting
Interne doorbelasting 392.901         314.611         314.611         314.611         -                       
Kapitaallasten 2.665.307      2.652.581      2.652.581      2.440.939      211.642         
Overige lasten 918.139         636.132         566.666         1.028.871      -462.205        
Baten -180.693        -                       -                       -271.026        271.026         
Saldo 3.795.654      3.603.324      3.533.858      3.513.394      20.464            

Kinderopvang en peuterwerk
Interne doorbelasting 261.082         257.825         257.825         257.825         -                       
Overige lasten 602.239         608.574         644.405         533.206         111.199         
Baten -146.490        -131.370        -131.370        -145.893        14.523            
Saldo 716.831         735.029         770.860         645.139         125.721         

6.518.851      6.799.510      6.930.526      6.374.512      556.014         
1.250.053      321.849         321.849         1.055.576      -733.727        

-2.000.408     -519.818        -519.818        -678.784        158.966         
-750.355        -197.969        -197.969        376.792         -574.761        

Gerealiseerde resultaat 5.768.496      6.601.541      6.732.557      6.751.304      -18.747          
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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exploitatiekosten ad € 110.000 in de rekening aantreffen. Daartegenover staat dan wel de invordering van  de 
gemaakte kosten dan wel van de huisvestingsvergoeding van het rijk bij de schoolbesturen (zie ook baten). 
 
Voor een aantal schoolgebouwen  hebben we aanzienlijke verbouwings- en saneringskosten gemaakt tot een 
totaal van € 167.000. Deze kosten worden  zoals door uw raad besloten, ten laste gebracht van de reserve 
onderwijshuisvesting  (zie ook toelichting mutaties reserves). 
 
Voor de internationale schakelklas  "Ithaka" hebben we eind 2016 aanloopkosten gemaakt tot een totaal van 
€ 198.000,  waarin begrepen de eerste van 4 termijnen van € 75.000 voor de eerste inrichting van de school. 
Hiermee hadden we in de begroting geen rekening gehouden.  Een deel daarvan komt, in de vorm van een 
vergoeding voor huisvestingskosten van het schoolbestuur  ad € 70.000 nog terug naar de gemeente (zie 
toelichting op de baten). Volgens afspraak wordt door de gemeente Utrecht vanaf het nieuwe begrotingsjaar de 
rijksbijdrage die toegerekend wordt aan de toename van het leerlingenaantal VO doorbetaald aan Stichtse Vecht. 
Hierdoor blijven de kosten voor ons – met uitzondering van de inrichtingskosten – binnen de beschikbare 
middelen. De bekostigingssystematiek van het rijk via de algemene uitkering is afwijkend van de schooljaar-
bekostigingssystematiek binnen onderwijs waardoor er een dekkingsprobleem blijft voor het aanloopjaar. Echter 
door deze systematiek zal dit worden goedgemaakt in het jaar van opheffing van de internationale schakelklas. 
Voor dat verschil van €122.000 kan de incidentele uitkering van het rijk voor de verhoogde asielinstroom , die in 
programma 7 wordt toegelicht, worden ingezet.  
 
In de onderwijshuisvestingsbegroting is een PUSH-taakstelling  van € 69.500 opgenomen die in 2016 niet kon 
worden gerealiseerd. Daartegenover staan wel onderbestedingen  op de eigenaarlasten  die voor de gemeente 
vastzitten aan onderwijshuisvesting tot een totaal  van ruim € 80.000. Voor het grootste deel  heeft deze 
onderbesteding te maken met het feit dat de scholen voor VO dit jaar geen aanspraak hoefden te maken op  het 
wisselend aangesproken  budget "huur locaties"  
 
Baten 
In totaal hebben we € 271.026 meer ontvangen dan begroot op het bestuurlijk thema Onderwijshuisvesting. 
Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. 
 
De niet begrote inkomsten uit vergoeding door schoolbesturen voor  de exploitatie van onderwijsgebouwen door 
de gemeente ad € 142.000 (zie ook de toelichting onder lasten onderwijshuisvesting)  leiden tot meerinkomsten 
op het thema onderwijshuisvesting.   Bovendien is er een incidentele ontvangst  van €45.000 uit de opbrengst van 
de verkoop van grond  samenhangend met de bouw van de SWS in Nigtevecht. Daarnaast is ook een bedrag van 
€ 70.000, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden, door het bestuur van Ithaka  doorbetaald als 
huisvestingsvergoeding.  
 
Kinderopvang en Peuterwerk 
 
Lasten 
In 2016 zijn alle wettelijke taken tbv onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang uitgevoerd. Hierdoor hebben 
wij in totaal € 111.199  minder uitgegeven dan begroot op het bestuurlijk thema Kinderopvang en peuterwerk.  
 
Dit heeft meerdere oorzaken: 

• We hebben minder subsidie verstrekt als gevolg van een daling in het aantal aanvragen. De toestroom 
van peuters van vergunninghouders viel mee. 

• Er zijn geen lange handhavingstrajecten geweest bij de kinderopvang, waardoor we geen extra nota’s 
van de GGDrU hebben ontvangen.   

• De kosten van de VVE-monitor ten behoeve van de resultaatafspraken zijn naar oktober 2017 
doorgeschoven.  

• De extra middelen ten behoeve van ‘alle peuters naar de opvang’ zijn nog niet ingezet. Er moet eerst 
een plan gemaakt worden.  
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Mutaties reserves 
 
Lasten 
Binnen het programma Onderwijs, Kinderopvang en peuterwerk hebben wij per saldo € 733.727 meer gestort in 
de reserves dan begroot. De grootste afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
De Brede School  Nigtevecht is als investering in de loop van 2016, later dan gepland,  afgesloten. Om die reden 
zijn de voor 2016 begrote onttrekkingen en stortingen in de onderhoudsreseve niet uitgevoerd. Dat zorgt voor een 
voordeel van €78.000. 
 
De stelpost onderwijshuisvesting (zie ook toelichting op de lasten bestuurlijk thema Onderwijs) is in 2016 niet 
aangesproken. Conform het besluit van uw raad wordt het budget van €442.000 doorgestort in de reserve 
Onderwijshuisvesting. 
 
In lijn met dezelfde uitspraak komt de vrijval van kapitaallasten (vooral vanwege de latere oplevering van Brede 
School Nigtevecht) eveneens ten goede aan die reserve Onderwijshuisvesting. Dit betekent een extra storting 
van  bijna €257.000. 
 
Tot slot zijn eveneens de nog in de reserve kapitaalgoederen begrepen restantreserves voor instandhouding van  
PO scholen ad €122.000 toegevoegd aan de daarvoor bestemde reserve Onderwijshuisvesting.  
 
Baten 
Binnen het programma Onderwijs, Kinderopvang en peuterwerk hebben wij per saldo € 158.966 meer onttrokken 
uit  de reserves dan begroot. De grootste afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
De Brede School  Nigtevecht is als investering in de loop van 2016, later dan gepland,  afgesloten. Om die reden 
zijn de voor 2016 begrote onttrekkingen en stortingen in de onderhoudsreseve niet uitgevoerd. Dat zorgt voor een 
nadeel van €130.000. 
 
Overeenkomstig het besluit van uw raad is in 2016 een verbouwing aan Broklede uitgevoerd en achterstallig 
onderhoud uitgevoerd bij verschillende scholen voor PO in onze gemeente. De kosten daarvan - €167.000 - wordt 
gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 

Tot slot zijn de nog in de reserve kapitaalgoederen begrepen restantreserves voor instandhouding van  PO 
scholen ad € 122.000 aan die reserve onttrokken en toegevoegd aan de daarvoor bestemde reserve 
Onderwijshuisvesting. 
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5. Sociaal domein 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Wijkfuncties 
• Jeugd en WMO algemene voorzieningen 
• Jeugd verstrekkingen 
• WMO verstrekkingen 
• Volwasseneneducatie 
• Participatie(wet) 
• Armoede- en schuldenbeleid 

 
Inleiding 
 
Zoals u in programma 1 (Bestuur en gemeentelijke dienstverlening) heeft kunnen lezen, zijn wij in de loop van het 
afgelopen jaar, samen met de colleges van de gemeenten Weesp en Wijdemeren, gekomen tot een eenduidig 
standpunt om over te gaan tot een versnelde afbouw van de samenwerking SWW.  
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Voor de programmadoelstellingen heeft het versneld afbouwen van de samenwerking SWW geen gevolgen 
gehad. Wij wilden bereiken dat: 
1. iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving. 
2. inwoners en maatschappelijke partners de wijze waarop wij invulling geven aan beleid en uitvoering in het 

sociaal domein, positief waarderen. 
3. inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen situatie behouden. 
4. duurzaam financierbare zorg binnen het financieel kader beschikbaar is.  
5. voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn voor mediation (bij wederzijdse instemming), bij bezwaar, beroep 

en  klachtafhandeling. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
De acties om de programmadoelstellingen te bereiken wijken, als gevolg van het versneld afbouwen van de 
samenwerking SWW, wél af van hetgeen in de begroting 2016 is gemeld. 
Hieronder treft u een weergave van hetgeen wij het afgelopen jaar met betrekking tot het Sociaal Domein hebben 
gedaan. 
 
Wij handhaven hierbij wél de in de begroting gehanteerde indeling: 
 

• Inwoners en partners 
• Cliëntgerichte processen 
• Innovatie 

 
Inwoners  en partners 
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze inwoners vormde ook afgelopen jaar een belangrijke pijler van 
onze inzet. Wij stimuleren onze inwoners om uit te gaan van hun eigen mogelijkheden en hun eigen netwerk te 
benutten of uit te breiden. Dit ondersteunen wij, waar nodig, met behulp van algemene voorzieningen in het 
maatschappelijk voorveld, zoals het welzijnswerk, de vrijwilligerscentrale, het steunpunt mantelzorg, de 
vrijwilligersmaatjes van Handjehelpen, Ouders Lokaal en projecten als Buurtgenoten en DemenTalent, 
Voedselbank en Taalmaatjes. 
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Een andere belangrijke pijler is het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en het meedoen in de 
wijk, door mogelijk te maken dat buurtbewoners elkaar informeel ondersteunen. Daar waar nodig spelen onze 
gebiedsregisseurs en het opbouwwerk van Welzijn Stichtse Vecht een faciliterende rol, waarbij vooral ruimte 
geboden wordt aan nieuwe initiatieven van inwoners zélf. Voorbeelden zijn de pilot  ‘Social impact Factory’’ in de 
wijken Zebraspoor en Spechtenkamp, de ondersteuning van Kom Erbij! in Maarssen-Dorp en Loenen, en Omzien 
naar elkaar in Nigtevecht. 
 
In de arbeidsmarktregio werken wij samen met de overige gemeenten op gebieden als beleidsafstemming, 
aanvragen en uitwerken van besteding van ESF-subsidie, uitvoeren zelfstandigenregelingen, bestrijden van 
jeugdwerkloosheid, doorstromen van jongeren uit het onderwijs richting werk of vervolgopleiding en afstemmen 
van werkgeversdienstverlening. 
 
Samen met onder andere de WMO-raad Sociaal domein, de seniorenraad  en de voorzitters van de cliëntenraden 
hebben wij het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om te komen tot een andere vorm van integrale 
advisering en belangenbehartiging voor het gehele sociale domein. Wij verwachten dit in het eerste kwartaal van 
2017 af te ronden. 
 
Wij hebben de 0e lijn dit jaar verder versterkt ten behoeve van vrijwillige inzet en mantelzorg. Zo hebben wij extra 
geïnvesteerd in voorzieningen ter ondersteuning van mantelzorgers (Steunpunt Mantelzorg en de 
vrijwilligersmaatjes van Handjehelpen). In juli heeft een goed bezochte bijeenkomst plaatsgevonden over 
waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Voorts hebben wij een 55+Gids uitgebracht voor senioren én 
hun mantelzorgers en zijn wij  een campagne gestart  (‘Vriendelijk voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers’ ) om te komen tot een Dementievriendelijke Gemeente. Tenslotte hebben wij in de campagne 
voor het mantelzorgcompliment vele nieuwe mantelzorgers bereikt (860 tegenover 350 in 2015). 
 
Wij hebben de onafhankelijke cliëntondersteuning succesvol aanbesteed. Hierdoor blijft cliëntondersteuning vrij 
toegankelijk met bovendien méér keuzevrijheid voor alle inwoners. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij ‘eerstelijns cafés’ georganiseerd, om de verbinding tussen gemeente en eerstelijns 
partijen te versterken en informatie op te halen. Ook hebben wij de inzet van een praktijkondersteuner JeugdGGZ 
bij huisartsen wederom mogelijk gemaakt. Via verschillende overleggen (Regionaal- en Lokaal Educatieve 
Agenda, Op Overeenstemming Gericht Overleg en kernpartnersoverleg) hebben wij samen met het onderwijs 
gewerkt aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Hiermee hebben wij het afgelopen jaar de verdere 
inrichting van het Sociaal domein vormgegeven. 
 
Zoals wij in de begroting hebben aangegeven faciliteren wij maatwerk met behoud van vitale functies in de kernen 
voor zover buurt- en dorpshuizen daarvoor van belang zijn. Wij hebben hiertoe het afgelopen jaar uitvoering 
gegeven aan het subsidiebeleid. Het schuifplan voor Loenen hebben wij afgewikkeld door verkoop van dorpshuis 
de Boomgaard en verplaatsing van de gebruikers naar het naastgelegen multifunctionele gebouw ’t Web. Met de 
andere dorpshuizen in de verschillende kernen hebben wij eerste gesprekken gevoerd met het oog op het uit te 
voeren dorpshuizenbeleid. Hiermee hebben wij een robuuste basis gelegd voor de door u beoogde infrastructuur.  
 
Om jongeren te stimuleren zelf activiteiten en projecten te organiseren, hebben wij hen ondersteund en begeleid, 
zowel procesmatig als financieel. Zo hebben jongeren afgelopen jaar een sportontmoetingsplek in Kockengen 
ontworpen, waarbij zij zelf, binnen de door ons gestelde kaders, de inrichting hebben vormgegeven en 
bijeenkomsten hebben georganiseerd. Met steun van gemeentelijke subsidie hebben jongeren zich ingezet voor 
de organisatie van een Frisfeest en een Pannakooitoernooi. wij hebben de overeenkomst met stichting Jeugd-
Punt, voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk, verlengd tot 1 januari 2019. 
 
In 2016 hebben wij bedrijven benaderd om cliënten te plaatsen en hebben wij het beleid ten aanzien van social 
return on investment  (SROI) geïmplementeerd. 
 
Om werkzoekende uitkeringsgerechtigden geschikt te maken voor de arbeidsmarkt of aan werk te helpen, 
hebben wij gebruik gemaakt van de volgende instrumenten en maatregelen: 
 

• Plaatsingssubsidies (6)  
• Loonwaarde methodiek 
• Begeleiding op de werkplek (3) 

30 
 



Ook hebben wij 5 statushouders voorgedragen voor begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. De 
begeleiding is uitgevoerd door inwoners in de vorm van een burgerinitiatief. 
 
Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid hebben wij onder andere een Meet & Greet met werkgevers 
georganiseerd. Via jobhunting hebben wij  jongeren geplaatst bij werkgevers. Als gevolg van actieve  
bemiddeling, matching en verwijzing naar het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC), voor het behalen van 
een startkwalificatie,  zijn 25 WWB-cliënten succesvol uitgestroomd. 
 
Wij nemen deel aan het samenwerkingsverband “Utrechtse Werktafel” om de werkgeversdienstverlening te 
versterken, het bedrijfsleven sterker te betrekken bij de invulling van banenafspraken en doelgroepbeleid uit te 
voeren (o.a. statushouders, jongeren, oudere werkzoekenden). 
 
Op basis van een analyse hebben wij de loonwaarde van ons cliëntenbestand goed in beeld gekregen. Door 
gerichte acties kunnen wij de loonwaarde van ons cliëntenbestand optimaliseren. Zo hebben wij het afgelopen 
jaar projecten uitgevoerd, zoals het arbeidstrainingscentrum (o.a. voor statushouders), het inrichten van een 
jongerenloket en 2 ESF taaltrainingen (trainingen deels gefinancierd vanuit Europees Sociaal fonds). 
 
In 2016 hebben wij 24 mensen met een zwakke uitgangspositie (ontbreken startkwalificatie) teruggeleid naar 
onderwijs of reguliere arbeid. De contacten met het onderwijs zijn goed ingericht en wij lopen hiermee voorop in 
de regio. 
 
In Stichtse Vecht  bieden wij een gecombineerd aanbod van formele en informele ondersteuning op het gebied 
van taalontwikkeling. Regionaal is het Educatie programma 2016-2017 opgesteld. Het formele aanbod bestaat uit 
Taalplus en geïntegreerde trajecten bij het ROC. Informeel subsidiëren wij lokale activiteiten van het Taalpunt, 
Prago en de Volksuniversiteit. Door een gevarieerd aanbod sluiten wij zo goed mogelijk aan op de doelgroep. In 
2016 hebben wij 2 trainingen aangeboden voor cliënten met een taalachterstand. 
 
Wij zijn gestart met de uitvoering van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020,  met name de vormgeving 
van de uitvoering in het voorveld. Het uiteindelijke doel is dat het Sociaal Wijk Team hierbij een prominente rol 
krijgt. 
 
In 2016 hebben wij het contract met betrekking tot de uitvoering van de U-pas verlengd tot juli 2017 en zijn wij 
gestart met de aanbesteding voor de periode daarna. 
 
Het minimabeleid en de inspanningen om de doelgroep te bereiken zijn succesvol geweest. Zo is bijvoorbeeld het 
afgelopen jaar het gebruik van de Collectieve Zorgverzekering voor minima met 40% toegenomen. 
 
Cliëntgerichte processen 
Wij werken aan voorstellen om de organisatie slank en robuust in te richten (transformatieplan sociaal domein), 
bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening en de rol van de Sociaal Wijk Teams. Bovendien bieden wij 
met de nieuw ingekochte zorg veel meer ruimte om vraaggerichte ondersteuning te realiseren. Ook is het de 
bedoeling dat wij zoveel mogelijk ambulant werken (dicht bij het gezin). 
 
Voor de jeugdhulp zetten wij  Buurtzorg Jong in. Zij proberen te voorkomen dat er te vaak en te snel zwaardere 2e 
lijnszorg moet worden ingezet. Voor lichte opvoedingsvragen en hulp hebben wij het pedagogisch bureau 
ondergebracht bij de Jeugdgezondheidszorg. Hiermee is een waardevolle aansluiting tussen lichtere en 
zwaardere jeugdhulp gerealiseerd. 
 
Om bovengenoemde  aansluiting te versterken hebben wij een pool gerealiseerd van experts en professionals die 
door de sociale teams benaders kunnen worden voor vragen over bepaalde casuïstiek. 
 
Bij het verstrekken van zorg zijn wij in alle gevallen uitgegaan van de omstandigheden van de cliënt en hebben 
wij in overleg met de inwoner de meest passende oplossing gevonden. 
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Het toezicht op kwaliteit en calamiteiten binnen de Wmo is belegd bij de GGD regio Utrecht (GGDrU). Bovendien 
hebben wij de bestaande klachtenregeling toegankelijker gemaakt. Ook hebben wij het beschikbare 
oplossingsrepertoire bij bezwaar- en beroepsprocedures en bij klachtafhandeling uitgebreid. Wij namen al direct 
contact op om in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Nu is ook  desgewenst mediation beschikbaar. 
Om procedures vóór te zijn hebben wij dit jaar een dekkende regeling voor cliëntondersteuning vastgesteld en 
een aanbesteding hiervoor afgerond.   
 
Door jurisprudentie heeft de invoering van resultaatgerichte financiering van hulp bij het huishouden vertraging 
opgelopen; uw raad wordt nauw betrokken bij de gewijzigde invoering.  
 
Het afgelopen jaar hebben wij uitvoering gegeven aan de ouderennota ‘Zilver aan de Vecht’, gericht op onder 
andere het langer zelfstandig thuiswonen.  
 
Wij zagen af van het voornemen een beleidsplan beschermd wonen te schrijven, omdat de nieuwe taak 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in U16 verband is opgepakt. Na een inventarisatiefase is een 
begin gemaakt met de planvorming die in de loop van 2017 wordt afgerond. In 2016 hebben overigens géén 
huisuitzettingen plaatsgevonden. 
 
Innovatie 
Wij stellen inwoners in staat  regie te voeren over hun eigen hulpvragen en oplossingen, vanuit hun eigen 
leefwereld en op alle levensdomeinen: zorg, onderwijs, arbeid, huishouden, sport, gezondheid etc. De werkwijze 
van de Sociaal Wijkteams is er op gericht deze regie over het eigen leven te ondersteunen en te versterken, met 
inzet van het eigen netwerk en van vrijwilligers. Bovendien hebben wij dit jaar de aanzet gemaakt voor een Nota 
Sterke Basis, om waar nodig een extra impuls te geven aan voorliggende voorzieningen.  
 
Ook hebben wij u voorstellen gedaan om de implementatie van het dienstverleningsmodel mogelijk te maken. De 
manier van werken en organiseren vanuit het dienstverleningsmodel is innovatief. Door ruimte te geven aan 
professionals en eigen kracht en met de juiste financiële prikkels voor onze partners houden wij onze zorg op 
lange termijn betaalbaar. Daarnaast kijken wij vanzelfsprekend ook naar subsidiemogelijkheden  Zo maken wij 
gebruik van ESF subsidies. Hiermee stimuleren wij de toegang tot de arbeidsmarkt en arbeidsinpassing.  
 
Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berap Beleidsafwijking Verwacht

II Afronden vorming toekomstvisie WSW Eerste kw artaal 2017
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Wat heeft het gekost? 

 
 
Toelichting realisatie 
 
Wijkfuncties 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema wijkfuncties hebben wij  96.713  minder uitgegeven dan begroot. Deze 
onderbesteding is het gevolg van het feit dat een aanzienlijk deel  van de beschikbare budgetten maatschappelijk  
werk, vrijwillige dienstverlening, ouderenwerk, etc. ingezet wordt op projecten. Verspreid over deze vele 
aandachtsgebieden  is dan sprake van kleine onderbestedingen en in sommige gevallen overbestedingen die in 
totaliteit resulteren in een voordelig saldo van €  96.713 (2,6% van de beschikbare middelen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Wijkfuncties

Interne doorbelasting 659.309           715.284           715.284           715.284           -                       
Overige lasten 3.523.418        3.325.857        3.682.857        3.586.144        96.713             
Baten -32.800            -                       -                       -26.094            26.094             
Saldo 4.149.927        4.041.141        4.398.141        4.275.334        122.807           

Jeugd verstrekkingen
Interne doorbelasting 455.875           451.021           451.021           451.021           -                       
Overige lasten 11.402.842      10.276.904      10.034.376      10.939.692      -905.316          
Baten -10.377.162     -9.356.252       -9.523.657       -9.561.103       37.446             
Saldo 1.481.555        1.371.673        961.740           1.829.610        -867.870          

WMO verstrekkingen
Interne doorbelasting 1.829.483        1.719.987        1.719.987        1.719.987        -                       
Overige lasten 7.797.262        10.807.855      6.112.095        6.041.630        70.465             
Baten -11.791.027     -11.192.637     -10.972.521     -10.993.851     21.330             
Saldo -2.164.283       1.335.205        -3.140.439       -3.232.234       91.795             

Volwasseneducatie
Overige lasten 39.612             110.256           65.256             46.978             18.278             
Baten -34.900            -106.728          -61.728            -61.985            257                  
Saldo 4.712               3.528               3.528               -15.007            18.535             

Participatiewet
Interne doorbelasting 2.396.995        2.313.864        2.313.864        2.313.864        -                       
Overige lasten 16.020.814      15.237.221      16.075.626      17.316.689      -1.241.063       
Baten -15.689.182     -14.948.757     -15.716.533     -16.299.166     582.633           
Saldo 2.728.627        2.602.328        2.672.957        3.331.387        -658.430          

Armoede- en schuldenbeleid
Interne doorbelasting 702.227           632.668           632.668           632.668           -                       
Overige lasten 2.400.580        1.665.395        2.556.272        2.856.644        -300.372          
Baten -41.439            -30.000            -30.000            -108.139          78.139             
Saldo 3.061.368        2.268.063        3.158.940        3.381.173        -222.233          

9.261.906        11.621.938      8.054.867        9.570.264        -1.515.397       
-                       891.733           3.598.868        2.822.608        776.260           

-57.570            -                       -1.077.066       -1.077.066       -                       
-57.570            891.733           2.521.802        1.745.542        776.260           

Gerealiseerde resultaat 9.204.336        12.513.671      10.576.669      11.315.806      -739.137          
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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Jeugdverstrekkingen 
 
Algemeen 
Binnen het bestuurlijk thema Jeugdverstrekkingen, valt de nieuwe Jeugdwet. Het gaat hier om taken die het Rijk 
in 2015 heeft overgedragen aan alle Nederlandse gemeenten en waarvoor de gemeenten sinds januari 2015 
verantwoordelijk zijn. De budgetten voor deze nieuwe taken zijn (nog) niet gebaseerd op harde ervaringscijfers, 
maar zijn afgestemd op de vergoeding die we hiervoor van het Rijk ontvangen. Afwijkingen ten opzichte van dit 
budget verrekenen we met de Risicoreserve Sociaal Domein. Het saldo van dit bestuurlijk thema (baten en 
lasten) bedraagt € 867.870 nadelig. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Risicoreserve Sociaal Domein. In de 
begroting was al rekening gehouden met een storting van € 380.943.  
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Jeugdverstrekkingen  hebben wij € 905.316 meer uitgegeven dan begroot. 
De grootste afwijking is ontstaan bij de budgetten voor de "nieuwe Jeugdwet". 
Aan de maatwerkvoorziening is € 491.000 meer uitgegeven als gevolg van een stijgend aantal cliënten in de 
jeugdhulp. Dit is in lijn met de landelijke trend. 
Het resterende nadeel ten bedrage van € 464.000 is het gevolg van meerkosten in verband met afrekening SWW, 
aanvullende adviesopdrachten in verband met de transformatie en de afrekening van inkoopbureau Utrecht West.  
Binnen dit bestuurlijk thema zijn tenslotte nog een aantal kleine afwijkingen van in totaal € 50.000 voordelig die 
geen nadere toelichting behoeven.   
 
WMO verstrekkingen 
 
Algemeen 
De budgetten voor deze nieuwe taken zijn (nog) niet gebaseerd op harde ervaringscijfers, maar zijn afgestemd op 
de vergoeding die we hiervoor van het Rijk ontvangen. Afwijkingen ten opzichte van dit budget worden verrekend 
met de Risicoreserve Sociaal Domein. In de oorspronkelijke begrotingscijfers is rekening gehouden met een 
storting van € 266.000 in de risicoreserve Sociaal domein. Bij de eerste Bestuursrapportage is, op basis van de 
uitkomsten van dienstjaar 2015, nog eens € 2.700.000 extra als storting opgenomen. Hierdoor resteert een 
voordelig saldo van € 91.795 (lasten en baten). 
 
Conclusie: Vanuit het bestuurlijk thema WMO verstrekkingen bedraagt de storting in de Risicoreserve voor 2016 
€ 3.124.000 (€ 266.000, de ophoging van € 2.700.000 en het saldo van € 91.795). 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema WMO verstrekkingen hebben wij € 70.465 minder uitgegeven dan begroot. 
 
 De verstrekkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden onderverdeeld in de 
"oude Wmo taken" en de "nieuwe Wmo taken". De "oude Wmo" bestaat uit huishoudelijke hulp, woon- en 
leefvoorzieningen en beheerskosten Wmo. De "nieuwe Wmo" gaat over de in 2015 door het Rijk overgedragen 
Wmo zorgproducten zoals begeleiding, dagbesteding en persoonsgebonden budget (pgb’s) zorg. 
 
Oude WMO Taken 
Bij de "oude WMO taken" hebben wij circa € 324.000 minder uitgegeven dan begroot. Het beschikbare budget 
voor huishoudelijke hulp is vanaf 2015 aanzienlijk afgenomen door de bezuinigingen die het Rijk heeft 
doorgevoerd. Om een goede dienstverlening te waarborgen binnen de beschikbare middelen zijn de "algemene 
voorzieningen" en resultaatgerichte inkoop geïntroduceerd. In de loop van het boekjaar 2016 is het beleid 
gewijzigd vanwege gerechtelijke uitspraak (Centrale Raad van Beroep). Door het afschaffen van de algemene 
voorziening is een voordeel ontstaan van € 146.000. Om de wijzigingen door te voeren is budget beschikbaar 
gesteld voor inhuur van externe deskundigheid. Door problemen met de werving van geschikte mensen is het 
traject vertraagd en daarom hebben wij circa € 96.000 minder uitgegeven. Bij de overige woon- en 
leefvoorzieningen hebben wij circa € 82.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
lagere uitgaven voor hulpmiddelen en vervoersdiensten als gevolg van minder aanvragen dan begroot. 
Anderzijds vallen de beheerskosten lager uit dan begroot.. Er is zeer behoudend omgegaan met advies- en 
onderzoeksdiensten op het gebied van de uitvoering WMO. 
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Nieuwe WMO taken 
Bij de "nieuwe WMO taken" hebben wij € 253.000 meer uitgegeven dan begroot. De maatwerkvoorzieningen (in 
natura en in de vorm van PGB's) zijn € 165.000 hoger dan begroot (na aframing van de eerder genoemde € 
2.700.000). Het resterende nadeel van € 88.000 is het gevolg van meerkosten in verband met afrekening SWW, 
aanvullende adviesopdrachten in verband met de transformatie en de afrekening van inkoopbureau Utrecht West.  
 
Participatiewet 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Participatiewet hebben wij € 1.241.000 meer uitgegeven dan begroot. De grootste 
afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
Bij de Bijstand zien we een tekort van € 1.200.063. Eén derde van dit tekort 400.000 wordt veroorzaakt door een 
storting in de voorziening debiteuren. Deze storting is niet in de begroting opgenomen. Daar staat overigens 
tegenover dat de inkomsten uit verhaal ook dit jaar weer hoger zijn dan geraamd (zie baten). Het andere deel  
 (€ 800.000) is een gevolg van de fors hogere uitkeringslasten. Dit doet zich over de gehele linie voor. Zowel voor 
de reguliere bijstand, als voor de IOAW en het levensonderhoud aan zelfstandigen. 
 
Aantal cliënten 2016 

 

De uitvoering WSW heeft  € 101.000 meer gekost dan begroot. Dat is enerzijds het gevolg van de doorbetaling 
van een extra rijksuitkering (over 2014) aan Pauw bedrijven. Anderzijds is het nadeel veroorzaakt doordat onze 
gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten en exploitatietekort van het werkbedrijf hoger liggen dan 
begroot. Met de afbouw van de WSW door het rijk is de verwachting dat de tekorten op uitvoeringskosten in de 
komende jaren verder zullen oplopen. 
 
De kosten voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers vallen € 50.000 lager uit dan begroot. In 
oktober 2016zijn wij op de hoogte gesteld van een bijgestelde raming van  de begeleiding van nieuwkomers. In 
dat voorstel is al rekening gehouden met een onderuitputting van het budget in 2016. Dit heeft deels te maken 
met het feit, dat in de loop van 2016 besloten is de dienstverlening door contractpartijen uit te 
breiden/intensiveren. De volledige kosten  van maatschappelijke begeleiding worden daardoor pas in 2017 
gerealiseerd. 

Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Participatiewet hebben wij € 582.633 meer ontvangen dan begroot. De grootste 
afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
De rijksbijdrage die we voor de bijstandslasten ontvangen (BUIG-uitkering) is € 475.000 hoger begroot. Dit wordt 
voor een groot deel (€ 375.000) veroorzaakt door een voorschot van het Rijk in verband met verhoogde 
asielinstroom. Het restant (€ 100.000) betreft een reguliere aanpassing van het rijksbudget. Het voorschot wordt 
verrekend in de jaren 2018 tot en met 2025.  
 
De inkomsten uit terugvordering zijn € 350.000 hoger dan in de begroting opgenomen. Daarbij moet wel rekening 
gehouden worden met een forse afwaardering van de geboekte vorderingen(zie ook de lasten). Het voordeel 
wordt hiermee volledig tenietgedaan.  
 
Bij de Inkomsten die te maken hebben met zelfstandigen zien we een nadeel van € 185.000.  
Omdat er in 2016 geen bedrijfskredieten verstrekt zijn,  is ook de terugvordering die hier normaal gesproken 
tegenover staat  nihil. Ook de omzetting van leenbijstand voor zelfstandigen in bijstand om niet is hier debet aan. 
Tenslotte heeft het ‘niet verstrekken’ van bedrijfskredieten ook gevolgen voor de rijksuitkering op dit onderdeel. 
Voor de Bijstand aan zelfstandigen geldt namelijk nog steeds dat er op onderdelen een aparte doeluitkering is 
van het ministerie waarbij inkomsten en uitgaven voor 75% worden afgerekend. 

Regeling Categorie 1 januari 2016 31 december 2016

27 jaar e.o. 662 684
Jonger dan 27 63 84

IOAW/Z 27 jaar e.o. 53 67
Totaal 778 835

Bijstand
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Bij de opvang nieuwkomer ontstaat een nadeel in de inkomsten van € 103.000. Deels wordt dit gecompenseerd 
door lagere lasten. In de nota 'Woonbegeleiding Leger des Heils werd voor de baten echter nog uitgegaan van 
120 vergunninghouders waarvoor een vergoeding van het COA mogelijk was. In de praktijk bliijkt dat er in 2016  
aanspraak gemaakt kon worden op een vergoeding voor 77 vergunninghouders. Het geraamde aantal is 
structureel te hoog ingeschat. Het aantal vergunninghouders waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op een 
vergoeding ligt overigens lager dan het totaal aantal geplaatste vergunninghouders omdat in die laatste groep ook 
plaatsing van personen onder de 16 jaar meetellen. 
 
Voor de uitvoering van re-integratie kan een voordeel gemeld worden van € 37.000. Dit is te danken aan 
afrekeningen van het Europees Sociaal Fonds over 2016 en eerdere jaren waarvoor een vergoeding voor 
uitvoeringskosten is ontvangen. Voor het overige geldt dat ESF-vergoedingen niet direkt terugvloeien naar de 
gemeente maar teruggepompt worden in regionale werkgelegenheidsprojekten 
 
Armoede- en schuldenbeleid 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Armoede- en schuldenbeleid hebben wij € 300.372 meer uitgegeven dan begroot. 
 
In het algemeen geldt dat een hoger aantal bijstandsklanten ook leidt tot een toenemend beroep op de bijzondere 
bijstand. Een uitschieter hierbij zijn de kosten voor bewindvoering. Deze zijn gestegen van € 130.000 in 2015 
naar € 170.000  in dit jaar. Daarnaast geldt dat de verhoogde asielinstroom leidt tot hogere uitgaven voor 
woninginrichting. In 2016 is hiervoor € 255.000 uitgegeven. Een stijging van 37% ten opzichte van 2015. 
 
Er wordt ook meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit 
heeft € 89.000 meer gekost dan waar rekening mee was gehouden. 
 
De collectieve verzekering valt € 77.000 lager uit dan geraamd. 
 
Van het Rijk hebben wij via het Gemeentefonds circa  € 354.000 als gevolg van het “Uitwerkingsakkoord  
Verhoogde Asielinstroom”. Deze Rijksvergoeding is verantwoord op programma  7 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen, maar dient ter dekking van extra lasten voor opvang van asielzoekers. Zo zijn er bij 
programma 4 extra lasten van € 122.000 vermeld voor de Internationale Schakel klassen. Het restant van € 
232.000 kan dienen ter “compensatie” van de hogere lasten voor armoede- en schuldenbeleid.  
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Armoede- en schuldenbeleid hebben wij € 78.139 meer ontvangen dan begroot.  
Dit is het gevolg van de hogere terugvorderingen uit leenbijstand en door een bijdrage in het minimabeleid van 
zorgverzekeraar Menzis als vergoeding voor deelname aan de collectieve zorgverzekering. 
 
Mutaties reserves en voorzieningen 
 
Verloop storting in/ onttrekkingen uit de Risicoreserve Sociaal domein

 
 
  

Storting/Onttrekking Begroot Werkelijk

Reguliere storting 4% Jeugd 380.943           380.943           
Reguliere storting 4% WMO 266.466           266.466           
Storting verw acht saldo (1e Berap) 2.700.000        2.700.000        
Rekeningresultaat Programma5 Jeugd -867.870          
Rekeningresultaat Programma 5 WMO 91.610             
Storting reserve achteruitgang Algemene Uitkering 601.459           601.459           
Verlaging  dekking loonkosten SoZa -350.000          -350.000          
Totale storting 3.598.868        2.822.608        
Dekking U-pas en CZM -300.000          -300.000          
Dekking hogerelasten inhuur SoZa -710.066          -710.066          
Dekking Bureau Halt etc. -67.000            -67.000            
Totale onttrekking -1.077.066       -1.077.066       
Saldo 2.521.802        1.745.542        
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Overzicht  risicoreserve Sociaal domein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoreserve Sociaal domein 2016

Saldo per 31 december 2015 4.114.711
Onttrekkingen 2016
Programma 1 110.000
Programma 5 1.077.066 1.187.066

2.927.645
Dotaties 2016
Programma 5 2.822.608
Saldo per 31 december 2016 5.750.253        
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6. Wonen, werken en vrije tijd 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Cultuur 
• Cultureel erfgoed 
• Sporten en bewegen 
• Speelplaatsen en –terreinen 
• Economie/toerisme en recreatie 
• Bouwen en wonen 
• Maatschappelijk vastgoed 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving; het voorzieningenniveau per kern sluit aan 

bij de wensen en behoeften van de inwoners en recreanten; 
2. Een sterke lokale economie; 
3. Vergroten van de eigen kracht van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen (selfsupport 

principe/veranderende rol van de overheid); 
4. Behouden, versterken en tonen van het unieke (groene) karakter van onze gemeente; 
5. Een toegankelijke vrijetijdsbesteding. 
6. Een compacte en strategische waardevolle vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan onze maatschappelijke 

doelstellingen 
7. Een multifunctionele ontmoetingsruimte in elke kern (niet in eigendom). 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Uitvoeren van het programma Economie 
 
Economie  
 
We zijn gestart met het onderzoeken van de wens tot revitalisatie van de betreffende bedrijventerreinen. Via de 
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht is een kwartiermaker aangesteld om dit onderzoek uit te voeren. Ook 
hebben wij de Economische Effectrapportage voor bedrijventerreinen vastgesteld. 
Als stimulans voor het invoeren van een BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) en informatievoorziening hebben wij een 
informatiebrochure verspreid.  In het winkelgebied  Maarssen Dorp werken wij samen met winkeliers aan de 
versterking van dit gebied. Wij onderzoeken daarbij de mogelijkheid van een BIZ.  
 
Ter bestrijding van de structurele leegstand in kantoren hebben wij een kantorennota vastgesteld. Voor het 
gebied Planetenbaan hebben wij een  kansenkaart vastgesteld.  We voeren gesprekken met eigenaren van de 
locatie over hun plannen (transformatie). 
 
In januari hebben we op basis van een onderzoeksrapport van Nyenrode, de retailvisie Stichtse Vecht 
vastgesteld, waarin we onder andere de focus leggen op clustering  van detailhandel in de centrumgebieden van 
de kernen. De aanpassing van het planologisch kader aan dit retailbeleid moeten we nog realiseren. De eerste 
stap is gezet doordat wij opdracht hebben gegeven voor een herziening van het bestemmingsplan Maarssen 
Centrum. 
 
Wij hebben in samenwerking met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het ZZP-platform Stichtse Vecht 
als informatiekanaal een gezamenlijke LinkedIn netwerk opgericht: het Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht. 
Alle lokale ondernemers kunnen hier lid van worden om kennis en informatie te delen. 
Daarnaast kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor de nieuwe digitale nieuwsbrief van de gemeente. 
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Samen met ons heeft de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht het afgelopen jaar gewerkt aan een databank 
waarin lokale ondernemers hun profiel kunnen plaatsen voor opdrachten. Dit wordt in de eerste helft van 2017 
afgerond. Wij kunnen deze databank benutten voor het benaderen van lokale ondernemers voor meervoudig 
onderhandse aanbestedingen.  
 
Om de regeldruk en administratieve lasten voor zowel inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en 
de organisatie zelf te verminderen, hebben wij het afgelopen jaar voor 15 processen de mogelijkheden tot 
deregulering onderzocht. De resultaten van dit onderzoek delen wij de eerste helft van 2017 met u. Daarnaast 
hebben wij op diverse beleidsterreinen dereguleringsmaatregelen doorgevoerd (o.a. bomenbeleid). 
 
Cultuurbeleid 
In overleg met het cultuurplatform en Vechtsnoer hebben wij in 2016 gewerkt aan een ambitienota cultuur. Deze 
ambitienota ronden wij in 2017 af, waarna wij u deze aanbieden. 
 
Wij hebben concept- uitgangspunten opgesteld welke evenementen passend kunnen zijn in onze gemeente. De 
uitwerking hiervan vindt plaats na duidelijkheid over de uitkomst van gebiedsmarketing.  
 
Cultureel erfgoed  
U heeft in december, zoals voorgenomen,  de cultuurhistorische waardenkaart officieel in gebruik genomen. In 
tegenstelling tot ons voornemen hebben wij de beleidsnota cultureel erfgoed in 2016 niet gerealiseerd. Deze 
beleidsnota kan pas worden opgesteld na afronden van de cultuurhistorische waardenkaart. Wij verwachten de 
beleidsnota in de tweede helft 2017 gereed te hebben. 
 
Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart hebben wij stappen gezet ten aanzien van de verbetering van 
de informatievoorziening (o.a. foldermateriaal).  
 
Toerisme en Recreatie 
Om de informatie- en ontvangstfunctie te verbeteren hebben wij het afgelopen jaar twee nieuwe informatiepunten 
geopend (Vechtstreekmuseum, Aloys).  
 
Daarnaast hebben wij de informatie- en ontvangstfunctie verbeterd door het vernieuwen van de regionale VVV-
website (gooivecht.nl), de lokale website vvv.stichtsevecht.nl en hebben wij nieuwe informatiematerialen 
ontwikkeld.    
 
Om de kwaliteit van het recreatief-toeristisch product te verbeteren hebben wij In 2016 het ligplaatsenbeleid in 
concept vastgesteld. Daarnaast zijn wij gestart met het ontwikkelen van een paraplubestemmingsplan waarin het 
ligplaatsenbeleid verankerd wordt.  Dit loopt door tot 2018. 
 
Het voorzieningenniveau voor de watersport hebben wij verhoogd door de realisatie van sanitaire voorzieningen 
in het Vechtstreekmuseum. Daarnaast  is er een verbeterplan voor aanlegplaatsen voor watertoeristen gemaakt 
en in uitvoering.  Wij hebben bijeenkomsten georganiseerd om samenwerking te stimuleren tussen de 
ondernemers uit de toerisme/recreatiebranche (bijvoorbeeld  Platform Recreatie & toerisme). 
 
Om meer toeristen aan te trekken, hen langer in onze gemeente vast te houden en hierdoor de toeristische 
bestedingen te laten toenemen hebben wij het afgelopen jaar geïnvesteerd in regionale samenwerking op het 
gebied van productontwikkeling, marketing en promotie. Om dit te bereiken hebben wij, samen met de 
regiogemeenten en de regionale marketingbureaus, het project ‘Regiostrategie Internationaal Toerisme Utrecht’ 
opgestart. Daarnaast is onze gemeente via Toerisme Gooi en Vecht meegenomen in de ontwikkeling van 
promotiemateriaal voor het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ van de metropoolregio Amsterdam. In 
2017 besluiten wij of deze samenwerking met de metropoolregio geïntensiveerd wordt.  
 
Het afgelopen jaar is binnen het samenwerkingsverband Gooi & Vechtstreek het CERT overleg (Cultuur, Erfgoed, 
recreatie en Toerisme opgericht. Daarnaast is het SWW overleg met betrekking tot watertoerisme uitgebreid met 
de gemeente Gooise Meren. Ten slotte heeft Toerisme Gooi en Vecht in opdracht van ons meerdere promotie- en 
marketingactiviteiten ontplooid in 2016.   
 
Wij zijn in 2016 gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het Toeristische Overstap Punt (TOP) 
Vreeland/Sperwerveld en de TOP Maarsseveen, ter versterking van de toeristische infrastructuur.  
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Om de samenwerking op het gebied van recreatie binnen de recreatieschappen te versterken hebben wij 
meegewerkt aan meegewerkt aan de Fusieverkenning Recreatieschappen. Daarnaast hebben wij meegewerkt 
aan het uitrollen en de herijking van het Ontwikkelplan Stichtse Groenlanden. Als onderdeel van dit plan is € 
250.000,-  extra beschikbaar gesteld door het recreatieschap om het recreatieterrein Maarsseveense Plassen te 
moderniseren  en hebben wij een start gemaakt met de daadwerkelijke planontwikkeling voor dit terrein.  
 
Voor het recreatieterrein Bosdijk hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met een ontwikkelaar die 
ideeën heeft voor de doorontwikkeling van dit terrein. Begin 2017 peilen we uw mening over deze ontwikkeling.  
 
Wij hebben geparticipeerd in het gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen. Uitkomt hiervan is dat er op dit moment 
een gebiedsakkoord met uitvoeringsplan in concept gereed is.  Daarnaast heeft Stichtse Vecht het deelproces 
Kievitsbuurten/Scheendijk opgestart. De eerste fase van dit deelproces is afgerond met de oplevering van de 
rapportage ‘Kievitsbuurten, stappen naar een ruimtelijke toekomstvisie’.  
 
Uitvoeren beleid voor Sporten en bewegen 
We hebben het uitvoeringsprogramma ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld, in navolging op de kadernota ‘Niemand 
buitenspel’. De drie pijlers zijn Sportaanbieders en onderwijs, Sport en sociaal domein en Sportaccommodaties. 
 
We hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de sportverenigingen over het privatiseren van beheer en 
exploitatie van de buitensportaccommodaties. Deze gesprekken zetten wij in 2017 voort en moeten leiden tot een 
uiteindelijke keuze samen met de voetbalverenigingen over wel of geen privatisering van de 
voetbalaccommodaties. 
 
De verbinding tussen sport en het sociaal domein hebben wij verder versterkt. In U10 verband is onderzoek 
uitgevoerd naar de maatschappelijke rol van de sportverenigingen. Ook is onderzoek gedaan naar het sport- en 
beweeggedrag van middelbare scholieren. In 2017 werken we de resultaten van dit onderzoek verder uit, in 
samenwerking met alle middelbare scholen en Jeugdpunt.  
 
Met inzet van combinatiefunctionarissen is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op diverse basisscholen 
versterkt. Wij hebben de rijksdoelstelling van 13,1 FTE aan combinatiefuncties en buurtsportcoaches 
gerealiseerd.  
 
Als uitkomst van de evaluatie van de regeling Jeugdsportfonds hebben we besloten om de komende twee jaar 
door te gaan. De zwemregeling Zwemmen met een U-pas is een succes te noemen. Inmiddels hebben zich meer 
dan 250 kinderen hiervoor aangemeld.   
 
In 2016 hebben wij in een aantal sportaccommodaties geïnvesteerd (ESDO, OVVO, vv OSM). In samenwerking 
met de exploitant hebben wij  een plan opgesteld om de horecavoorziening in MFA Safari te verbeteren. Samen 
met gemeente Utrecht zijn wij gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om sportpark Daalseweide te 
revitaliseren in combinatie met sportpark Zuilen en USV Elinkwijk. In de eerste helft van 2017 wordt u hierover 
nader geïnformeerd.  
 
Kansen benutten voor bouwen en wonen 
In 2016 hebben wij ingezet op het toevoegen van sociale huur- en koopwoningen binnen nieuwbouwprojecten. 
Binnen acht van onze kernen zijn nieuwe initiatieven ingediend en  zijn lopende projecten verder tot ontwikkeling 
gebracht. In 2016 is een vijftal projecten in Maarssen en Breukelen opgeleverd. Hiermee zijn ca. 150 woningen, 
zowel eengezinswoningen als appartementen, aan de woningvoorraad van Stichtse Vecht toegevoegd. De 
beleidslijn is dat 30% van de nieuwbouw in de sociale sector wordt gebouwd. Daarmee  behouden we het huidige 
aanbod van sociale woningen.  Van de in 2016 gerealiseerde projecten en vastgestelde plannen behoort   37% 
van de woningen tot  de sociale sector. 
 
In juni heeft u de woonvisie 2017-2022 vastgesteld. Hierin zijn ook ambities opgenomen op het gebied van 
duurzaamheid en levensloop bestendig bouwen. In de overeenkomsten met ontwikkelende partijen leggen wij 
deze afspraken vast. 
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Het recreatiepark De Molenpolder in Tienhoven heeft in 2016 gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid om 
de woonbestemming te wijzigen van recreatie naar wonen. Hiermee hebben inmiddels drie van de zeven 
recreatieparken de bestemming ‘wonen’ gekregen. 
 
We hebben in 2016 een start gemaakt met het opstellen een omgevingsvisie (ruimtelijke structuurvisie). 
 
Invulling geven aan integraal voorzieningen- en accommodatiebeleid (IVAB) 
Van de aan uw raad voorgelegde shortlist van te verkopen panden hebben wij dit jaar een belangrijk deel 
verkocht. De verkochte panden kunnen niet allemaal in dit begrotingsjaar als resultaat worden bijgeschreven. Dit 
heeft met name te maken met het feit dat sprake is van maatschappelijk vastgoed dat wordt herontwikkeld. Pas 
na de planologische procedure kunnen opbrengsten worden ingeboekt. Ook in 2017 zal vastgoed van de shortlist 
in verkoop worden gebracht en al dan niet worden herontwikkeld. 
 
Dit jaar zijn wij gestart met de implementatie van het ontwerp van het dorpshuizenbeleid per dorpshuis. Het 
schuifplan voor de kern Loenen aan de Vecht hebben wij reeds uitgevoerd met de verkoop van dorpshuis De 
Boomgaard en verplaatsing van de functies naar 't Web. In 2017 leggen wij het dorpshuizenbeleid ter vaststelling 
aan u voor. 
 
Effect- en prestatie-indicatoren 

*Er wordt in 2017 meer ingezet op kwaliteit van de besluiten. Daar horen betere basis gegevens bij. Hierdoor zal het aantal 
keren dat er om aanvullende gegevens wordt gevraagd toenemen. Met als gevolg dat er een periode komt waarin er niet binnen 
8 kalenderweken (maar nog wel binnen de wettelijke termijn van 8 weken) verleend wordt. Er wordt voor 2017 dus een kleine 
daling verwacht. Doordat we in 2017 verwachten te kunnen starten met het aanbieden van informatie over de basiskwaliteit van 
bescheiden via onze website, verwachten we een groei in 2018-2019 
**De lage aantallen uitgebreide aanvragen en de complexiteit van de uitgebreide omgevingsvergunningen zorgt er voor dat het 
percentage niet 100% zal worden. 
***Voorrraad kantoorruimte 
 
Toelichting 
Vanuit de Woonvisie is de doelstelling om 30% (huur < € 712 en koop < € 200.000) te bouwen. In 2016 zijn in 
totaal 10 projecten opgeleverd dan wel gestart met de bouw. In totaal betreft dit 246 woningen waarvan 82 (33%) 
sociale huur en 26 (10%) sociale koop. In totaal is hiermee het aandeel sociaal 44%. Dit is een aanmerkelijk 
hoger % dan de doelstelling en valt te verklaren door de volgende aspecten:  

• planontwikkeling voor woningbouwprojecten heeft doorgaans een looptijd van meerdere jaren; 
• bij woningbouwprojecten zijn wij als gemeente hoofdzakelijk afhankelijk van initiatieven van derden; 
• als gemeente kunnen we slechts beperkt invloed uitoefenen op de woningbouwprogramma’s en hebben 

niet de beschikking over middelen om sociaal af te dwingen; 
• wij hebben slechts weinig gronden in bezit waarbij we wel mogelijkheden tot sturing hebben; 
• de doelstelling van 30% sociaal bouwen leent zich niet voor jaarlijkse monitoring. De kans is groot op 

grote fluctuaties. Het is beter om dit over een langere termijn te toetsen; 
• het is niet ondenkbaar dat het % sociale huur volgend jaar (ver) onder de doelstelling van 30% blijft; 

 
Voor Stichtse Vecht is de voorraad kantoorruimte in 2016 toegenomen met 3%.  Hierdoor is de leegstand tot 
boven de 30% gestegen. Een verklaring voor deze hoge percentage is dat er in Stichtse Vecht een relatief 
beperkt aantal meters kantooroppervlakte is waar voor de locaties Planetenbaan en Bisonspoor de leegstand 

2016 2016 2017 2018
B W B B

Reguliere omgevingsvergunning verleend binnen 8 
Weken*

P 62% 60% 65%

Uitgebreide omgevingsvergunning

verleend binnen 26 Weken**

Aanvragen binnen de gestelde termijn behandelen P 100% 100% 100% 100%

In 2016 hebben w ij minimaal 1 (multifunctionele) 
ontmoetingsruimte

P 8 7 7

30% van nieuw bouw  zijn sociale sector w oningen (koop 
en huur)

P 30% 44% 30% 30%

Afname van leegstand kantoren met .. vierkante meter 
bedrijfsvloeroppervlakte (bvo)

P 167.000m2*** - 172.010m2 -/-3-5% -/-3-5%

83,33% 90% 90%

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Nulmeting

P
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hoog is. Daarnaast zijn er drie bedrijven vertrokken: Strukton rail Breukelen, Unamic/HCN: Overgenomen door 
Xerox, beide gevestigd op de Breukelerwaard in Breukelen en Sykes Enterprises Incorporated BV gevestigd op 
het Kwadrant. Daar tegenover staat dat op de kantorenlocatie Planetenbaan een eerste kantoorgebouw is 
getransformeerd naar woningbouw. Daarnaast is de internationale schakelklas  "Ithaka"  in een kantoor 
gehuisvest. Hierdoor is ongeveer 3900 vierkante meter bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) uit de markt onttrokken.  
 
Wat heeft het gekost? 

 
  

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Cultuur

Interne doorbelasting 209.067           161.794           161.794           161.794           -                       
Overige lasten 1.217.539        1.187.811        1.187.811        1.191.769        -3.958              
Saldo 1.426.606        1.349.605        1.349.605        1.353.563        -3.958              

Cultureel erfgoed
Interne doorbelasting 346.697           342.211           342.211           342.211           -                       
Kapitaallasten 13.123             33.741             12.172             12.172             -0                     
Overige lasten 384.516           427.313           427.313           395.780           31.533             
Baten -38.979            -26.194            -26.194            -32.272            6.078               
Saldo 705.357           777.071           755.502           717.891           37.611             

Sporten en bewegen
Interne doorbelasting 793.927           695.262           695.262           695.262           -                       
Kapitaallasten 1.552.515        1.428.618        1.428.618        1.428.615        3                      
Overige lasten 3.702.997        3.268.525        3.430.207        3.319.994        110.213           
Baten -1.828.691       -1.950.598       -1.889.598       -1.849.179       -40.419            
Saldo 4.220.748        3.441.807        3.664.489        3.594.691        69.798             

Speelplaatsen- en terreinen
Interne doorbelasting 206.334           242.633           242.633           242.633           -                       
Kapitaallasten 14.077             20.990             9.955               9.954               1                      
Overige lasten 371.527           355.521           430.621           463.963           -33.342            
Baten -1.626              -                       -                       -9                     9                      
Saldo 590.312           619.144           683.209           716.541           -33.332            

Economie, toerisme en recreatie
Interne doorbelasting 755.093           748.338           748.338           748.338           -                       
Kapitaallasten 39.431             32.224             32.224             32.223             1                      
Overige lasten 874.157           836.806           836.806           818.902           17.904             
Baten -241.650          -210.647          -210.647          -307.459          96.812             
Saldo 1.427.031        1.406.721        1.406.721        1.292.005        114.716           

Bouwen en wonen
Interne doorbelasting 4.634.616        4.204.191        4.204.191        4.204.191        -                       
Kapitaallasten 253.145           230.799           230.799           229.642           1.157               
Overige lasten 2.237.668        937.652           2.004.170        1.753.564        250.606           
Baten -4.413.874       -2.532.365       -4.828.926       -5.226.328       397.402           
Saldo 2.711.555        2.840.277        1.610.234        961.069           649.165           

Maatschappelijk vastgoed
Interne doorbelasting 71.119             69.568             69.568             69.568             -                       
Kapitaallasten 808.623           636.428           866.652           861.688           4.964               
Overige lasten 715.468           547.508           562.508           588.316           -25.808            
Baten -1.898.541       -1.078.715       -1.078.715       -1.043.388       -35.327            
Saldo -303.331          174.789           420.013           476.184           -56.171            

10.778.277      10.609.414      9.889.773        9.111.943        777.830           
857.047           174.897           1.499.897        1.615.294        -115.397          

-1.556.377       -501.309          -771.309          -1.070.701       299.392           
-699.330          -326.412          728.588           544.593           183.995           

Gerealiseerde resultaat 10.078.947      10.283.002      10.618.361      9.656.537        961.824           
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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Toelichting realisatie 
 
Sporten en bewegen 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Sporten en Bewegen hebben we €110.213 minder uitgegeven dan begroot.. 
Het budget  voor de buitensportaccommodaties  laat een positief saldo zien van ruim €103.000. Dit kunnen we 
toeschrijven aan de onderbenutting van het groot onderhoudsbudget in verband met de gefaseerde inzet van 
geld: niet elk jaar kan het gehele jaarbudget volgens de planning worden ingezet. De niet ingezette middelen voor 
groot onderhoud worden gereserveerd voor toekomstige acties in de reserve kapitaalgoederen groot onderhoud 
sportterreinen (zie ook de toelichting op de mutaties reserves).  
 
Voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft u extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering 
van sport. Onderstaand geven wij u inzicht in investeringen  die tot en met 2016 vanuit dit intensiveringbudget zijn 
bekostigd. 
 

 
 
Economie, Toerisme en Recreatie 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Economie, Toerisme en Recreatie hebben wij € 96.812 meer ontvangen dan 
begroot. Deze meeropbrengsten moeten bijna helemaal toegeschreven worden aan het  gestegen dividend van 
Vitens. Het financiële meerjarenbeeld wordt bepaald door de wettelijke kaders voor investeringen en rendement 
voor nutsbedrijven.  Uit dat meerjarenbeeld komt naar voren dat dit voordeel  in deze omvang alleen voor 2016 
geldt, vanaf 2017 moet rekening worden gehouden met  teruglopende  meerinkomsten waarna  we vanaf het jaar 
2018 te maken krijgen met  daadwerkelijk substantieel teruglopende  inkomsten uit dividend.  
 
Bouwen en wonen 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Bouwen en Wonen hebben wij € 250.606  minder uitgegeven dan begroot. De 
grootste afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
In afwachting van de nieuwe ontwikkelingsplannen hebben wij  € 20.000 minder uitgegeven vanwege 
leegstaande panden. Tijdens deze leegstand  wordt minimaal onderhoud uitgevoerd. Het gaat daarbij onder 
andere om de Vijverhofschool en de Palet Tienhoven. Daarnaast zijn panden overgedragen waarvan de 
exploitatie nog in de begroting stonden zoals de locatie van het Economisch college. 
 
Binnen het onderdeel bestemmingsplannen hebben we in 2016 € 5.000 overgehouden. Aangezien wij in 2016  
€ 63.000 aan planschades ten laste hebben gebracht van de bestemmingsplannen, geeft dit een vertekend beeld. 
Feitelijk hebben wij dus € 68.000 minder uitgegeven aan bestemmingsplannen. Voor 2016 is er geen 
budgettairprobleem ontstaan ondanks dat de planschades ten laste zijn gebracht van de bestemmingsplannen, 
maar deze garantie kan niet worden gegeven voor de komende jaren. 
 
In de begroting zijn op dit programma de uitgaven voor de anterieure exploitatieovereenkomsten geraamd. De 
uitgaven voor 2016 zijn opgenomen onder de kostenplaatsen, programma 7 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Hierdoor laat programma 6 Wonen, welzijn en vrije tijd een voordeel zien van € 130.000. 

Beschikbaar 965.000
Af:
Bijdrage Nita 150.000  
Bijdrage MHV 170.000  
Bijdrage ESDO 80.000  
Exploitatiebijdrage OVVO hal 66.000  
Verduurzamen LMHC 15.000  
Bijdrage Fc Breukelen 168.000 649.000
Nog te besteden in 2017 316.000

Stand van zaken uitgaven met betrekking sportintensivering
per 31 december 2016
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Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties aan de Kuyperstraat in Maarssen, ‘t Kockenest in 
Kockengen en de Flambouw in Nigtevecht zijn administratief grondexploitaties geopend. In 2016 hebben wij  € 
67.172 aan sloopkosten uitgegeven. Deze kosten worden bij het ontbreken van een vastgestelde grondexploitatie 
ten laste van de reserve Vastgoed gebracht. In de vast te stellen grondexploitatie wordt een bijdrage van de 
exploitatie aan de genoemde reserve opgenomen. 
 
Binnen de grondexploitaties Raadhuisstraat Nigtevecht en CSV terrein Vreeland is in 2016 € 80.000 geboekt ten 
laste van deze exploitatie. De overige geraamde uitgaven van € 125.000 zullen in 2017 worden gemaakt.  
 
In 2016 zijn minder kosten gemaakt voor het uitbesteden van constructieve toetsen van bouwplannen, het 
aanvragen van welstandsadviezen en het maken van andere kosten zoals het uitvragen van (juridische) 
adviezen. Hierdoor vallen de kosten op de omgevingsvergunningen € 67.000 lager uit dan begroot. 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijke thema Bouwen en wonen hebben wij € 397.402 meer ontvangen dan begroot. De grootste 
afwijkingen worden onderstaand verklaard. 
 
De binnen de grondexploitaties Raadhuisstraat Nigtevecht en CSV terrein Vreeland geraamde opbrengst uit 
verkoop van de grond van € 180.000 wordt naar verwachting in 2017 ingeboekt. De werkelijke toevoeging aan de 
balans is in 2016 € 25.000 lager dan geraamd doordat in 2016 een deel van de uitgaven niet is gedaan. 
 
Bij het aangaan van een anterieure exploitatie overeenkomst worden plankosten in rekening gebracht die 
gemoeid zijn bij de vergunningsaanvraag. In 2016 is er een bedrag van € 302.645 in rekening gebracht, dit is  
€ 170.000 meer dan geraamd.  
 
In 2016 is er een meeropbrengst gerealiseerd van € 70.000 door een grondverkoop aan de Binnenweg 18-20 en 
Herengracht 3 te Maarssen. 
 
Voor een aantal verkochte gemeentelijke accommodaties is de opbrengst hoger dan de ramingen. Dit betrof de 
verkoopopbrengst van de Boomgaard (€ 36.000), de bibliotheek Maarssen (€ 11.500) en de oude 
brandweergarage aan de Gaslaan (€ 35.000). 
 
Daarnaast is een leegstaande school tijdelijk verhuurd aan een onderwijsinstelling waardoor er inkomsten binnen 
komen die niet begroot waren (€ 61.000). Bij bloemstede 3-4 is het juist het tegenovergestelde. Er is ruim  
€ 33.000 minder inkomsten ontvangen dan begroot. Dit komt door lopende afspraken dat maar een klein gedeelte 
van het gebouw verhuurd wordt. 
 
Gelet op de economische crisis is voor het jaar 2016 rekening gehouden met lagere legesinkomsten. Rekening is 
gehouden met € 150.000 minder opbrengsten. Gebleken is echter dat meer aanvragen zijn ingediend dan 
verwacht. Dit heeft tot gevolg gehad dat meer leges zijn binnengekomen, te weten € 211.000 meer dan begroot. 
Tegelijkertijd is in 2016 veelvuldig gebruik gemaakt van inhuurkrachten waardoor de legesopbrengsten voor de 
personeelskosten zijn ingezet. 
 
Maatschappelijk vastgoed 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Maatschappelijk Vastgoed wordt per saldo bijna € 26.000 meer uitgegeven dan 
begroot. Dit is vooral het gevolg van de taakstelling van € 45.000 die nog rust op het product buurt- en clubhuizen 
en die in het afgelopen rekeningjaar nog niet kon worden geëffectueerd. Dat de overschrijding op het thema 
beperkt blijft, moet vooral worden toegeschreven aan de niet begrote minderuitgaven aan exploitatiekosten van 
De Danne. In afwachting van verdere ontwikkelingen is het beheer van dit pand in handen gegeven van de 
gebruikers, de begroting is hierop niet aangepast. 
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Baten 
Binnen het bestuurlijke thema maatschappelijk vastgoed hebben wij € 35.327 minder ontvangen dan begroot.  
Door leegstand in verband met verkoop (of herontwikkeling) zijn er geen inkomsten bij de Kuyperstraat, de 
Dannestraat, de Boomgaart, en het Kwetternestje. Daarnaast zijn er ook panden waar meer inkomsten 
binnenkomen dan begroot zoals het RHC en de Klimboom in Breukelen. Per saldo is er € 35.327 minder 
ontvangen dan begroot. 
 
Mutaties reserves 
 
Lasten 
Binnen dit programma is er € 115.397 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. De grootste afwijkingen 
worden onderstaand verklaard. 
Zoals onder het bestuurlijk thema Sporten en Bewegen is toegelicht hebben wij de begrote storting in de 
voorziening van € 103.000 gestort in de bestemmingsreserve Kapitaalgoederen. Dit omdat er geen 
onderhoudsplan aanwezig is voor grootonderhoud buiten sport . Deze storting was niet in 2016 begroot.  
 
Baten 
Binnen dit programma is er € 299.392 meer onttrokken dan begroot. De grootste afwijkingen worden onderstaand 
verklaard. 
Zoals onder het bestuurlijk thema Bouwen en wonen is toegelicht zijn voor de herontwikkeling van een aantal 
voormalige schoollocaties sloopkosten (€ 67.000) gemaakt. Deze kosten worden in 2016 ten laste van de reserve 
Vastgoed gebracht. Via de vast te stellen grondexploitaties zal deze reserve weer worden aangevuld.  
 
In 2016 is de verkoop de bibliotheek Maarssen gerealiseerd, hierdoor kan nu de voor deze accommodatie 
gevormde kapitaaldekkingsreserve (€ 230.000) vrijvallen. 
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7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
Omschrijving programma 
 
Dit programma bevat de volgende bestuurlijke thema’s: 

• Financiering 
• Financiële positie 
• Belastingen 

 
Wat wilden we bereiken? 
 
1. Degelijk en solide financieel (meerjaren)beleid; 
2. Evenwichtig en sluitende (meerjaren)begroting; 
3. Gezonde reservepositie; 
4. Deugdelijke financieringspositie; 
5. Trendmatige verhoging van de lokale lasten. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
  
1. Zorgdragen voor een degelijk en solide financieel (meerjaren)beleid en presenteren van een 

evenwichtige en  sluitende (meerjaren)meerjarenbegroting 
Door actief te participeren in bijeenkomsten van het Rijk en de provincie wordt geanticipeerd op alle van 
belang zijnde veranderingen binnen de gemeentefinanciën. Op deze wijze kunnen wij onder andere de 
ontwikkelingen binnen de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds nauwlettend volgen en hebben wij het 
afgelopen jaar, met inachtneming van de wettelijke kaders, ons financieel meerjarenbeleid op deze 
veranderingen afgestemd.  
 

2. Monitoren van de omvang weerstandsvermogen, de hoogte van de reservepositie en de noodzaak 
van de aan te houden reserves. 
  
Wij hebben ook het afgelopen jaar de risico’s en beheersmaatregelen geactualiseerd. Om te bepalen of  de 
omvang van het weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen hebben wij een  
risicosimulatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat wij, met een waarschijnlijkheid van 90%, de risico’s per ultimo 
2016 met een weerstandsvermogen van € 4.858.660 kunnen opvangen. Voor een nadere toelichting op ons 
risicomanagement verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen.  
 
Het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve bleef in 2016 in tact, er waren geen onttrekkingen. 
Daarentegen werd er in 2016 in totaal een bedrag van € 1,25 miljoen aan de Algemene Reserve gedoteerd.  
Dit betreft onder andere het overschot van de verkoopopbrengsten van de brandweerkazerne aan de 
Gaslaan en de bibliotheek Maarssenbroek.   
  
In 2016 heeft de gemeenteraad besloten geen tweede Vechtbrug te realiseren. Naar aanleiding hiervan 
werd de bestemmingsreserve ten behoeve van dit project opgeheven waarmee een bedrag van € 1,84 
miljoen vrijgevallen is. Dit bedrag is ten gunste van het rekeningresultaat 2016 gebracht. 
 

3. Sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden en financiële geldstromen. 
De kaders voor het sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden en geldstromen zijn 
vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en vertaald in het treasurystatuut 
gemeente Stichtse Vecht 2014. De kaders zijn in 2016 in acht genomen.  
Voor een nadere toelichting wijzen wij u naar de paragraaf financiering bij deze jaarrekening. 
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4. Matigen verhoging lokale lasten met niet meer dan met het percentage van de inflatie. 
In de jaarrekening 2016 verantwoorden wij de lokale lasten, zoals deze zijn vastgesteld in de 
legesverordening over 2016. Voor verdere specificatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

 
Toelichting realisatie 
 
Financiering  
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Financiering hebben wij € 125.918 meer uitgegeven dan begroot. 
 
In verband met het risico op oninbaarheid beschikken wij over een ‘voorziening dubieuze debiteuren’. Voor het op 
peil houden van de voorziening bleek in 2016 een storting ten gunste van de voorziening van in totaal € 102.494 
nodig. 
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Financiering hebben wij € 294.185 minder ontvangen dan begroot.  
Belangrijkste oorzaak is de toerekening van rente aan de eigen financieringsmiddelen en de lagere baten. In 
tegenstelling tot de verwachtingen zijn enkele investeringsprojecten niet in 2015 maar in 2016 afgerond. Dit 
betekent dat de toerekening van rente op deze projecten niet in 2016 heeft plaatsgevonden.  
 
De Wet fido verbiedt het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan eigen personeel. Wij passen een 
sterfhuisconstructie toe op de hypothecaire geldleningportefeuille (vm. gemeente Breukelen).  
Als gevolg van de zeer lage hypotheekrente zijn er in 2016 (en de jaren daarvoor) veel van de hypothecaire 
geldleningen vervroegd afgelost respectievelijk overgesloten naar een reguliere bankinstelling. Dit heeft geleid tot 
lagere rentebaten. 
 
 

Bestuurlijk thema Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging

2015 2016 2016 2016 2016
Financiering

Interne doorbelasting 66.854             67.918             67.918             67.918             -                       
Kapitaallasten 134.303           144.812           144.812           100.826           43.986             
Overige lasten 55.987             14.942             14.942             140.860           -125.918          
Baten -1.062.655       -1.178.982       -1.178.982       -884.797          -294.185          
Saldo -805.511          -951.310          -951.310          -575.192          -376.118          

Financiële positie
Interne doorbelasting 61.144             60.798             776.209           776.209           -                       
Overige lasten 102.852           560.000           188.316           256.578           -68.262            
Baten -44.266.888     -46.857.650     -44.658.046     -45.706.356     1.048.310        
Saldo -44.102.892     -46.236.852     -43.693.521     -44.673.569     980.048           

Belastingen
Interne doorbelasting 1.390.553        1.539.597        747.065           747.065           -                       
Kapitaallasten -                       5.600               -                       -                       -                       
Overige lasten 839.379           369.107           880.797           1.085.639        -204.842          
Baten -13.218.836     -13.776.242     -13.730.821     -13.770.312     39.491             
Saldo -10.988.905     -11.861.938     -12.102.959     -11.937.608     -165.351          

Resultaat na beastemming
Overige lasten 3.436.336        465.238           -                       -                       -                       
Baten -                       -                       -375.743          -                       -375.743          
Saldo 3.436.336        465.238           -375.743          -                       -375.743          

-52.460.971     -58.584.862     -57.123.533     -57.186.369     62.836             
498.935           120.300           120.300           1.233               119.067           

-3.833.160       -371.465          -371.465          -3.973              -367.492          
-3.334.224       -251.165          -251.165          -2.740              -248.425          

Gerealiseerde resultaat -55.795.195     -58.836.027     -57.374.698     -57.189.109     -185.589          
Mutaties reserves

Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
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Financiële positie 
 
Lasten  
Binnen het bestuurlijk thema Financiële positie hebben wij € 68.262 meer uitgegeven dan begroot. 
  
In de begroting wordt jaarlijks voor € 100.000 een post onvoorzien opgenomen. In 2016 is deze post voor  
€ 80.000 ingezet ter dekking van de gemeentelijke  compensatie in een Ruimtelijke Ordeningsvraagstuk.  
Vervolgens is het saldo van onvoorzien eind 2016 € 20.000. 
Voor nog te betalen  werkgeverslasten voortvloeiend uit de invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget) is 
een bedrag van € 141.668 opgenomen. 
 
Voor lasten die niet direct kunnen worden toegewezen en specifiek gecalculeerd wordt in de begroting op het 
bestuurlijk thema financiële positie jaarlijks een aantal stelposten opgenomen. In 2016 is een stelpost opgenomen 
voor de toedeling van de kosten vanuit de belastingsamenwerking BSWW. Op deze stelpost resteert er € 53.406, 
deze kosten konden in de begroting 2016 nog niet specifiek aan  de kostenopzet  vanuit BSWW worden 
toegedeeld. Dit omdat een deel van de gemeentelijke kosten overhead betrof. Voor een nadere toelichting op de 
lasten van BSWW wordt verwezen naar het bestuurlijk thema Belastingen binnen dit programma.  
 
Baten 
Binnen het bestuurlijk thema Financiële positie hebben wij € 1.050.000 meer ontvangen dan begroot. 
De grootste afwijkingen verklaren wij hieronder. 
 
Wij hebben van het Rijk een decentralisatie-uitkering ten bedrage van € 350.000 ontvangen voor de verhoogde 
asielinstroom. De Decembercirculaire 2016 van het Gemeentefonds kan niet meer in 2016 aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd voorzien van een begrotingswijziging voor  2016. De voor 2016 ontvangen decentralisatie-
uitkeringen worden wel verantwoord in 2016. Dit correspondeert met het opnemen van de in 2016 gemaakte 
kosten voor de verhoogde asielinstroom. Een toelichting op deze kosten kunt u vinden onder het bestuurlijk 
thema onderwijshuisvesting op het programma 4 Onderwijs en het bestuurlijk thema Participatiewet  op het 
programma 5 Sociaal Domein. 
 
Daarnaast is door het Rijk in 2016 de ontvangen algemene uitkering over 2014 en 2015 naar beneden bijgesteld.   
Dit als gevolg van een bijstelling van de uitkeringsfactor en op basis van de laatst bekende gegevens zoals de 
WOZ-waarden. Per saldo veroorzaakte al de bijstellingen, met uitzondering van de verhoogde asielinstroom, een 
daling van de algemene uitkering met circa € 230.000.  
 
De stelpost achteruitgang Algemene uitkering zetten wij in om de bijstellingen van de Algemene uitkering die ons 
gedurende een jaar door het Rijk worden opgelegd op te vangen. Zoals hierboven is toegelicht kan dit ook de 
bijstelling van de Algemene uitkering van voorgaande jaren betreffen. Het restant van deze stelpost is in 2016  
€ 745.000. 
 
De ramingen op de kostenplaatsen zijn via begrotingswijzigingen in 2016 op diverse onderdelen bijgesteld. Het 
saldo van deze begrotingswijzigingen wordt niet verder verdeeld over de diverse bestuurlijke thema’s maar 
verzameld op de post “saldo kostenplaatsen”. In 2016 is het saldo van deze post € 185.500 lager dan begroot. 
Deze onderuitputting is het gevolg van het feit dat wij € 86.230 minder uitgegeven hebben aan salarissen dan 
begroot (0,4% van de totaal beschikbare loonsom). De overige € 99.270 is het saldo van een aantal afwijkingen 
die geen nadere toelichting behoeven.  
 
Belastingen 
 
Lasten 
Binnen het bestuurlijk thema Belastingen is € 204.842 meer uitgegeven dan begroot. Belangrijkste oorzaak zijn 
de kosten voor de bedrijfsvoering BSWW. Op basis van een inschatting van de door het BSWW te maken kosten 
zijn de bijdragen voor 2016 voor de drie gemeenten vastgesteld. Via RaadsInformatiebrief nr 82 van 4 november 
2016 hebben wij u reeds geïnformeerd dat  de extra bijdrage voor Stichtse Vecht € 142.500 zou bedragen.  
Uiteindelijk is dit tekort opgelopen tot € 198.847 mede door extra inhuur in het laatste kwartaal.  
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De paragrafen 
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1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Inleiding 
In deze paragraaf gaan wij in op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Voor het beoordelen van het 
weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico’s en in de aanwezige weerstandscapaciteit. Ook blikken we 
terug op de activiteiten die in 2016 binnen het risicomanagement ondernomen zijn. Aandacht voor 
risicomanagement en het weerstandsvermogen voorkomt dat substantiële risico’s dwingen tot bezuinigingen 
en/of leiden tot bijstelling in de uitvoering van de programma’s. 
Tenslotte zijn in deze paragraaf in lijn met het besluit Begroting en verantwoording (BBV) diverse kengetallen 
opgenomen die een beeld van de financiële positie van de gemeente geven.  Ter vergelijk hebben wij daarbij 
naast 2016 ook de kengetallen uit de jaarrekening 2015 opgenomen. 
 

Risicomanagement 2016 
In 2016 is het risicomanagementbeleid herijkt. De reden voor herijking was een stageonderzoek naar het 
risicomanagementbeleid van Stichtse Vecht in vergelijking met andere gemeenten en een woningcorporatie.  
Het onderzoek wees uit dat het risicomanagementbeleid van de gemeente pragmatisch en gedegen is opgezet. 
Daarnaast werden aanbevelingen gedaan om het risicomanagement op een hoger plan te brengen. Naar 
aanleiding van het onderzoek zijn de beleidsuitgangspunten vereenvoudigd. De herijkte nota 
Risicomanagementbeleid is begin 2017 door de raad vastgesteld. 
 
Terugblik grootste risico’s 2016 
Gedurende het jaar zijn de risico’s en beheersmaatregelen geactualiseerd. Voor het registreren en monitoren van 
de risico’s gebruikt de gemeente het programma NARIS. De raad is over de risico’s via de programmabegroting 
en in het geval van afwijkingen via de bestuursrapportages geïnformeerd. Risicomanagement is daarmee 
structureel ingebed in de reguliere P&C cyclus. Onderstaand volgt een korte terugblik op de in de begroting 2016 
opgenomen risico’s. 
 
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 10 risico’s op het vlak van Verbonden Partijen.  
Beheersmaatregel: Voor elke Verbonden Partij is een risicoprofiel opgesteld. Daarmee zijn de risico’s in beeld. 
Komende periode volgt bestuurlijke afstemming met de besturen van de Verbonden Partijen over de benoemde 
risico’s. In overleg met de Verbonden Partijen bespreken we de beheersmaatregelen die hiervoor nodig zijn.   
 
Terugblik:  
In 2016 is een pilot ‘gezamenlijke sturingsvragen’ gestart waarbij op ambtelijk niveau samen met 13 andere 
gemeenten en vier verbonden partijen (waaronder voor Stichtse Vecht VRU en OdrU) is verkend hoe de 
sturingsinformatie uniformer, efficiënter en effectiever valt te maken. Hierdoor kunnen raden uniformer worden 
geïnformeerd (bijvoorbeeld naar aanleiding van de bepalingen in het BBV). Tevens draagt de pilot bij aan het 
beter in kaart brengen van de risico’s per partij. Daarvoor is in 2016 een aanzet gemaakt om een koppeling te 
maken tussen de sturingsvragen en het risicomanagementsysteem NARIS. 

Met de directies van de verbonden partijen uit de pilots zijn gesprekken over de aanpak gevoerd en samen met 
de verbonden partijen is een lijst met sturingsvragen opgesteld. Komend jaar passen we de vragenlijst als test toe 
en wordt de werkwijze verder verfijnd.  

Sociaal domein  

Financiële, en politiek/bestuurlijke risico’s die samenhangen met de implementatie en uitvoering van het Sociaal 
domein. De risico’s die hiermee samenhangen zijn in beeld gebracht. Een uitgebreidere weergave is te vinden in 
de Monitor Sociaal Domein (2e kwartaalrapportage 2015). Er is een top 10 opgesteld van grootste risico’s.  
 
Beheersmaatregel: Voor de transities in het sociaal domein (nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) geldt dat 
het budget van het Rijk taakstellend is. Voor het ‘afdekken’ van de risico’s geldt een iets ander scenario dan voor 

50 
 



de overige risico’s. Voor deze risico’s is een bestemmingsreserve ‘risicofonds Sociaal domein’ als buffer 
beschikbaar en pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. 
 
Terugblik:  
In 2016 zijn binnen het Sociaal domein verschillende stappen gezet die leiden tot een verlaging van het 
risicoprofiel. Dit betrof zowel organisatorische aanpassingen als aanpassingen in werkprocessen en -afspraken, 
zoals o.a.:  

- Verduidelijking van taken en bevoegdheden (zoals het beleggen van het programma bij één 
programmamanager); 

- Voortzetting strategische inkoop in Utrecht-Westverband en betere monitoring vanuit onze eigen 
organisatie; 

- Het opstellen van een transformatieplan, met daaraan gekoppeld de inzet van extra middelen; 
- Verbeteringen in het facturatieproces waardoor meer grip op het proces is ontstaan; 
- Initiatieven om de toe- en doorverwijzing voor zorg buiten de gemeente om beter in beeld te krijgen. 

Ook komend jaar zullen verdere vervolgstappen op het gebied van risicobeheersing gezet worden.  

De geïnventariseerde risico’s worden bij de reguliere cyclusmomenten gemonitord.  

Ten behoeve van de risico’s Sociaal domein is een reserve beschikbaar waarin 4% van zowel de integratie-
uitkering Jeugd als van de integratie-uitkering Wmo 2015 wordt gestort. Aan het eind van een jaar worden 
overschotten en tekorten op het domein met deze reserve verrekend. Voor  zover ten tijde van het opstellen van 
deze paragraaf bekend, hebben zich geen financiële risico's voorgedaan  waar niet op voorhand voor was 
gereserveerd. Over het jaar 2016 vindt per saldo storting plaats in de reserve ‘risicofonds Sociaal domein’. 

Aansprakelijkheidsstelling gevolgschade calamiteiten nutsleidingen   
Financiële risico’s door calamiteiten aan regionale leidingen waardoor gevolgschade ontstaat. Het betreft 502 
percelen waarbij 99 bouwwerken zijn geconstateerd.  
Beheersmaatregel: Voor het terugdringen van de kans op calamiteiten stellen wij een plan van aanpak op. 
 
Terugblik:  
Er is een uitvoeringsplan opgesteld als uitvloeisel van het door het college vastgestelde plan van aanpak. Het 
uitvoeringsplan wordt in april 2017 aan de raad voorgelegd. De uitvoering zal ca. 2 jaar in beslag nemen. Uit het 
uitvoeringsplan is gebleken dat bij 18 percelen veiligheidsrisico’s spelen. Dit betreft de bouwwerken op 
gasleidingen.  

Kockengen Waterproof  
Financiële risico’s die in eerste aanleg het gebiedsproces betreffen, alsmede het verleggen van de hoofdriolering 
en het herstel aan kabels en leidingen om de veiligheid te kunnen garanderen.  
Beheersmaatregel: Wij stellen een juridisch onderzoek in naar de kostenverdeling en in overleg met bewoners 
wordt maatwerk aangeboden.  
 
Terugblik:  
Kockengen Waterproof is in uitvoering. Door het verleggen van het tracé van de hoofdriolering in het 2de deelplan 
van Kockengen Waterproof kunnen bewoners worden geconfronteerd met extra kosten voor het aansluiten van 
hun riolering. In 2016 is geen beroep op de Algemene reserve gedaan. De extra kosten konden tot nog toe 
worden opgevangen binnen het project. 

Vastgoed   
Per kern is een analyse gemaakt van ons eigen maatschappelijk vastgoed, van het overig maatschappelijk 
vastgoed en van het aanwezige en gewenste voorzieningenniveau. Uit deze analyse is een lijst van af te stoten 
panden opgesteld welke worden vervreemd. Voor de panden die worden verkocht gelden de marktomstandig-
heden op het moment van verkoop. In de relatie tot het vastgoed van andere aanbieders zijn wij concurrenten. 
Deze concurrentie kan ertoe leiden dat er exploitatieproblemen, zoals leegstand of onderbezetting, ontstaan.  
Beheersmaatregel: actief vastgoedbeheer van de vastgoedportefeuille, waarbij de kansen die zich voordoen om 
vastgoed af te stoten of te optimaliseren worden benut. 
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Terugblik:  
Dit risico heeft zich in 2016 voorgedaan. Door leegstand vanwege verkoop (of herontwikkeling) waren er in 2016 
geen exploitatie-inkomsten uit vastgoed aan de Kuyperstraat, de Boomgaard en het Kwetternestje. Het financieel 
nadeel werd deels opgevangen door meer inkomsten dan begroot bij andere panden zoals het RHC en de 
Klimboom in Breukelen. Het resterende nadeel van ca. € 35.000 is meegenomen in de jaarrekening 2016 (zie 
programma 6, onderdeel maatschappelijk vastgoed). 
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
Het totaal aan geïnventariseerde risico’s bedraagt per 31-12-2016 € 21,5 miljoen. Omdat de risico’s niet allemaal 
tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden, kan het aan te houden weerstandsvermogen lager kan zijn 
dan de omvang van de geïnventariseerde risico’s. Om te bepalen wat het benodigde weerstandsvermogen is, is 
een risicosimulatie uitgevoerd. Uit de simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan worden 
dat de risico’s met een weerstandsvermogen van € 4.858.660 kunnen worden opgevangen (benodigde 
weerstandscapaciteit). Ten opzichte van 2015, toen het benodigde weerstandsvermogen € 4.973.525 bedroeg, 
betekent dit een lichte daling van het verwachte nadelige (financiële) gevolg van de geïnventariseerde risico’s.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bedroeg per 31 december 2016: 

*Dit betreft het voor het opvangen van risico’s bestemde deel van de Algemene reserve. Het bedrag per inwoner dat de 
minimumomvang van de Algemene reserve bepaald is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen en bedraagt € 150. De 
totale omvang van de algemene reserve (zie bijlage reserves en voorzieningen) kan hier van afwijken. 
 
In 2016 heeft zowel voor de top 5 risico’s als voor de overige geïnventariseerde risico’s geen onttrekking uit de 
Algemene reserve plaatsgevonden om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen.  
 
Ratio weerstandsvermogen 
Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit  
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het 
weerstandsvermogen en wordt uitgerukt in een ratio. De raad heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en 
voorzieningen en de nota Risicomanagement de ratio weerstandsvermogen vastgeld op tenminste 1,4 (met een 
streefwaarde van 2,0).  
 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit   =    
€ 10.373.376 

= 2,14 
Benodigde weerstandscapaciteit €   4.858.660 

Voor de beoordeling van de ratio is door het bureau NAR (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) in 
samenwerking met de Universiteit Twente een norm ontwikkeld. Deze norm wordt landelijk veelal toegepast. Op 
basis van deze landelijk gangbare normering krijgt de ratio de kwalificatie ‘uitstekend’.  
 
Verloop ratio weerstandsvermogen 
Daarnaast voldoet de ratio weerstandsvermogen aan de door de raad gestelde norm. De afgelopen jaren kende  
de ratio het volgende verloop: 

*in de loop van 2013 zijn per programma risico’s geactualiseerd en is de huidige wijze van risicomanagement geïntroduceerd. 
 
 
 

Minimum omvang Algemene reserve* (minimum w eerstandsvermogen o.b.v. inw oner aantal per 31-12-2016 9.609.150
Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering 744.226
Stelpost Onvoorzien 20.000
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 10.373.376

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Jaar Ratio begroting Ratio Jaarrekening

2013* 1,45 2,42

2014 2,58 2,09

2015 2,06 1,92

2016 2,09 2,14
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De hogere ratio jaarrekening 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2015 hangt samen met een hogere 
beschikbare weerstandscapaciteit vanwege het hogere inwoneraantal per 31-12-2016. Daarnaast kende in 
tegenstelling tot 2015 de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering eind 2016 nog een restant. In 2015 was de 
stelpost geheel benodigd voor het opvangen van nadelen op het gemeentefonds 2015.  
 
Kengetallen  

In artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald, dat 
gemeenten in hun begroting en jaarverslag diverse financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen 
en risicobeheersing moeten opnemen. Aan de hand van deze kengetallen kan de raad zich makkelijker een beeld 
vormen van de financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen per 31-12-2016 en het 
verloop daarin ten opzichte van de jaarrekening 2015 is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 
 
Wat betekenen deze kengetallen?  
 
De netto schuldquote  
De quote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een 
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Dit kengetal is als volgt berekend: 
het totaal van de vaste en vlottende schulden minus de uitzettingen gedeeld door de jaarlijkse baten. Uit het getal 
blijkt dat de schuld van de gemeente net als in 2015 overeenkomt met ca. 2/3 deel van alle verwachte baten die 
bij de gemeente binnenkomen.  
 
De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)  
De berekening is gelijk aan bovenstaand kengetal echter de schuld van de gemeente is in dit geval verminderd 
met de financiële activa en kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen.  
 
De solvabiliteitsratio  
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
Dit kengetal is als volgt berekend:het eigen vermogen gedeeld door de totale passiva. Dit geeft een 
solvabiliteitsratio van 26 procent voor de gemeente Stichtse Vecht. De ratio bevindt zich daarmee binnen de 
minimum norm die ligt tussen de 25 en 40 procent.  
 
Grondexploitatie  
Grondexploitaties kunnen gelet op economische ontwikkelingen een forse impact hebben op de financiële positie 
van een gemeente. Indien de gemeente leningen heeft afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) 
woningbouwproject dan heeft zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te 
weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de 
woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de 
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Dit kengetal is als volgt 
berekend: de niet in exploitatie genomen gronden gedeeld door alle verwachte baten die bij de gemeente in 2016 
binnenkomen. Het getal geeft aan dat de gemeente Stichtse Vecht nagenoeg geen grondposities heeft en 
daarmee op dit onderdeel weinig risico in haar financiële positie loopt. 

Kengetallen Rekening Begroting Rekening Categorie A Categorie B Categorie C

2015 2016 2016 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

Netto schuldquote 65% 66% 65% < 90% 90%-130% > 130%

Netto schuldquote (gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen)

59% 60% 61% < 90% 90%-130% > 130%

Solvabiliteitsratio 27% 25% 26% > 50% 20%-50% < 20%

Grondexploitatie 0,01% 0,01% 0,07% < 20% 20%-35% > 35%

Structurele exploitatieruimte 3,19% 0,21% 1,24% > 0% = 0% < 0%

Belastingcapaciteit 110,24% 113,62% 113,62% < 95% 95%-105% > 105%
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Structurele exploitatieruimte  
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en 
structurele lasten. Het kengetal is als volgt berekend: De structurele baten minus de structurele lasten 
vermeerderd met de structurele mutaties in de reserves gedeeld door alle verwachte baten die bij de gemeente in 
2016 binnenkomen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele 
lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken. 
 
Belastingcapaciteit  
De OZB opbrengsten zijn de belangrijkste eigen belastinginkomsten van de gemeente. De belastingcapaciteit 
geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om een financiële tegenvaller in het volgende 
begrotingsjaar op te vangen dan wel of ruimte is voor het creëren van nieuw beleid. Stichtse Vecht kent in 
verhouding tot het landelijk gemiddelde hoge woonlasten (bron Coelo). De ruimte voor het opvangen van 
financiële tegenvallers binnen de belastingcapaciteit afgezet tegen de landelijke norm is daardoor negatief 
(categorie C). 
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2. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Inleiding 
Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. 
 
Welke kapitaalgoederen 
• Wegen 
• Kunstwerken 
• Openbare verlichting 
• Watergangen (kade- en oevervoorzieningen) 
• Riolering 
• Groen 
• Speelterreinen 
• Sportterreinen 
• Gebouwen 

 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  
Bij het beheer van de openbare ruimte werd op basis van de uitgangspunten gewerkt aan de hand van de 
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau’s hoog (A), midden (B) en laag (C). De contracten met de aannemers liepen 
per 1 januari 2017 af en mede vanwege de moeilijk te constateren verschillen tussen die niveaus en de 
discussies tussen de uitvoerende aannemers en de gemeente is een uitgebreide aanbestedingsprocedure 
gevolgd voor de nieuwe periode lopende van 2017 tot en met 2021. Het uitgangspunt voor het nieuwe IBOR- 
beleid (dat in nauw overleg met de commissie Fysiek Domein is opgesteld) is dat bewoners zelf meer invloed 
kunnen uitoefenen op het beheer van de openbare ruimte. De aannemer wordt mede beoordeeld op de 
tevredenheid van de omgeving.   
 
Wegen 
Het onderhoud van wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen 2014-2018.Het beheerplan wegen omvat het 
planmatig onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen 
voldoen. In 2016 zijn ten behoeve van het beheerplan een aantal grote wegen onderhouden zoals de Teckop in 
Kockengen, een deel van de straatweg in Breukelen en eerste fase Kanaaldijk-Oost te Nigtevecht. Samen met 
Waternet is de Nieuweweg te Tienhoven uitgevoerd. Daarnaast is er verspreid over de gemeente op meerdere 
wegvakken planmatig onderhoud uitgevoerd. Eind 2016 is er een weginspectie uitgevoerd. Deze weginspectie 
wordt verwerkt in het beheerplan wegen 2017 -2021.  
 
Kunstwerken  
Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers en  
grondkeringen. Het doel van de kunstwerken was in 2016 om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije 
doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. De brug ter hoogte van 
Geesberge te Maarssen is aangepast voor zowel het verkeer als voor de waterhuishouding. Daarnaast is er een 
nieuwe fietsbrug ter hoogte van de Kerkvaart Breukelen en Amsterdam Rijnkanaal geplaatst. Naast de genoemde 
bruggen is er regulier onderhoud gepleegd aan diverse kunstweken. Het is noodzakelijk om de kunstwerken te 
beheren en te onderhouden waarbij veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal 
staan. Het onderhoud vond plaats binnen de beleidskaders voor de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid 
was daarbij de ondergrens.  In 2016  is er een start gemaakt met een  meerjaren beheer- en onderhoudsplan dat 
geactualiseerd wordt op basis van inspecties.  
 
In het najaar van 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het groot onderhoud aan de 
gemeentelijke bruggen over de Vecht. De klapbrug in Loenen is qua onderhoud in 2016 uitgevoerd. De overige 
bruggen worden in 2017 verder opgepakt. 
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Openbare verlichting 
Met openbare verlichting (OVL) wordt de verlichting in de openbare ruimte bedoeld. OVL heeft  in belangrijke 
mate bijgedragen aan een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving. In 2020 willen wij op de OVL een 
energiebesparing van 20 %  realiseren ten opzichte van het energieverbruik in 2014. Het beheer en onderhoud is 
ondergebracht in een leasecontract. Om de energiebesparing te bereiken is in 2016 geïnvesteerd in het 
wegwerken van het achterstallige onderhoud aan de OVL. Achterstallig onderhoud wordt deels meegenomen in 
de integrale projecten. Om de energiebesparing te realiseren zijn de nieuwe lichtmasten voorzien van Led 
lampen. Om de voorgenomen energiebesparing in 2020 te kunnen behalen is in 2016 besloten het contract met 
Citytec per 1 januari 2018 op te zeggen. Bezien wordt of het realistisch is de eigendom van de lichtmasten te 
verkrijgen zodat meer zeggenschap over de toe te passen verlichting wordt verkregen en een efficiënter beheer 
en onderhoud kan plaatsvinden. Wij zijn hierbij op zoek naar ander toepassingen op/in/aan lichtmasten. 
 
Watergangen  
Wij beheerden oevers in de openbare ruimte, zowel beschoeid als onbeschoeid. Delen van de oevers van de 
Vecht zijn aangewezen als openbare aanlegplaats, waarbij basis voorzieningen aanwezig zijn.  Gebruikers 
betalen hiervoor kadegeld en toeristenbelasting. Er zijn diverse ideeën uitgevoerd of in voorbereiding om de 
kwaliteit van de aanlegvoorzieningen te verbeteren. Zo is in 2016 het maaiwerk van de oevers geïntensiveerd en 
is een toilet- en douchevoorziening gerealiseerd in het koetshuis bij Goudestein. Het beheer van de watergangen 
was gericht op het behoud van waterberging en doorstroming, waarbij maximaal rekening werd gehouden met 
water- en oeverecologie. Het beheer behelste het, conform de Keur van de waterschappen, jaarlijks schonen van 
watergangen, het schoonmaken van duikers en het baggeren van de watergangen. In dit kader is in 2016 
gebaggerd in Vreeland, bij de begraafplaats Breukelen en op een flink aantal locaties in het buitengebied bij 
Kockengen.  In 2016 zochten wij in de gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast naar verbeteringen van het 
systeem, samen met het betreffende waterschap. Zo zijn in Broekland twee kruisingen verhoogd en is een 
grondwal aangelegd langs de sportvelden. Het waterschap heeft er stuwen opgehoogd en duikers afsluitbaar 
gemaakt. In 2016 is gestart met de voorbereiding van de renovatie en verplaatsing van het wijkgemaal aan de 
Broekdijk-Oost . Met deze maatregelen is de kans op wateroverlast sterk verkleind.  
 
Riolering  
Het onderhoud van de riolering is uitgevoerd volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2012-2016. 
Het onderhoud omvatte de reiniging van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriolen, de 
reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriolen, randvoorzieningen en overstorten, pompen/gemalen met 
druk/persleidingen en kolken. De renovatie van gemalen en minigemalen is in 2016 afgerond.  
Omdat het GRP de periode besloeg van 2012 tot en met 2016 is er in 2016 gestart met het voorbereiden van een 
nieuw GRP voor de periode 2017 – 2021. Helaas is het niet gelukt om dit nieuwe GRP door de raad nog in 2016 
te laten vaststellen. Vaststelling is nu gepland in het voorjaar van 2017. 
 
Groen  
Het jaarlijks onderhoud aan het groen werd op grond van het groenbeheerplan binnen IBOR uitgevoerd, op het 
onderhoud van bermen buiten de kernen na. Het doel was functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar 
onderhoudsniveau. In het groenbeheerplan zit een databank van te beheren groen, onderverdeeld in groentypen 
en functies, en geografisch onderverdeeld in structuurelementen. Op basis van die structuurelementen is een 
differentiatie mogelijk in beheerniveau (beeldkwaliteit). Het groenbeheerplan is de basis voor de uitwerking in de 
diverse onderhoudsbestekken. Het integraal beheerplan voorziet in planmatige reconstructie, renovatie en 
vervanging.  In 2016 zijn onder meer paden opgeknapt in parken Goudestein, Groenhoven (Oud Zuilen)  en 
Maarssenbroek, is het groen in Antilopespoor in Maarssenbroek versterkt en zijn meedere (kleine) reconstructie 
uitgevoerd in Loenen en Breukelen .  
 
De belangrijkste bomen, en historische landschappelijke beplantingen, gemeentelijke en particuliere, zijn 
opgenomen op de zogenaamde Groene kaart. Op de Groene kaart staande bomen en beplantingen worden 
beschermd door de Bomenverordening. Als boombeheerder zijn wij wettelijk verplicht om de bomen periodiek te 
inspecteren op veiligheid. De inspectie heeft geleid tot lijsten met gebreken en aandachtspunten. Situaties met 
veiligheidsproblemen zijn met voorrang aangepakt.   In verband met diverse stormen in 2016 heeft op vele 
plaatsen in de gemeente noodkap moeten plaatsvinden. Dit heeft ook geleid tot overschrijding van de 
beschikbare budgetten voor bomenonderhoud. In veel gevallen wordt er in 2017 en verder voor herplant gezorgd.  
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Speelterreinen  
In de gemeente Stichtse Vecht zijn veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse 
doelgroepen. De speelplaatsen dienen te voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het 
Attractiebesluit.  
Als eigenaar van de speeltoestellen hebben wij de verplichtte jaarlijkse inspectiegehouden. Deze inspectie is 
gehouden door een onafhankelijk inspectiebureau. 

De uitwerking van het Beleidskader speelruimte en –voorzieningen wordt uitgevoerd in de vorm van kwaliteits-
kaarten per wijk of kern. In de loop van 2015 is daarmee een start gemaakt, waarbij Kamelenspoor als pilot is 
gebruikt voor het participatietraject . De uitrol van dit beleid wordt tot 2021 voortgezet (aan de raad is aangegeven 
dat we dit plan uiterlijk in 2020 afronden). Vanuit de kwaliteitskaarten volgen uitvoeringsplannen met voorgestelde 
reconstructies. Het dagelijks onderhoud is opgenomen binnen IBOR.  

De implementatie van het beleidsplan “Buitenspelen  natuurlijk” is niet gelopen zoals wij dat hadden voorzien en 
gehoopt. Dit  werd mede veroorzaakt door een wettelijk verplichte  inspectie van de speeltoestellen waaruit bleek 
dat verwijdering van een aantal speeltoestellen noodzakelijk was vanwege gevaarzetting. Het is ons helaas niet 
gelukt om een combinatieslag te maken tussen het noodzakelijk vervangen van een aantal toestellen en het 
uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het speelruimtebeleidsplan. Eind 2016 is in ieder geval alles in 
het werk gesteld om de toezeggingen aan de bewoners in de buurt van speelterreintjes waar speeltoestellen zijn 
weggehaald te realiseren. Zo is in Zandweg Oostwaard een kunstgrasveld aangelegd en zijn diverse 
speelplaatsen heringericht in Breukelen en diverse andere kernen. In 2017 wordt bezien in hoeverre er nog 
mogelijkheden zijn om binnen de financiele kaders het speelruimtebeleid verder vorm te geven. 

Sportterreinen  
De gemeente faciliteert 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.  
Bij het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

• instandhouding voorzieningenniveau sportaccommodaties; 
• eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 
• afbakening beheertaken gemeente / vereniging. 

 
In 2016 zijn in dit kader diverse gesprekken gevoerd met de voorzitters van de voetbalverenigingen over het 
zelfbeheer van de accommodaties. Deze gesprekken hebben in 2016 nog  niet tot overeenstemming geleid. 
Mogelijk dat het beheer getrapt kan worden over gedragen, bijvoorbeeld eerst het dagelijks onderhoud.  In 2017 
wordt verder gesproken. 

Gebouwen  
Het meerjarige (technische) onderhoud van de gemeentekantoren, enkele onderwijsgebouwen, gebouwen voor 
sport, welzijn, cultuur,  kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de 
gemeente verzorgd en bekostigd. De panden zijn volgens het meerjarenonderhouds-(beheer)plannen (MJOP’s) 
onderhouden.  Daarnaast heeft 2016  in het teken gestaan van de verhuizing van het ambtelijk apparaat naar het 
verbouwde gemeentekantoor in Maarssen. In het gemeentekantoor zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen zoals de aansluiting op een WKO istallatie, het aanbrengen van ca. 200 zonnepanelen en het 
toepassen van automatisch in- en uitschakelende verlichting. Aan het Koetshuis Boom en Bosch en aan Boom en 
Bosch zelf is regulier buitenonderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud heeft plaatsgevonden aan het Koetshuis bij 
Goudesteijn (Vechtstreekmuseum). 
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3. Financiering 
 
Inleiding 
De paragraaf ‘Financiering’ geeft informatie over de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht is omgegaan met 
het beheersen van de financiële middelen en de hieraan verbonden risico’s.  
 
Wet- en regelgeving 
De basis voor het uitvoeren van activiteiten op het taakveld ‘treasury’ wordt gevormd door de Wet financiering 
decentrale overheden (Wet fido). De wet werd in 2001 geïntroduceerd en is vertaald in het ‘Treasurystatuut 2014 
gemeente Stichtse Vecht’.  
 
Beleidsvoornemens 2016 

Minimaliseren kosten betalingsverkeer 
De gemeente Stichtse Vecht heeft het betalingsverkeer ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Na 
een periodiek onderzoek naar de marktconforme bancaire condities (2015) werd de focus gericht op het 
terugbrengen van de kosten van het betalingsverkeer. Door onder andere het clusteren van betaalbatches 
konden wij in 2016 de kosten van het betalingsverkeer ten opzichte van voorgaande jaren verder minimaliseren.  
 
Liquiditeitenpositie 
Over een begrotingsjaar gemeten lopen Inkomende en uitgaande geldstromen nooit synchroon. Als gevolg 
hiervan zijn er ook in 2016 tijdelijke liquiditeitentekorten ontstaan. De tekorten werden binnen de kaders van de 
Wet fido gereguleerd met het aantrekken van kortlopende geldleningen. Tijdelijke liquiditeitsoverschotten werden 
in 2016 overeenkomstig de Wet fido en de ‘Regeling schatkistbankieren decentrale overheden’ belegd in ’s Rijks 
schatkist.  
De liquiditeitenpositie van de gemeente Stichtse Vecht is in 2016 ten opzichte van voorgaande jaren verbetert.  
 
Financieringspositie 
Voor de financiering van investeringsuitgaven in 2016 (ca. € 11,0 miljoen) zijn in eerste aanleg de mogelijkheden 
benut welke de Wet fido daarvoor biedt. Om te voorkomen dat de kasgeldlimiet als gevolg hiervan continue onder 
druk zou komen werd mede gelet op de zeer lage rente op de kapitaalmarkt besloten een geldlening van € 10,0 
miljoen aan te trekken. De geldlening heeft een looptijd van 10 jaar en kon worden aangetrokken tegen een rente 
van 0,465%.  
 
Leningportefeuille 
De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht bestaat uit dertien (13) langlopende geldleningen. De 
restschuld per ultimo van het jaar 2016 bedraagt ruim € 68,6 miljoen en is exclusief een destijds door de vm. 
gemeente Breukelen verstrekte geldlening aan de woningbouwvereniging Vecht & Omstreken. De rente- en 
aflossingsverplichting op deze geldlening wordt per vervaldag aan de woningbouwvereniging doorbelast. 
 

 
 

  

Leningportefeuille per 1 januari 2016              63.945.687

BNG, leningnummer 40.110.505 (nieuw e lening) 10.000.000 0,465% 10.000.000

Subtotaal           73.945.687

Af: totaal aflossingen 2016 5.334.581

Leningportefeuille per 31 december 2016 68.611.106

Leningportefeuille, mutaties 2016

Hoofdsom Rente Restant
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Rente 
Macro economische factoren zijn van invloed op de rente ontwikkeling. Om bestedingen te stimuleren en prijzen 
aan te jagen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) lenen goedkoop en sparen onaantrekkelijk gemaakt. Deze 
crisismaatregelen hebben geleid tot een zeer lage rente in 2016, zowel op de geld– als op de kapitaalmarkt.   
Rente langlopende geldleningen o/g (kapitaalmarkt). 
De historisch lage rente op de kapitaalmarkt is aanleiding geweest in 2016 onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden tot het verlagen van de rentelasten door (gedeeltelijke) herfinanciering van de leningportefeuille. 
Uit dit onderzoek bleek dat de te betalen boeterente voor de (gedeeltelijke) herfinanciering uiteindelijk tot een 
negatief (rente)resultaat zou leiden. Als gevolg hiervan werd besloten niet tot herfinanciering overgegaan. 
Per ultimo 2016 is de rentelast voortvloeiend uit de gemeentelijke leningportefeuille berekend op € 1,76 miljoen 
(afgerond). De leningportefeuille staat uit tegen een gemiddelde rente van 2,65%. 
 
Rente kortlopende geldleningen o/g (geldmarkt). 
Voor kortlopende geldleningen (geldmarkt) is er al geruime tijd sprake van een negatieve rente, dat wil zeggen bij 
het aantrekken van kortlopende geldleningen wordt rente ontvangen in plaats van dat er rente wordt betaald. De 
negatieve rente op de geldmarkt heeft in 2016 geleid tot een substantieel voordeel op de kortlopende rentelasten. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet bepaalt het maximum waarmee (tijdelijke) liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen 
gefinancierd mogen worden. De kasgeldlimiet voor de gemeente Stichtse Vecht is voor 2016 berekend op € 10,4 
miljoen. Voor 2016 is voldaan aan de vereisten zoals de Wet fido aan de kasgeldlimiet stelt.  
 
Renterisiconorm 
De risico’s van renteonzekerheid op de gemeentelijke leningportefeuille worden uitgedrukt in de renterisiconorm, 
bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De onderstaande berekening laat zien dat 
ook in 2016 is voldaan aan de vereisten zoals de Wet fido aan de renterisiconorm stelt. 
 

 
 
 
  

2016 2017 2018 2019

1 Renteherzieningen 0 0 0 0

2 Betaalde aflossingen 5.334 15.841 5.847 5.854

A Renterisico (1+ 2) 5.334 15.841 5.847 5.854

3 Begrotingstotaal 123.000 123.000 123.000 123.000

4 Percentage van ministeriële regeling 20% 20% 20% 20%

B Renterisiconorm 24.600 24.600 24.600 24.600

B Renterisiconorm 24.600 24.600 24.600 24.600

A Renterisico 5.334 15.841 5.847 5.854

19.266 8.759 18.753 18.746

Berekening renterisiconorm

Toets renterisiconorm

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2015 t/m 2018

Begrotingsjaar

(bedragen x 1.000)

Berekening renterisico
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Hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel 

Door de voormalige gemeente Breukelen is destijds het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan het eigen 
personeel gefaciliteerd. Na gemeentelijke herindeling (2011) voert de gemeente Stichtse Vecht het beheer over 
deze hypothecaire leningportefeuille.  
 
Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan het eigen personeel is met de introductie van de Wet fido niet 
meer toegestaan. Ook in 2016 is extra ingezet op het stimuleren van het vervroegd aflossen van lopende 
contracten als gevolg waarvan er weer zeven contracten notarieel konden worden doorgehaald.  Het aantal nog 
uitstaande contracten is hiermee teruggebracht tot 14 (veertien). 
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4. Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
Bedrijfsvoering betreft: het sturen en beheersen van alle primaire en ondersteunende processen in de 
organisatie. In 2016 zijn er op het gebied van bedrijfsvoering onder andere de volgende resultaten behaald.   
 
Organisatieontwikkeling 
De organisatie heeft gekozen te werken volgens de visie: 
De wereld om ons heen is continu in beweging en verandert steeds sneller. Wij willen niet volgend zijn, maar 
proactief meebewegen in deze veranderingen en meerwaarde bieden aan onze inwoners en bedrijven. Wij zijn 
een organisatie die dienend is aan ons democratisch bestuur. Hiermee is alles wat we doen voor onze inwoners 
en bedrijven.  

De gemeente Stichtse Vecht heeft zich in 2016 ontwikkeld tot een flexibele, open netwerkorganisatie die in staat 
is snel te reageren en te anticiperen. In relatief korte tijd heeft onze gemeente met een vrij smalle bezetting van 
5,4 Fte per 1000 inwoners, een omslag gemaakt naar een meer wendbare, innoverende en lerende organisatie 
waarbij met regelmaat afgeronde processen geëvalueerd worden met onder andere de raad en externe partijen.  

Om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren is een kwaliteitsprogramma 2014 – 2016 ontwikkeld 
en geïmplementeerd. Inmiddels zijn alle doelstellingen uit het programma behaald en geborgd in het opgerichte 
SV Talent. Hieronder vallen het intern opleidingsprogramma, experimenteersessies, mobiliteit en workshops. Alle 
trajecten stonden, naast vakinhoudelijke ontwikkelingen, in het teken van dienstverlening en samenwerking. 

 
Met als doel een betere afspiegeling van de samenleving te realiseren zijn er in 2016 zes jonge medewerkers en 
vijf trainees aangenomen. Dit geeft een positieve impuls aan de verjonging en innovatie van de organisatie en 
heeft als bijkomend voordeel de profilering als innovatieve gemeente waar jong talent graag wil werken. Begin 
2016 is een strategische personeelsanalyse uitgevoerd. Dit heeft een beeld in kwaliteit en potentie opgeleverd en 
een mobiliteitspercentage van 47% van de medewerkers tot eind 2019. De personeelsanalyse dient er tevens 
voor zorg te dragen dat de juiste personen op de juiste plek in de organisatie geplaatst zijn. 
 
In het kader van het project ‘Ruimte voor Werken’ is in 2016 gestart met tijd en plaatsonafhankelijk werken. De 
implementatie is aandachtig gemonitord en – waar nodig – bijgesteld. In relatie tot de interne mobiliteit is de 
organisatiestructuur wendbaarder ingericht. Er is afscheid genomen van afdelingen en er wordt gewerkt middels 
een matrix van teams, programma– en performancemanagers. Dit heeft geleid tot een nieuw, organisch 
organogram. Deze werkwijze stimuleert de interne samenwerking en motivatie van de medewerkers en heeft in 
2016 geleid tot een betere en in sommige opzichten innovatieve dienstverlening.  

Interne communicatie over alle nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor in het slagen van veranderingen. 
In 2016 is het interne websysteem Samen@Work met succes live gegaan, wat de interactie, samenwerking en 
informatie zeer bevordert.  

In 2016 is toenemend met succes ook ingezet op flexibele denktanks en het werken naar talent en rollen en werd  
het personeelinformatiesysteem YOUPP geïmplementeerd. Dit systeem ondersteunt het management en de 
medewerkers optimaal en legt waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor individuele keuzes bij de medewerker 
zelf.  
 
Huisvesting 
Overeenkomstig de verwachting is het verbouwde gemeentekantoor lopende het eerste kwartaal 2016 in gebruik 
genomen. Geconcludeerd kan worden dat zowel het gebouw als de inrichting van de werkplekken prima 
functioneren. Vooruitlopend op de inhuizing van de medewerkers werd het project ‘Ruimte voor Werken’ vanuit de 
drie voormalige kantoorlocaties gestart. Dit heeft ertoe bijgedragen dat van een soepele overgang sprake is 
geweest.   
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Inkoop en aanbesteding 
Na het beëindigen van de deelname van het inkoop Bureau Midden Nederland, is in 2016 een start gemaakt met 
het op eigen kracht uitvoeren van de inkoopfunctie. Tegelijkertijd is gestart met het vormgeven van de (verdere) 
transformatie van een decentraal naar een gecoördineerd inkoopmodel zodat de organisatie meer grip krijgt op 
de uitvoering van de inkoopfunctie. Hiermee is de inkoopfunctie ingericht en ontstaat een solide basis voor de 
verdere professionalisering in 2017. 
 
Informatisering en automatisering 
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) omvat standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk 
gebruikt worden door overheden en (publieke) organisaties en vormt een onmisbaar deel van de digitale 
basisvoorzieningen. Op het gebied van de GDI zijn in 2016 diverse activiteiten ontplooid en gerealiseerd. 
Hiermee levert de gemeente Stichtse Vecht enerzijds een bijdrage aan de landelijke basisvoorziening, anderzijds 
maakt het hier op een verantwoorde wijze gebruik van.  
Ondermeer de eerste fase van het project Basisregistratie Grootschalige Infrastructuur (BGT) en de aansluiting 
op de Basisregistratie Kadaster (BRK) werden in relatie tot het GDI gerealiseerd. 
 
In het kader van de integrale informatievoorziening is er in 2016 een aanvang genomen met het actualiseren van 
de informatievisie en –strategie voor de jaren 2017 – 2020. De actualisatie zal in de loop van het eerste halfjaar 
van 2017 worden afgerond en vervolgens worden uitgewerkt in een nieuw informatiebeleidsplan. Ook werd er in 
2016 tijd en aandacht besteed aan: 

• de professionalisering van individuele medewerkers en het management; 
• de introductie van een verbeterde en gebruiksvriendelijker versie van het ‘Zaak en document 

management Systeem’; 
• de processen ‘integrale informatiefunctie’ en ‘digitale archivering’ die in 2017 verder uitgewerkt gaan 

worden.  
• Naar aanleiding van de  bevindingen en aanbevelingen van de in 2016 uitgevoerde integrale 

archiefinspectie op de brede informatievoorziening wordt een verbeterplan opgesteld wat in de loop van 
het eerste halfjaar 2017 ter besluitvorming zal worden voorgelegd.  

 
Wat betreft de informatiebeveiliging is de werkwijze op verschillende essentiële punten overeenkomstig de  
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ingericht. In dit kader werd ondermeer beleid ten 
behoeve van de ‘meldplicht datalekken’ aan de autoriteit persoonsgegevens geïntroduceerd en werd met succes  
ingezet op het vergroten van de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 
 
De modernisering van de ICT – infrastructuur, waaronder de vervanging van de server en het opslagsysteem 
(hoofd- en uitwijklocatie), heeft geleid tot vertraging in de aanschaf van een nieuw scanplatform 
 
Financiën 
Het begrotingsjaar 2016 heeft in het teken gestaan van de vernieuwing van de wettelijke voorschriften van het 
‘Besluit Begroting en Verantwoording’ (BBV). Dit heeft verregaande consequenties gehad voor het opstellen van 
de begroting 2017. Besloten is de vernieuwing in één keer in de begroting 2017 door te voeren. Tevens heeft uw 
raad besloten om de begroting van 7 programma’s terug te brengen naar 5 programma’s. Nieuw bij deze opzet 
zijn de verplichte taakvelden, verplichte indicatoren, de overhead, de intern doorberekende rente en de 
berekeningen van de kostendekkendheid voor afval en riolering. In 2016 zouden de Kritische Prestatie 
Indicatoren in samenspraak met de raad verder worden uitgebouwd. Doordat in het de vernieuwde BBV 39 
verplichte indicatoren zijn opgenomen is dit in 2016 niet verder opgepakt. 
 
Samenwerkingsverband SWW 
Door een veranderd politiek speelveld is lokaal én door de provincies Noord – Holland en Utrecht anders naar de 
samenwerking SWW gekeken. Naar aanleiding hiervan is besloten de samenwerking met de gemeenten Weesp 
en Wijdemeren op het gebied van het Sociaal Domein en handhaving van de drank- en horecawet versneld af te 
bouwen. 

De samenwerking op het gebied van de gemeentelijke belastingen is wel doorgezet en per 1 januari 2016 
operationeel geworden. Overeenkomstig de planning konden de kohieren aanslagen gemeentelijke heffingen 
2016 tijdig en gezamenlijk opgelegd worden.  
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Onderzoeksprogramma 2016 
Vanwege de ‘verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek gemeente Stichtse Vecht’ (artikel 213a 
Gemeentewet) heeft het college onderzoek gedaan naar het door hem gevoerde beleid. 
In 2015 is een onderzoek gestart naar de informatiepositie van het college met betrekking tot gemeentelijk 
vastgoed. Dit onderzoek is in 2016 afgerond (zie RIB #93). Uit dit onderzoek blijkt dat de informatiepositie van het 
college, gerelateerd aan de geformuleerde normen, voldoende is. De benodigde bedrijfseconomische en 
beleidsmatige informatie is actueel, beschikbaar en tijdig leverbaar. Dit geldt ook voor de informatie over (de 
mogelijkheden van) gebruik. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er punten van aandacht zijn. Zo worden er 
aanbevelingen tot verbetering gedaan ten behoeve van het risicomanagement, de administratie van 
huurcontracten en de procesbeschrijvingen. Met name de automatisering van de administratie kan verbeterd 
worden waardoor de arbeidsintensiviteit en foutgevoeligheid verkleind kunnen worden.  
Verder is in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam een (zelf-)evaluatie van het integriteitbeleid 
gestart voor wat betreft de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Dit onderzoek wordt in 2017 afgerond. 
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5. Verbonden partijen 
 
Inleiding 
Een Verbonden Partij is een partij waarin de gemeente zowel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In de 
uitwerking van de coördinatie en sturing op de Verbonden Partijen is een analyse gemaakt van de Verbonden 
Partijen. Dit resulteert in een nieuwe 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  

•  
In 2016 hebben we een nieuwe wijze van informatievoorziening richting uw raad en ons college ontwikkeld in 
samenwerking met 13 Utrechtse gemeenten. Deze ontwikkeling continueert zich in 2017. Tevens is gewerkt aan 
het optimaliseren van het sturingsmechanisme rond de partijen en onze interne informatie- en sturingsprocessen.  
 
Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

 

  

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheid Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging w oordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2016

6.859        47.753      -                3.323        

(2) (2) (4) (1)

Gemeensch. Regeling 306 - 784 5910-5625 337           4.481        
Pauw  Bedrijven (4) (4) (4) (4)

2.569        6.954        338           1.897        

(4) (4) (4) (4)

Omgevingsdienst 566           4.975        0,4            1.507        
Regio Utrecht (OdrU) (2) (2) (4) (2)

Plassenschap Collegelid, AB en DB: 1.537        1.513        226           230           
Loosdrecht e.o. 5 Raadsleden Stemrecht (4) (4) (4) (4)

Recreatieschap Raadslid, AB en DB: 6.230        2.144        318           136           
Stichtse Groenlanden Collegelid Stemrecht (4) (4) (4) (4)

Collegelid DB: Stemrecht

Veiligheidsregio (VRU) Utrecht Burgemeester AB: Stemrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) Zeist Collegelid AB: Stemrecht

Utrecht

Utrecht

Stichtse 
Vecht

Collegelid AB: Stemrecht

Utrecht
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Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

 

Verbonden Partijen – C-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

 

Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen x € 1.000,-) 
 

* De gemeente is aandeelhouder van Vitens en ontvangt (meestal) dividend. 
 
Omdat niet altijd de definitieve cijfers al bekend zijn, mogen er ook andere cijfers aangeleverd worden voor de jaarrekening. De 
volgorde voor het bepalen welke cijfers te nemen, en de verwijzingen in de tabel zijn als volgt: 

1. Definitieve jaarcijfers 2016; 
2. Mochten deze niet tijdig beschikbaar zijn, dan: Voorlopige jaarcijfers 2016; 
3. Mochten deze ook niet beschikbaar zijn, dan: Laatst beschikbaar gestelde cijfers over 2016 (bv in een 

Managementrapportage); 
4. Als er over 2016 helemaal niets gezegd kan worden, dan: Definitieve jaarcijfers 2015. 

 

 

 

 

 

  

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheid Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging w oordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2016

365,5        14,4          122,9        1.239,9     

(2) (2) (2) (2)

30             603           Resultaat 921,5        

Bestuur: (prognose (prognose 2016 n.n.b. (begroting
Stemrecht begroting begroting 2016)

2017) 2017)

Regionaal Historisch 89             188           2               257           
Centrum Vecht en Venen (4) (4) (4) (4)

Welstand en Monumenten * * * *
Midden Nederland 2005

Afval Verw ijdering Utrecht 
(AVU) Soest

AB: Stemrecht

Belastingsamenw erking 
SWW Weesp Collegelid

Collegelid AB: Stemrecht

Burgemeester

Bunnik

Stichtse 
Vecht

AB: StemrechtCollegelid

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheid Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging w oordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2016

Stichting Milieu Educatief 44,7          -                -3,0           18,1          
Centrum Maarssen (MEC) * (2) (2) (2) (2)

Stichting Urgentie commissie 15,7          -                2,3            26,2          
West-Utrecht (4) (4) (4) (4)

Voorzitter

AB: StemrechtWoerden

Stichtse 
Vecht Collegelid

Collegelid

Naam Plaats van Vertegen- Bevoegdheid Eigen Vreemd Financieel Bijdrage

vestiging w oordiging Vermogen Vermogen resultaat SV 2016

Bank Nederlandse Stemrecht als 4.163        145.317    p.m. n.v.t.
Gemeenten (BNG) aandeelhouder (4) (4)

Stemrecht als 473.600    1.251.800 43.700      222*
aandeelhouder (3) (3) (3) (3)

Vitens N.V.

Den Haag

Utrecht Collegelid

Collegelid
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A categorie: 
 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 
De VRU is een gemeenschappelijke regeling van de 26 Utrechtse gemeenten. Deze gemeenten werken samen 
op het gebied van  brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te 
komen tot een veiligere regio Utrecht. In 2016 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld en is een definitief besluit 
genomen over het project Repressieve Huisvesting.  
 
Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven – Programma 5 
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; 
 
De Wet Sociale Werkvoorziening is opgegaan in de Participatiewet. Daarmee is de instroom in de WSW gestopt. 
De zittende groep werknemers heeft zijn rechten en positie behouden. Samen met de andere deelnemers in de 
Gemeenschappelijke Regeling is een traject gestart om de positie van PAUW Bedrijven te herdefiniëren. De 
toekomstvisie wordt afgerond in 2017, waarna implementatie plaatsvindt. 
 
GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 5 
Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid door het verrichten van preventieve 
interventies.  
 
Het jaar 2016 stond voor de GGDrU enerzijds in het teken van de implementatie van de nieuwe taken op het 
gebied van Jeugdgezondheidszorg en Wmo-toezicht, en anderzijds in de vernieuwing van de focus van de 
organisatie op publieke gezondheid.  
De GGDrU heeft een belangrijke slag gemaakt met de invoering van het kwadrantenmodel om zo de gevraagde 
transparantie over de inzet van de middelen te geven. Verdere uitwerking van dit model gebeurt in 2017. 
 
De overdracht van JGZ 0-4 jaar naar de GGDrU is geruisloos verlopen. In 2016 is een voorstel gemaakt om een 
volgende verbeteringsslag te maken binnen de Jeugdgezondheidszorg, om via ontschotting tot een doorgaande 
lijn van 0 tot 19 jaar te komen. Dit voorstel komt in het voorjaar van 2017 ter besluitvorming bij het bestuur.  
Per mei 2016 is een nieuwe directeur aangetreden. Dit was aanleiding om de visie en focus van de GGDrU tegen 
het licht te houden. De insteek van positieve gezondheid als leidraad voor het handelen is in de vorm van een 
bestuursagenda, in het najaar van 2016 gepresenteerd aan en besproken met het AB. Deze bestuursagenda is 
vertaald naar de kadernota 2018. De verbinding met de transformatie die bij alle gemeenten speelt is een 
aandachtspunt bij de verdere concretisering. 
 
Qua bedrijfsvoering is door de nieuwe directie geconcludeerd dat de interne bedrijfsvoering in de afgelopen jaren 
geen gelijke tred heeft gehouden met de vernieuwing en toename van taken. Hierbij zit de zorg vooral op de 
ontstane eilanden qua taakuitvoering en het ontbreken van een toekomstgerichte ICT-structuur. Hier wordt een 
programma voor opgezet dat gaat lopen in 2017. 
 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor overheid gelieerde instellingen adviserende 
en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid.  
Door de reorganisatie van de ODRU en de vormingsfase van de RUD, is bewust gekozen (vooralsnog) niet te 
fuseren tot  een provinciebrede RUD. Beide organisaties hebben in overleg afgesproken dat de provinciebrede 
RUD- vorming de stip op de horizon is, maar dat eerst de eigen organisaties op orde moeten zijn. In 2016 is, ten 
behoeve van de uitvoering van de doelstelling van het Koersdocument, de organisatieontwikkeling in gang gezet.  

Binnen deze organisatieontwikkeling zijn 7 programma’s benoemd, zodat stelselmatig uitvoering kan worden 
gegeven aan de strategische doelen uit het koersdocument.   
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Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 6 
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 2016 lag 
de focus op het Project Oostelijke Vechtplassen. Binnen dit project is er een start gemaakt met het uitwerken van 
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en uitvoeringsplan.  Daarnaast is gestart met de Pilot Veenslib 
(proefproject waarin mogelijkheden worden verkend om met overtollig slib uit de plassen de wegzakkende 
legakkers in het gebied te herstellen) en is de eerste fase van het Deelproces Kievitsbuurten  afgerond.  
Daarnaast is de uitvoeringsorganisatie van de Utrechtse recreatieschappen, Recreatie Midden Nederland (RMN), 
omgevormd van een Gemeenschappelijke regeling tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn er besluiten 
genomen over de toekomstige samenwerking in de provincie op het gebied van recreatie en de maatregelen die 
genomen moeten worden om deze samenwerking te versterken. Meer informatie over het Plassenschap staat 
beschreven in programma 6. 
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 6 
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 2016 
lag de focus op het verbeteren van de exploitatie. Er is een start gemaakt met het herijken van het Ontwikkelplan 
Stichtse Groenlanden dat tot doel heeft om de voorzieningen van het schap toekomstgericht te ontwikkelen en de 
exploitatie te verbeteren.  
 
Daarnaast is de uitvoeringsorganisatie van de Utrechtse recreatieschappen, Recreatie Midden Nederland (RMN), 
omgevormd van een Gemeenschappelijke regeling tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn er besluiten 
genomen over de toekomstige samenwerking in de provincie op het gebied van recreatie en de maatregelen die 
genomen moeten worden om deze samenwerking te versterken.  Meer informatie over het recreatieschap staat 
vermeld in programma 6. 
 
B-categorie 
 
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.  
In 2016 is het besluit genomen dat de AVU geen eigen overlaadstation gaat realiseren. Er is in 2016 een start 
gemaakt om te komen tot een toekomstvisie van de AVU. Door de lopende contracten is de verwerking van 
restafval, grof huishoudelijk afval, GFT en kunststof verpakking afval voor meerdere jaren gewaarborgd. Voor de 
verwerking van Glas en Oud papier zijn nieuwe aanbestedingstrajecten opgestart. 
 
Belastingsamenwerking SWW 
Belastingen SWW (BSWW) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren. Het doel is het op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze uitvoeren van de heffing en 
invordering van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de WOZ waarden voor de 3 gemeenten. 
In 2016 is BSWW met haar werkzaamheden gestart. Hoewel de belastingapplicatie vertraagd is opgeleverd, is 
het wel gelukt om de aanslagen 2016 tijdig (eind februari) op te leggen. Inmiddels zijn vrijwel alle aanslagen over 
2016 ingevorderd en zijn zoveel mogelijk de openstaande aanslagen over oudere jaren ook ingevorderd.  
 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 6 
Het RHC beheert voor de vier deelnemende gemeenten  de archieven van 20 jaar en ouder en voert toezicht  uit 
op de  (documentaire) informatiehuishouding van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is ze beheerder van  
particuliere archieven en collecties op basis van landelijk en regionaal afgesproken acquisitiebeleid.  
 
De gemeenten in deze GR hebben in 2016 samen met andere archiefdiensten in de regio onderzoek gedaan 
naar een, op termijn, gezamenlijk te realiseren E-depot. Hierin moet digitaal archief veilig en duurzaam bewaard 
en terug gevonden kunnen worden. Het RHC heeft verder geïnvesteerd in de digitale dienstverlening (website), 
het efficiënter inrichten van het papieren archiefbeheer en in het optimaliseren van de samenwerking binnen het 
erfgoednetwerk.   
 
 
 
 

67 
 



Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) – Programma 6 
WMMN had als doel de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap en cultuurschoon. 2016 stond 
in het teken van het transformatieproces van WMMN naar stichting Mooisticht.  
 
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.  
Ook in 2016 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals de 
Boomfeestweek, de Kinderboekenschrijver, spelen met Taal & Natuur, Proef & Beleef de zomer bij het MEC 
(boekenbal, Stekjesmarkt, ModderDag, Honing slingeren), adopteren schoolomgeving (zwerfafvalprojecten), Kom 
naar het MEC in de herfstvakantie (Boswachter Beer, Mad science Elektriciteit, Smakelijke smaken, Chemische 
reacties, Avond-tuur met de nachtwachter, Vogelrestaurant, Knutselen met afval, Schatten van de Herfst). 

Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 6 
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. De 
bedrijfsvoering van de SUWU is afhankelijk van het aantal aanvragen voor woning urgentie. In 2016 was het 
aantal aanvragen lager dan begroot, waardoor een positief resultaat is ontstaan. 
 
D-categorie 
 
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 7 
De 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 in Nederland. Het 
eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de 
bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van de kredietverlening zeer beperkt is. De bank bundelt de 
uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van 
beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd.  

Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen 
zeer scherpe prijzen waarvan ook (decentrale) overheden c.a. weer profiteren. Dit resulteert uiteindelijk tot lagere 
kosten voor tal van maatschappelijke voorzieningen.  

De nettowinst van de BNG – bank wordt ondermeer beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten en het 
renteresultaat. De aandeelhouders ontvangen jaarlijks een dividenduitkering van de bank, berekend op 25% van 
de netto behaalde winst. De BNG – bank is huisbankier van de gemeente Stichtse Vecht. Al het betalingsverkeer 
(inkomend en uitgaand) wordt door tussenkomst van de BNG – bank gerealiseerd.  
 
Vitens – Programma 7 
Vitens verzorgt betrouwbaar en goedkoop drinkwater. Financieel was 2016 een goed jaar voor Vitens. 
Door de droge septembermaand  en lage rente zal de winst voor 2016 hoger uitvallen dan waarop was gerekend. 
In 2016 is een aangescherpt financieel beleid vastgesteld door de aandeelhouders. Het is de bedoeling dat een 
solvabiliteit van 30% wordt bereikt, hiertoe zal de dividend voorlopig maximaal 40% van het resultaat  bedragen. 
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6. Grondbeleid 
 
Inleiding  
In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid heeft inzet om de 
bestuurlijke doelen te bereiken. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in de nota Grondbeleid en Nota 
kostenverhaal.  

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 
geoordeeld wordt of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiele risico’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, gezien het huidige tijdsbeeld, dat de gemeente overwegend een faciliterend 
grondbeleid zal voeren. 

Nota kostenverhaal 

Met de Nota Kostenverhaal wordt de wettelijke plicht gewaarborgd dat gemeente de kosten verhaalt die gemaakt 
worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om ruimtelijke ontwikkelingen die worden geïnitieerd vanuit 
de markt. De gemeente treedt hierbij faciliterend op. 

De gemeente zet actief in op het afsluiten van anterieure overeenkomsten ten aanzien van het kostenverhaal. 
Uitsluitend indien de privaatrechtelijke route niet leidt tot (voldoende) resultaat zal de gemeente een 
exploitatieplan vaststellen. Het exploitatieplan vormt zodoende slechts ‘de stok achter de deur’, precies zoals de 
wetgever bedoeld heeft. Doorgaans biedt het voor zowel de gemeente als de particuliere grondeigenaar 
voordelen om het kostenverhaal privaatrechtelijk te regelen.  

De anterieure overeenkomsten worden in twee stadia afgesloten, we onderscheiden: de anterieure overeenkomst 
fase 1 en fase 2. Fase 1 dekt de kosten die gemaakt worden tot aan de definitieve besluitvorming en fase 2 dekt 
de kosten na de besluitvorming (realisatiefase).  

In de Nota kostenverhaal zijn vier kostencategorieën omschreven. Bij aanvang van een project worden de kosten 
geraamd en wordt elk initiatief in een categorie ingedeeld. In welke categorie een initiatief wordt ingedeeld is 
afhankelijk van de complexiteit. Bij zeer grote of complexe initiatieven kan er gekozen worden voor maatwerk. De 
kosten voor elke categorie zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Die worden mede gebaseerd op een vaste formule 
c.q. plankostenscan die door het ministerie van VROM is ontwikkeld.  

In 2016 zijn anterieure overeenkomsten gesloten voor de volgende projecten:  

Stationsweg Noord te Maarssen fase 1 
4e kwadrant Kockengen “Cocagne” fase 1 en 2 
Planetenbaan 1 te Maarssen fase 1 en 2 
Vechtover te Nigtevecht fase 1 
Merenhoef te Maarssen fase 1 en 2 
Planetenbaan 2 te maarssen fase 1 
Mastenbroek te Maarssen fase 1 
Vijverhof te Breukelen fase 1 
Planetenbaan 80 ev. te Maarssen fase 1 
 
In totaal is een bedrag € 302.645,-- aan plankosten ontvangen.    
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Algemene reserve grondexploitatie   
In 2015 is met een raadsbesluit het doel verbreed van de reserve grondexploitatie. 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 is vastgesteld op minimaal € 200.000 en 
maximaal € 600.000. Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger bedraagt zal de waarde worden 
afgeroomd naar de Algemene reserve en indien het saldo lager bedraagt zal deze vanuit de Algemene reserve 
worden aangevuld. 
 
In 2016 is ten behoeve van de volgende ruimtelijke projecten besloten om een werkbudget uit de algemene 
reserve aan te wenden.  

 
 
De omvang van de reserve grondexploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 365.500.  
 
Grondexploitaties 
 
In 2016 zijn 6 grondexploitaties administratief geopend en 2 grondexploitaties vastgesteld.  
 
Actieve grondexploitaties:  
 
CSV terrein 
 
Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Christelijke Basisschool Vreeland (CSV) 
gelegen tussen de Floraweg en de Boterweg. Met het verplaatsen van deze school in 2009 naar de nieuwe 
locatie is dit plangebied vrij gekomen. De maatschappelijke bestemming is in 2016 met een nieuw 
bestemmingsplan gewijzigd naar wonen. Het plan gaat uit van het realiseren van 12 grondgebonden sociale 
koopwoningen op een perceel van circa 3100 m2. Deze woningen bestaande uit twee lagen met een kap worden 
met vier blokken van ieder drie woningen rondom een gezamenlijk hofje gerealiseerd.  
In 2016 is voor deze herontwikkeling een grondexploitatie geopend. De kosten worden in hoofdzaak gevormd 
door plankosten en de opbrengsten uit verkoop van de grond aan de projectontwikkelaar. De verwachting is dat 
de grond begin 2017 worden geleverd. Volgens de huidige inzichten kan deze grondexploitatie uiterlijk 2018 met 
een positief saldo worden afgesloten.  

Raadhuisstraat 13 te Nigtevecht 

De ontwikkeling betreft 10 sociale grondgebonden huurwoningen. De gemeente heeft hiervoor met 
woningcorporatie Vecht en Omstreken een koop- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2016 zijn de 
sloopwerkzaamheden afgerond en is er aanvullend bodemonderzoek gedaan op de locatie. Naar aanleiding van 
dit onderzoek is duidelijk geworden dat de locatie te maken heft met een zware bodemverontreiniging. De 
sanering zal begin 2017 starten. Door de onvoorziene bodemverontreiniging kon de overdracht van de grond in 
2016 nog niet plaatsvinden. Deze zal in2017 plaatsvinden. De verwachting is dat de woningen in 2018 worden 
opgeleverd 

Ruimtelijke ontwikkeling Bedrag

Harmonieplein Maarssen-dorp 136.983
Daalsew eide Maarssen 4.289
Domineeslaantje Breukelen 2.595
CSV terrein Vreeland 265
Kuiperstraat Maarssen-dorp 493
Flambouw  Nigtevecht 9.703
Tw eemaster Nigtevecht 13.866
Kockenest Kockengen 3.128
Daalse Hoek Maarssen-dorp 56.940
Nita Nieuw er ter Aa 810
Totaal 229.072
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Administratief geopende grondexploitaties: 
 
Daalsehoek 

De Daalsehoek 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 Daalsehoek staan zijn technisch en esthetisch verouderd. 
Stichting Reinaerde is al jaren geleden van de Daalsehoek vertrokken en heeft al langer de intentie om de grond 
en het opstal af te stoten. Het doel van het project is het gezamenlijk met Stichting Reinaerde aanbesteden van 
de herontwikkeling op de Daalsehoek en daarbij enerzijds de opbrengst te maximaliseren en anderzijds 
ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. In 2016 is voor deze ontwikkellocatie de grondexploitatie administratief 
geopend. In 2016 is tevens een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een ontwikkelvariant waarbij de 
schoollocatie De Pioneer bij betrokken is. Het haalbaarheidsonderzoek zal in 2017 worden afgerond.   

Domineeslaantje 

Het plangebied aan het Domineeslaantje in Breukelen betreft de locatie van de voormalige scholen De Danne en 
Vijverhof. Beide scholen zijn afgelopen jaren verplaatst dan wel gesloten. De Vijverhofschool wordt tijdelijk 
verhuurd aan Danne Ateliers. Het plan is om deze locatie, met een omvang van circa 7800 m2 te herontwikkelen 
naar woningbouw. Hiervoor is in 2016 een uitgebreide aanbestedingsprocedure gestart. Vijf geselecteerde 
ontwikkelaars dienen een ontwerp en een grondbieding in en de beste partij gaat op deze locatie het gekozen 
ontwerp realiseren. De insteek is dat hier circa 25 grondgebonden woningen gebouwd gaan worden. In 2016 is 
voor deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld. 

Flambouw 

Op de locatie aan de Dorpsstraat 61 in Nigtevecht was tot 2015 de basisschool De Flambouw gevestigd. Met het 
vertrek van deze school naar de samenwoonschool elders in Nigtevecht is deze locatie vrijgekomen. Begin 2017 
zal de voormalige school worden gesloopt en komt het plangebied vrij voor herontwikkeling naar woningbouw. 
Het plangebied omvat circa 2150 m2. Volgens de huidige plannen gaan hier vier vrijstaande koopwoningen 
gebouwd worden. In 2016 is voor deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld. 

’t Kockenest 

Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie aan de Prinses Margrietweg en Koningin Julianaweg in 
Kockengen waar tot 2015 de montessorischool ’t Kockenest in was gevestigd. Eind 2016 is deze voormalige 
school gesloopt waarmee deze locatie vrijkomt voor herontwikkeling naar woningbouw. Met de lokale 
woningbouwvereniging Kockengen wordt overleg gevoerd over de invulling. De huidige plannen gaan uit van een 
appartementengebouw met circa 20 woningen in de sociale huur. Het plangebied omvat circa 1800 m2. In 2016 is 
voor deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld. 

Kuyperstraat 

Aan de Kuyperstraat in Maarssen was tot de jaren tachtig de Kardinaal Alfrinkschool gevestigd. De laatste jaren 
bood het gebouw onderdak aan diverse (culturele) verenigingen. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw 
gesloopt. Deze locatie, met een omvang van circa 2100 m2, gaat worden herontwikkeld naar woningbouw. De 
gemeente is in gesprek met woningcorporatie Portaal om hier een appartementengebouw te realiseren in de 
sociale huursector. De huidige plannen gaan uit van een gebouw met circa 25 appartementen. In 2016 is voor 
deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld. 

Nita terrein 

In 2016 is onderzocht of op het trainingsveld van NITA in Nieuwer ter Aa woningbouw milieutechnisch en 
financieel haalbaar is. Deze mogelijke woningbouwlocatie is ontstaan, omdat met de komst van het 
kunstgrashoofdveld van NITA het trainingsveld strikt niet meer nodig is. Dit kunstgrashoofdveld is in 2016 
gerealiseerd. Voor de benodigde onderzoeken is gebruik gemaakt van de algemene reserve grondexploitatie en 
is hiervoor dit project administratief geopend. In 2017 wordt op basis van de beschikbare onderzoeken besloten 
of het openen van een grondexploitatie definitief wenselijk is.    
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7. Lokale heffingen 
 
Inleiding  
De gemeente legt heffingen op die te verdelen zijn in ongebonden heffingen (belastingen), gebonden heffingen 
(retributies) en leges.  
 
Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn limitatief benoemd in artikel 216 tot en 
met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is beperkt in het aantal belastingsoorten maar is, met inachtneming van 
de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief.  
 
Gebonden heffingen zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd maar gerelateerd aan een direct aanwijsbare 
tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid, dat 
wil zeggen dat de totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale kosten ervan. 
 
Leges zijn vergoedingen voor een administratieve en andersoortige dienstverlening door de gemeente zoals het 
verstrekken van een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning. 
 
Realisatie beleidsvoornemens 
 
Het realistisch toerekenen van de legeskosten omgevingsvergunningen. 
Er zijn in 2016 aanzienlijk meer aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen als waarmee bij de begroting 
gerekend is. Dit heeft geleid tot hogere kosten en een hogere legesopbrengst. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat 
de legeskosten voor het verstrekken van omgevingsvergunningen in 2016 – net als in voorgaande jaren – 
kostendekkend is.   

Kwijtschelding 
In artikel 26 van de Invorderingswet 1990 wordt bepaald dat bij ministeriële regeling regels worden gegeven voor 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. De beleidsmatige regeling is beschreven in de Leidraad Invordering gemeente 
Stichtse Vecht. De gemeente Stichtse Vecht past de maximale mogelijkheid van kwijtschelding toe (100% 
bijstandsnorm). Hiermee wordt beoogd de financieel positie van minder draagkrachtigen zoveel als mogelijk te 
ontzien.  
Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen en heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten, 
hondenbelasting en onroerende zaakbelasting (woning in eigendom). In 2016 werd er op 675 belastingsaanslagen 
automatisch kwijtschelding verleend terwijl er 523 verzoeken werden ontvangen voor een (gedeeltelijke) 
kwijtschelding. Het bedrag van de kwijtscheldingen beloopt in totaal een bedrag van € 397.838,00.   
 
Opbrengst lokale heffingen   
Onderstaand wordt een schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2016 weergegeven. Een 
toelichting op de afwijkingen van de verschillende belastingsoorten (> € 50.000) is opgenomen onder programma 
7 van dit jaarverslag. 
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Procentuele opbrengst lokale heffingen 2016 (cirkeldiagram) 

 

Lokale belastingdruk 
De lokale lastendruk wordt bepaald aan de hand van de tarieven onroerende zaakbelastingen (eigenaarsdeel), 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing en is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heffing
Begroting 

2016
Opbrengst 

2016
Verschil

Gebonden heffingen (retributies)
Afvalstoffenheff ing         5.196.606         5.333.347            136.741 
Rioolheff ing         6.471.322         6.558.595              87.273 
Kadegelden              41.000              31.549               -9.451 
Marktgelden              65.420              55.002             -10.418 
Lijkbezorgingsrechten            532.610            518.473             -14.137 
Burgerlijke stand en documentverstrekking         1.296.205         1.281.458             -14.747 
Omgevingsvergunningen         1.675.000         1.886.162            211.162 
Ongebonden heffingen (belastingen)
OZB       13.049.117       12.954.705             -94.412 
RZB              75.058              88.446              13.388 
Hondenbelasting            262.693            249.883             -12.810 
Parkeerbelasting              54.920              42.781             -12.139 
Precariobelasting              72.762              90.824              18.062 
(Water)toeristenbelasting            163.921            234.507              70.586 
Forensenbelasting            107.270            106.922                  -348 
Totaal       29.063.904       29.432.655            368.751 

OZB 
44,01% 

Parkeerbelasting 
0,15% 

Marktgelden 
0,19% Leges 

10,76% 

Precariobelasting 
0,31% 

Kadegelden 
0,11% 

Rioolheffing 22,28% 

Hondenbelasting 
0,85% 

RZB 
 0,30% 

Afvalstoffen- 
heffing  
18,12% 

(Water)toeristen-
belasting 

0,80% 

Lijkbezorgings-
rechten  
1,76% Forensenbelasting 

0,36% 
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Lokale belastingdruk 2015 2016 

Gemiddelde WOZ waarde       261.000,00        265.000,00  
OZB – eigenarendeel              343,63               361,43  
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)              218,34               220,68  
Rioolheffing              227,94               239,33  
Ontwikkeling lastendruk              789,91               821,44  
      
% stijging t.o.v. voorgaande jaar 1,26% 3,84%* 

* De hoogte van dit percentage is toegelicht bij de beantwoording van vraag 22 bij de behandeling van de programmabegroting 
2017. 
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De jaarrekening 
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1. Overzicht van baten en lasten 
 
De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een voordelig saldo van € 942.081. 
Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde 
toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 
 

 
 
 
 

Programma Rekening Begroting primitief
2015 2016

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 9.757.060       1.329.407-       8.427.653       9.471.084       1.415.005-      8.056.079       
2. Veiligheid en handhaving 5.972.162       233.869-          5.738.294       5.935.527       189.627-          5.745.900       
3. Fysiek domein 31.262.486    13.809.477-    17.453.009    28.829.848    13.341.275-    15.488.573    
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 7.146.679       627.829-          6.518.851       7.280.247       480.737-          6.799.510       
5. Sociaal domein 47.228.416    37.966.511-    9.261.906       47.256.312    35.634.374-    11.621.938    
6. Wonen, werken en vrije tijd 19.201.640    8.423.363-       10.778.277    16.407.933    5.798.519-      10.609.414    
7. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.651.253       58.548.379-    55.897.126-    3.228.012       61.812.874-    58.584.862-    
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 123.219.696  120.938.834-  2.280.862       118.408.963  118.672.411-  263.448-          

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 276.124          89.280-            186.844          276.124          -                       276.124          
2. Veiligheid en handhaving 20.985            78.030-            57.045-            17.205            43.258-            26.053-            
3. Fysiek domein 1.040.581       2.045.918-       1.005.337-       29.859            132.669-          102.810-          
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 1.250.053       2.000.408-       750.355-          321.849          519.818-          197.969-          
5. Sociaal domein -                        57.570-            57.570-            891.733          -                       891.733          
6. Wonen, werken en vrije tijd 857.047          1.556.377-       699.330-          174.897          501.309-          326.412-          
7. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 498.935          3.833.160-       3.334.224-       120.300          371.465-          251.165-          
Mutaties reserves 3.943.725       9.660.742-       5.717.017-       1.831.967       1.568.519-      263.448          
Gerealiseerde resultaat 127.163.421  130.599.576-  3.436.155-       120.240.930  120.240.930-  -                        

Programma Begroting na wijziging Rekening
2016 2016

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 9.769.580       1.704.205-       8.065.375       9.976.918       1.739.450-      8.237.468       
2. Veiligheid en handhaving 5.930.718       189.627-          5.741.091       5.837.545       185.536-          5.652.010       
3. Fysiek domein 29.356.873    13.595.689-    15.761.184    30.022.767    13.872.609-    16.150.158    
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 7.202.257       271.731-          6.930.526       6.953.930       579.418-          6.374.512       
5. Sociaal domein 44.359.306    36.304.439-    8.054.867       46.620.600    37.050.337-    9.570.264       
6. Wonen, werken en vrije tijd 17.923.853    8.034.080-       9.889.773       17.570.580    8.458.636-      9.111.943       
7. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.820.059       59.943.592-    57.123.533-    3.175.096       60.361.465-    57.186.369-    
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 117.362.646  120.043.363-  2.680.717-       120.157.436  122.247.451-  2.090.015-       

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 618.324          110.000-          508.324          618.324          110.000-          508.324          
2. Veiligheid en handhaving 17.205            43.258-            26.053-            17.206            43.258-            26.052-            
3. Fysiek domein 29.859            632.669-          602.810-          169.652          2.168.177-      1.998.524-       
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 321.849          519.818-          197.969-          1.055.576       678.784-          376.792          
5. Sociaal domein 3.598.868       1.077.066-       2.521.802       2.822.608       1.077.066-      1.745.542       
6. Wonen, werken en vrije tijd 1.499.897       771.309-          728.588          1.615.294       1.070.701-      544.593          
7. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 120.300          371.465-          251.165-          1.233               3.973-              2.740-               
Mutaties reserves 6.206.302       3.525.585-       2.680.717       6.299.894       5.151.959-      1.147.935       
Gerealiseerde resultaat 123.568.948  123.568.948-  -                        126.457.329  127.399.410-  942.081-          
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2. Incidentele baten en lasten 
 
Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. 
De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven. 

 

Programma Incidentele baten en lasten op programma's Lasten Baten

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening
Waardeoverdracht pensioen wethouder -                       173.000         
Dotatie waardeoverdracht aan pensioenvoorziening 173.000         -                       
Uitkering liquidatiesaldo BRU -                       216.200         
Storting liquidatiesaldo BRU in reserve 216.200         -                       
Storting in egalisatiereserve verkiezingen 126.000         -                       
Storting in reserve opbouw APPA 276.124         -                       
Onttrekking risicoreserve Sociaal Domein wethouder -                       110.000         

791.324         499.200         
2. Veiligheid en handhaving

-                       -                       
-                       -                       

3. Fysiek domein
Afwaardering aanleg wandelpad De Kuil -55.000          -                       
Renovatie aantal bruggen 264.654         -                       
Diverse kosten 2016 Lokaal Maatwerk 221.596         -                       
Diverse subsidies Provincie Lokaal Maatwerk -                       398.734         
Storting kapitaallasten Kockengen Waterproof 60.539            -                       
Vrijval reserve 2e Vechtbrug -                       1.844.000      
Kosten groot onderhoud geluidscherm A2 250.965         -                       
Onttrekking groot onderhoud Geluidscherm A2 -                       250.965         

742.753         2.493.699      
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk

Kosten inrichting ISK Ithaka 198.000         -                       
Bijdrage stichting Nuovo aan inrichting ISK Ithaka -                       70.000            
Storting investeringsruimte onderwijshuivesting 698.643         -                       
Onttrekking kosten investeringen onderwijshuisvsting -                       166.576         

896.643         236.576         
5. Sociaal domein

Transformatieplan Sociaal Domein 89.268            -                       
Voorschot BUIG-uitkering agv verhoogde instroom asielzoekers -                       370.000         
Storting in risicoreserve Sociaal Domein 2.700.000      -                       
Onttrekking risicoreserve Sociaal Domein -                       1.077.066      
Storting stelpost achteruigang Algemene uitkering 601.459         -                       
Verlaging storting i.v.m. dekking loonkosten Soza -350.000        -                       

3.040.727      1.447.066      
6. Wonen, werken en vrije tijd

Opbrengst verkoop onroerend goed -                       2.710.737      
Afwaardering onroerend goed i.v.m. verkoop 890.265         -                       
Storting restant overschot verkoop onroerend goed in A.R. 1.253.000      -                       
Storting restant verkoop Gaslaan en en loonsom 72.000            -                       
Voorbereidingskosten grondexploitaties 229.071         -                       
Onttrekking voorbereidingskosten grondexploitatie -                       301.672         
Onttrekking reserve t.b.v. afwaardering bibliotheek -                       232.037         
Overige incidentele onttrekkingen aan reserves -                       60.943            

2.444.336      3.305.388      
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Reservering vakantiegeld i.v.m. invoering IKB 850.009         -                       
Decentralisatieuitkering verhoogde asielstroom -                       350.000         

850.009         350.000         
Totaal 8.765.792      8.331.929      
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3. Balans en toelichting op de balans 
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ACTIVA

Vaste activa  143.530.442  146.841.753 

Immateriële vaste activa              60.448              44.635 
a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling              60.448              44.635 

Materiële vaste activa    136.544.568    141.267.477 
a. Investeringen met een economisch nut      96.272.582      97.406.380 

     27.342.694      31.148.540 
c. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut      12.929.292      12.712.558 

Financiële vaste activa        6.925.426        5.529.641 
a. Kapitaalverstrekkingen:            145.108            145.108 
- deelnemingen            145.108            145.108 
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
b. Leningen:        2.999.142        2.674.719 
- openbare lichamen, als in art. 1, onderdeel a, Wet Fido
- woningbouwcorporaties        2.648.995        2.377.542 
- deelnemingen            344.152            291.646 
- overige verbonden partijen                5.995                5.531 
c. Overige langlopende leningen        3.781.175        2.709.813 
d. Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd > 1 jr
e. Uitzettingen Nederlands schuldpapier met een rentetyp.looptijd >1 jr
f. Overige uitzettingen (beleggingen) met een rentetyp.looptijd > 1jr

Vlottende activa    17.754.173    23.884.619 

Voorraden              13.703              80.041 
a. Grond- en hulpstoffen:              13.703 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden              13.703 
- grond- en hulpstoffen
b. Onderhanden werk, waaronder grondexploitatie              80.041 
c. Gereed product en handelsgoederen
d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar      15.604.955      21.128.349 
a. Vorderingen op openbare lichamen      11.438.186      10.130.417 
b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
c. Overige verstrekte kasgeldleningen
d. Uitzettingen in  's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr        6.728.020 
e. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

           413.527            438.578 
g. Uitzettingen Nederlands schuldpapier met een rentetyp.looptijd <1 jr
h. Overige vorderingen        3.753.242        3.831.334 
i. Overige uitzettingen

Liquide middelen                3.600                3.600 
Kassaldi                3.600                3.600 

Overlopende activa        2.131.916        2.672.628 
           713.400            997.227 

b. Overige overlopende activa        1.418.516        1.675.401 

Totaal    161.284.615    170.726.371 

31-12-2015 31-12-2016

a. Nog te ontv.specifieke uitkeringen overheid (Europese/Nederlandse)

b. Investeringen met econ.nut, waarvoor heffing kan worden geheven

f. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
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PASSIVA

Vaste passiva  131.489.918  138.710.983 

Eigen vermogen      42.846.172      44.936.185 
a. Reserves      42.846.172      43.994.105 
- algemene reserve        9.500.703      10.753.703 
- bestemmingsreserves      33.345.469      33.240.402 
b. Nog te bestemmen resultaat            942.081 

Voorzieningen      21.976.668      22.711.810 
Voorzieningen      21.976.668      22.711.810 

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar      66.667.078      71.062.988 
a. Obligatieleningen
b. Onderhandse leningen      66.594.682      70.988.647 
- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen      66.594.682      70.988.647 
- binnenlandse bedrijven
- openbare lichamen, als in art. 1, onderdeel a, Wet Fido
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz.
c. Door derden belegde gelden
d. Waarborgsommen              72.396              74.340 

Vlottende passiva    29.794.699    32.015.388 

Netto vlottende schulden < 1 jaar      27.122.832      24.628.711 
a. Kasgeldleningen      10.000.000      10.000.000 
b. Banksaldi        4.478.376            228.153 
c. Overige schulden      12.644.457      14.400.559 
d. Rekening Courant

Overlopende passiva        2.671.867        7.386.677 
a. Specifieke uitkeringen Rijk            606.822            763.235 
b. Overige overlopende passiva        2.065.045        6.623.442 

Totaal    161.284.615    170.726.371 

31-12-2015 31-12-2016
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 
Activa 
 
Voorkeur afschrijvingsmethode 
Als voorkeur voor de afschrijvingsmethode is gekozen voor een lineaire afschrijving. De uitzondering hierop zijn 
de investeringen (riool, afval en begraven) waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. 
Voor deze investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Dit is tevens van toepassing op 
bepaalde specifieke investeringen zoals geldverstrekkingen. 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 
behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 
 
Wijze van afschrijving: 
De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 
gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 
geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 
 
Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 
voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 
onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 
actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 
in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 
worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 
De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 
 
Materiële vaste activa 
Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut, en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 
nut (artikel 35 BBV). Met ingang van het boekjaar 2014 dienen de investeringen met een meerjarig economisch 
nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, afzonderlijk op de balans te worden 
opgenomen. 
 
Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de 
verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 
verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 
betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 
de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 
berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 
aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 
 
Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 
uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

• Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 
grondexploitaties; 

• Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 
brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

• Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 
verkeersdoorstroming. 

 
Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 
verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 
historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 
afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 
in de beheersprogramma’s. 
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Wijze van afschrijving: 
De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 
gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 
van afschrijving heeft gekozen. 
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

 
Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 
van baten en lasten. 
 
Financiële vaste activa 
Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, leningen, overige leningen, uitzettingen in ’s Rijks 
schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van Nederlands 
schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, overige uitzettingen (beleggingen) met een 
rentetypische looptijd van één jaar of langer en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 
De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 
terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 
verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden (artikel 38) 
Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 
toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 
De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 
verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 
  

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen:
-Woonruimten 50 jaar
-Onderwijsinstellingen 50 jaar
-Noodlokalen 15 jaar
-Verbouwing 25 jaar
-Gemeentekantoor 50 jaar
Installaties 15 jaar
Inventaris en Meubilair 10 jaar

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal
5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 
voorgeschreven normen over de gebruiksduur en wordt bij 
de aanschaf bepaald

Aanleg/vervanging wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

30 jaar

Herinrichting wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

20 jaar

Aanpassingen voorzieningen en snelheidsremmende 
maatregelen wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

10 jaar

Rotondes 15 jaar
Verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting 15 jaar
Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 30 jaar
Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur

Sportterreinen, speelvoorzieningen 20 jaar
Software 4  jaar

Activa met economisch nut

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Overige materiële vaste activa
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Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 
Vorderingen: 
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 
Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar (2016)’ voor 100% 
• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 1 (2015)’ voor      75% 
• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 2 (2014)’ voor      50% 
• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 3 (2013)’ voor      25% 
• vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 4 of ouder’ voor      0% 

 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Overlopende activa 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking 
hebben op 2017, maar al in 2016 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2016 en 
overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen ook 
onderdeel hiervan uit. 
 
Passiva 
 
Vaste passiva 
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 
rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

• de algemene reserve; 
• overige bestemmingsreserves. 

 
Voorzieningen 
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 
verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 
Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 
 
Voorzieningen worden gevormd wegens: 

• verplichtingen, verliezen en risico’s (artikel 44, lid 1a en 1b BBV); 
• voorzieningen ter egalisering van kosten (artikel 44, lid 1c BBV); 
• voorzieningen voor bijdragen in toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven als in artikel 35, eerste lid, onder b (artikel 44, lid 1d BBV); 
• voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44, lid 2 BBV). 

 
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 
Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 
langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 
 
Vlottende passiva 
 
Vlottende schulden < 1 jaar 
De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 
werkelijke waarde. 
 
Overlopende passiva 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking 
hebben op 2017, maar al in 2016 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2016 en 
overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van het Rijk, ook 
onderdeel hiervan uit. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

• borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 
• huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 
• overige verplichtingen en rechten. 

 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 
ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 
interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 
tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 
van de begroting van het betreffende boekjaar. 
 
Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

• Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 
kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 
te realiseren opbrengsten; 

• De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 
 
Grondslagen balans 
De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 
algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 
de in de balans 2016 opgenomen activa en passiva. 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
 

 
 
Materiële vaste activa 
 

 
 
Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut 

 
 
De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

 

Immateriële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kosten onderzoek en ontwikkeling 60.448           -                      -                      15.813           44.635           
Totaal 60.448           -                      -                      15.813           44.635           

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Materiële vaste activa (econ. nut) 96.272.582   5.617.165     74.096           4.409.271     97.406.380   
Materiële vaste activa (econ. nut, heffing) 27.342.694   5.192.441     -                      1.386.595     31.148.540   
Materiële vaste activa (maatsch. nut) 12.929.292   932.319         327.091         821.962         12.712.558   
Totaal 136.544.568 11.741.924   401.187         6.617.829     141.267.477 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(economisch nut) 31-12-2015 31-12-2016
Gronden en terreinen 6.282.048     -                      -                      -                      6.282.048     
Woonruimten -                      -                      -                      -                      -                      
Bedrijfsgebouwen 78.478.576   410.674-         74.096           3.241.946     74.751.861   
Grond- weg en waterbouwkundige werken 3.929.682     1.632.704     -                      186.242         5.376.144     
Vervoermiddelen 156.104         219.030         -                      32.469           342.665         
Machines, apparaten en installaties 3.865.896     2.291.095     -                      332.938         5.824.052     
Overig 3.560.275     1.885.009     -                      615.676         4.829.609     
Totaal 96.272.582   5.617.165     74.096           4.409.271     97.406.380   

Bedrijfsgebouwen EN Uitgaven Inkomsten Saldo
OBO Samenwoonschool Nigtevecht 2010 bouw -L 108.323         -                      108.323         
Kerktoren NH Kerk Kerkln Nieuwer ter Aa buitenzij 206.255         -                      206.255         
Kerktoren NH Kerk Kerkln Nieuwer ter Aa fundering 19.903           -                      19.903           
Verv nieuwb scholen Bolenstein 't Palet - bouwkost 37.026           -                      37.026           
Restauratie Goudestein 2.304             -                      2.304             
Huisvesting organisatie bouwkundig 946.755-         74.096           1.020.851-     
Uitbreiding Graaf Floris: bouwkosten 149.148         -                      149.148         
IKC vorming KBS Pionier: bouwkosten 13.122           -                      13.122           
Totaal 410.674-         74.096           484.770-         
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Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven 

 
  

Grond- weg en waterbouwkundige werken  EN Uitgaven Inkomsten Saldo
OBO Samenwoonschool Nigtevecht 2010 omgeving -L 4.759             -                      4.759             
Wegenb Oostkanaaldijk tussen Kerklaan Nigtevecht 179.497         -                      179.497         
Straatweg Breukelen Vrijheidslaan/Karel Doormanweg 501.870         -                      501.870         
Teckop asfaltcontructie 215.588         -                      215.588         
Kockengen Waterproof Van Zuylenweg beschoeiing2014 46                   -                      46                   
Vervanging van de wegen wijk de Poel 205.802         -                      205.802         
Wegen Herenweg / Gageldijk 5.812             -                      5.812             
Wegen D. Troostwijk 4.433             -                      4.433             
Wegen Julianaweg 47.186           -                      47.186           
Kockengen Waterproof Lockhorstweg wegen 2015 450.205         -                      450.205         
Kockengen Waterproof Lockhorstweg beschoeiing 2015 1.651             -                      1.651             
Kockengen Waterproof Groenlucht 1 wegen 2016 15.854           -                      15.854           
Totaal 1.632.704     -                      1.632.704     

Vervoermiddelen EN Uitgaven Inkomsten Saldo
vervanging bodeauto Renault 40-NV-VB Nissan NV 200 28.919           -                      28.919           
Aank 5 Nissan Micra wmo-soc rech-bouwinsp-boa's 190.112         -                      190.112         
Totaal 219.030         -                      219.030         

Machines, apparaten en installaties EN Uitgaven Inkomsten Saldo
Huisvesting organisatie installaties 1.507.472     -                      1.507.472     
uitbreiding audio/video/ict apparatuur 26.032           -                      26.032           
vervanging liftinstallatie GAK 63.196           -                      63.196           
Vervanging en uitbreiding scanstraat 46.637           -                      46.637           
Uitbreiding Nifterlake: bouwkosten 605.000         -                      605.000         
Uitbreiding Graaf Floris: installaties 42.758           -                      42.758           
Totaal 2.291.095     -                      2.291.095     

Overige materiële vaste activa EN Uitgaven Inkomsten Saldo
Telefonie gemeentehuis 19.330           -                      19.330           
Vervanging hardware ICT 2014 381.991         -                      381.991         
Vervanging hardware ICT 2015 549.114         -                      549.114         
Huisvesting organisatie inrichting 264.848         -                      264.848         
bekabeling nieuwe huisvesting 34.839           -                      34.839           
nieuw actiever intranet 43.219           -                      43.219           
Uitbreiding 1e inrichting Broeckland 234.474         -                      234.474         
Uitbreiding 1e inrichting Nifterlake 357.194         -                      357.194         
Totaal 1.885.009     -                      1.885.009     

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(economisch nut, waarvoor heffing) 31-12-2015 31-12-2016
Gronden en terreinen 24.535           -                      -                      -                      24.535           
Bedrijfsgebouwen 83.381           -                      -                      3.747             79.634           
Grond- weg en waterbouwkundige werken 26.080.310   4.253.239     -                      1.187.863     29.145.686   
Machines, apparaten en installaties 394.370         -                      -                      41.264           353.106         
Overig 760.098         939.202         -                      153.721         1.545.578     
Totaal 27.342.694   5.192.441     -                      1.386.595     31.148.540   
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De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

 
 

 
 
Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 

 
 
De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

 
 

 
  

Grond- weg en waterbouwkundige werken ENH Uitgaven Inkomsten Saldo
Renovatie/vervanging hoofdriool -M 49.970           -                      49.970           
Vervanging van de riolering wijk De Poel 478.749         -                      478.749         
Voorbereiding div rioleringswerken 2012 -SV 57.121           -                      57.121           
Riolering Tienhoven 63.483           -                      63.483           
Riolering D. Troostwijkweg 56.919           -                      56.919           
Hoofdgemalen 181.362         -                      181.362         
Mechanische riolering (mechanisch/electrisch) 2014 684.209         -                      684.209         
Extra werkzaamheden tbv hoofd- en mini gemalen 222.713         -                      222.713         
Riolering Julianaweg 294.723         -                      294.723         
Kockengen Waterproof Lockhorstweg voorber riool 141.722         -                      141.722         
Mechanische riolering 2016 84.458           -                      84.458           
Kockengen Waterproof Lockhorstweg riolering 2015 1.495.473     -                      1.495.473     
Kockengen Waterproof Lockhorstweg riolering voorbe 37.213           -                      37.213           
Kockengen Waterproof Groenlust 1 riolering 2016 288.312         -                      288.312         
Kockengen Waterproof Groenlust 1 riool voorbereidi 43.222           -                      43.222           
Kockengen Waterproof Groenlust 1 riool voorbereidi 73.589           -                      73.589           
Totaal 4.253.239     -                      4.253.239     

Overige materiële vaste activa ENH Uitgaven Inkomsten Saldo
Ondergrondse containers 2013 483.327         -                      483.327         
Ondergrondse containers 2014 113.004         -                      113.004         
Ondergrondse containers 2015 110.762         -                      110.762         
Minicontainers (papier) 2016 - GP 2016-2022 232.110         -                      232.110         
Totaal 939.202         -                      939.202         

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven Inkomsten Afschrijving Boekwaarde
(maatschappelijk nut) 31-12-2015 31-12-2016
Bedrijfsgebouwen -                      589.879         -                      -                      589.879         
Grond- weg en waterbouwkundige werken 12.908.890   342.440         327.091         821.138         12.103.102   
Overig 20.401           -                      -                      825                 19.577           
Totaal 12.929.292   932.319         327.091         821.962         12.712.558   

Bedrijfsgebouwen MN Uitgaven Inkomsten Saldo
Huisvesting organisatie verhuizing advies bijk kst 589.879         -                      589.879         
Totaal 589.879         -                      589.879         

Grond- weg en waterbouwkundige werken MN Uitgaven Inkomsten Saldo
Aanleg wandelpad De Kuil -M -                      24.000-           24.000           
Opwaarderen Busbaan -SV 25.578           -                      25.578           
Randweg Loenen 81.776           33.594-           115.370         
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht 155.506         384.685         229.179-         
Kockengen Waterproof Lockhortsweg dag onderh wegen 5.000             -                      5.000             
Kockengen Waterproof Groenlust 1 planm onderh wege 2.200             -                      2.200             
Kockengen Waterproof Lockhorstweg beschoeiing voor 1.200             -                      1.200             
Kockengen Waterproof Lockhorstweg vergunning voorb 9.323             -                      9.323             
Kockengen Waterproof Lockhorstweg openb verlichtin 1.879             -                      1.879             
Kockengen Waterproof Lockhorstweg groen voorbereid 5.489             -                      5.489             
Kockengen Waterproof Lockhorstweg spelen voorbered 501                 -                      501                 
Kockengen Waterproof Groenlust 1 vergunningen voor 53.988           -                      53.988           
Totaal 342.440         327.091         15.349           
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Financiële vaste activa 
 

 
 
Specificatie van Kapitaalverstrekkingen 

 
 
Specificatie van Leningen 

 
 
Specificatie van Overige langlopende leningen 

 
  

Overige uitzettingen > 1 jaar Boekwaarde Uitzetting Aflossing Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen 145.108         -                      -                      145.108         
Leningen 2.999.142     -                      324.423         
Overige langlopende leningen 3.781.175     -                      1.071.362     
Totaal 6.925.425     -                      1.395.785     145.108         

Kapitaalverstrekking deelnemingen Boekwaarde Uitzetting Aflossing Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Aandelen Vitens -M 37.250           -                      -                      37.250           
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M 35.395           -                      -                      35.395           
Effecten B.N.G. 1963 4% -M 454                 -                      -                      454                 
Effecten B.N.G. 1968 6% -M 454                 -                      -                      454                 
Aandelen Vitens -B 13.798           -                      -                      13.798           
Aandelen BV MAB -B 18.000           -                      -                      18.000           
Aandelen BNG -B 24.511           -                      -                      24.511           
Aandelen NV BNG -L 7.079             -                      -                      7.079             
Aandelen Vitens -L 8.168             -                      -                      8.168             
Totaal 145.108         -                      -                      145.108         

Leningen Boekwaarde Uitzetting Aflossing Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Woningbouwcorporaties
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) -B 2.648.995     -                      271.453         2.377.542     

2.648.995     -                      271.453         2.377.542     
Deelnemingen
Achtergestelde lening Vitens -M 198.686         -                      32.500           166.186         
Achtergestelde lening Vitens -B 75.403           -                      12.500           62.903           
Achtergestelde lening Vitens -L 44.953           -                      7.506             37.447           
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem -L 25.110           -                      -                      25.110           

344.152         -                      52.506           291.646         
Overige verbonden partijen
Lening Stichting Primair 2004 -L 5.995             -                      464                 5.531             

5.995             -                      464                 5.531             
Totaal 2.999.142      -                      324.423         2.674.719      

Overige langlopende leningen Boekwaarde Uitzetting Aflossing Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kockengen VV len. t/m 2017 -B 4.000             -                      2.000             2.000             
Geldlening Ambtenaren -B 2.868.576     -                      990.044         1.878.532     
Geldlening Ambtenaar -B 8.763             -                      8.763             -                      
Zwemlust zwemvereniging geldlening 1992 -L 9.475             -                      4.556             4.920             
Sticht Dorpshuis Nigtevecht 2000 lening -L 694.978         -                      28.957           666.021         
Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 195.382         -                      37.042           158.340         
Totaal 3.781.175     -                      1.071.362     2.709.813     
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Vlottende activa 
 
Voorraden 
 

 
 
Specificatie van Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Voor de status van Niet in exploitatie genomen bouwgronden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 
 
Specificatie van Onderhanden werk 

 
Voor de status van Onderhanden werk wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 
 
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
 

 
De belangrijkste Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000) zijn: 

 
 
Specificatie Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr 

 
 
De Rekening-courantverhoudingen betreffen: 

 
  

Voorraden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Grond- en hulpstoffen 13.703           13.703-           -                      -                      
Onderhanden werk -                      80.041           -                      80.041           
Totaal 13.703           66.339           -                      80.041           

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Het Kwadrant 13.703           13.703-           -                      -                      
Totaal 13.703           13.703-           -                      -                      

Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

GREX: Raadshuisstraat Nigtevecht -                      80.041           -                      80.041           
GREX: Vreeland -                      -                      -                      -                      
Totaal -                      80.041           -                      80.041           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 11.438.186   10.130.417   
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr 6.728.020     
Rekening-courantverhoudingen 413.527         438.578         
Overige vorderingen 3.753.242     3.831.334     
Totaal 15.604.955   21.128.349   

Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000) Bedrag

Declaratie BCF 2016 8.719.042     
Suppletieaangifte BCF en BTW 2011 en 2012 490.948         
Afrekening definitef gebundelde uitkering Bbz 2016 104.918         
Overige vorderingen < € 100.000 815.509         
Totaal 10.130.417   

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr Bedrag

Uitzetting overtollige liquide middelen in 's Rijks schatkist 6.728.020     
Totaal 6.728.020     

Rekening courantverhoudingen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Rekening courant SV De Vecht 926-                 15.193-           
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen) 414.453         453.771         
Totaal 413.527         438.578         
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De belangrijkste Overige vorderingen (> € 100.000) zijn: 

 
 
 
Liquide middelen 
 

 
 
Overlopende activa 
 

 
 
De belangrijkste Overlopende activa (> € 100.000) zijn: 

 
 

 
 

 
  

Overige vorderingen (> € 100.000) Bedrag

Sportfondsen Stichtse Vecht B.V. 463.034         
Stichting Nationaal Restauratiefonds 156.413         
Overige vorderingen < € 100.000 3.211.887     
Totaal 3.831.334     

Liquide middelen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kassaldo 3.600             3.600             
Totaal 3.600             3.600             

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Nog te ontvangen specifieke specifieke uitkeringen overheid 713.400         997.227         
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.418.516     1.675.401     
Totaal 2.131.916     2.672.628     

Nog te ontvangen specifieke specifieke uitkeringen overheid (> € 100.000) Bedrag

Provincie Utrecht Subsidie Breukelerbrug 330.000         
Subsidie herinr. Rijksstraatweg Loenen SV15.FW02 325.000         
Div. BRIM subsidies 156.413         
Overige nog te ontvangen specifieke uitkeringen < € 100.000 185.814         
Totaal 997.227         

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000) Bedrag

Afwikkeling bevoorschotting zorgleveranciers 2015 851.800         
Terug te vorderen voorschot 2016 Intermetzo 146.000         
Servicekosten 2016  4 en 1 gebouw 140.000         
Subsidie Brugstraat Breukelen 120.000         
Overige nog te ontvangen bedragen < € 100.000 250.600         
Totaal 1.508.401     

Vooruitbetaalde bedragen (> € 100.000) Bedrag

Brandverzekering 2017 135.468         
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 100.000 31.532           
Totaal 167.001         
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Passiva 
 
Vaste passiva 
  
Eigen vermogen 

 
 
Specificatie saldo Algemene reserve 

 
 
Specificatie saldi Bestemmingsreserves 

 

Eigen vermogen Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2015 31-12-2016

Algemene reserve 9.500.703     1.253.000     -                      10.753.703   
Bestemmingsreserves 33.345.470   5.046.894     5.151.959     33.240.402   
Nog te bestemmen resultaat -                      -                      -                      942.081         
Totaal 42.846.173   6.299.894     5.151.959     44.936.185   

Algemene reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2015 31-12-2016

Algemene reserve 9.500.703     1.253.000     -                      10.753.703   
Totaal 9.500.703     1.253.000     -                      10.753.703   

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
31-12-2015 31-12-2016

Monumenten 73.000           -                      20.683           52.317           
Integrale Veiligheid 177.249         -                      -                      177.249         
Verwijderen graffiti (L) 13.936           -                      5.000             8.936             
Exploitatie scholen OBO 82.522           -                      -                      82.522           
Dorpshuis Nigtevecht 281.868         -                      41.699           240.169         
Planschade Cronenburgh 103.581         -                      43.000           60.581           
Beheer Schoolgebouwen 199.900         23.087           -                      222.987         
Vervanging kantoormeubilair 256.500         -                      -                      256.500         
Fietsenstalling Maarssen 93.221           -                      15.500           77.721           
Tweede Vechtbrug Breukelen 1.844.000     -                      1.844.000     -                      
Groot onderhoud kapitaalgoederen 2.292.252     433.147         373.303         2.352.096     
Egalisatiereserve verkiezingen -                      126.000         -                      126.000         
Reserve opbouw voorziening pensioenverpl Appa 828.372         276.124         -                      1.104.496     
Kockengen Waterproof egalisatieseserve 249.911         60.539           -                      310.450         
Onderwijshuisvesting 813.404         820.981         166.576         1.467.809     
Risicofonds Sociaal Domein 4.114.711     2.822.608     1.187.066     5.750.253     
Bestemmingsreserve vastgoed 75.000           72.000           67.172           79.828           
Bestemmingsreserve revindicatie -                      -                      -                      -                      

Kapitaallastenreserves
Brandweergarage Loenen 269.543         8.086             20.922           256.707         
Fietspad Oost-Kanaaldijk 85.445           2.563             31.045           56.964           
Samenwoonschool Loenen 4.371.280     131.138         232.796         4.269.622     
Bredeschool Nigtevecht 2.598.956     -                      -                      2.598.956     
Bredeschool Vreeland zie reserve 7086 890.498         26.715           48.434           868.779         
Dorpshuis Loenen 869.957         26.099           54.162           841.893         
Gemeentehuis Loenen 2.266.671     -                      -                      2.266.671     
Onderwijshuisvesting 1.530.504     45.915           93.733           1.482.686     
Ondergrondse containers 2012 166.667         5.000             21.667           150.000         
Brandweergarage Brouwerij (B) 303.979         9.119             22.336           290.763         
OVO Broklede 4 in1 plan (B) 498 191.711         5.751             11.077           186.385         
OVO Broklede 4 in 1 plan (B) 66.285           1.989             3.830             64.444           
Bibliotheek 4 in 1 plan (B) 216.976         6.509             12.536           210.949         
Muziekschool 4 in 1 plan (B) 74.527           2.236             4.306             72.457           
Stinzenhal Broekdijk-Oost (B) 1.187.237     35.617           70.536           1.152.318     
Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B) 91.354           2.741             91.323           2.772             
Broekdijk-Oost terreininrichting inclusief parkeerplaatsen (B) 80.535           2.416             21.721           61.230           
Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden en terreininrichting (B) 27.174           815                 7.336             20.653           
RHC voorbereiding realisatie (B) 200.000         6.000             11.000           195.000         
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Voorzieningen 
 
Specificatie saldi Voorzieningen 

 
  

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
(vervolg) 31-12-2015 31-12-2016
Cultuurhuis (B) 168.000         5.040             9.040             164.000         
Hal 4 in 1 plan (B) 234.850         7.046             13.569           228.327         
Kantine 4 in 1 plan (B) 11.743           352                 678                 11.418           
Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B) 41.100           1.233             3.973             38.360           
Onderwijshuisvesting Safari sporthal 2.430.774     72.923           123.564         2.380.133     
Bibliotheekgebouw Maarsenbroek Bisonspoor 1161 236.772         7.103             243.875         -                      
Huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie 162.301         -                      -                      162.301         
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht 1.365.000     -                      -                      1.365.000     
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden 303.600         -                      -                      303.600         
Restauratie Goudenstein 302.604         -                      -                      302.604         
Investeringen onderwijshuisvesting -                      -                      -                      -                      

Grondexploitatiereserves
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger 500.000         -                      -                      500.000         
Grondexploitatie 600.000         -                      234.500         365.500         
Totaal 33.345.470   5.046.893     5.151.959     33.240.402   

Omschrijving voorziening Saldo Dotaties Uitgaven Saldo
31-12-2015 31-12-2016

Pensioen Wethouders 2.902.232     288.738         159.566         3.031.404     
Wachtgeld voormalig personeel en bestuur 26.815           349.443         376.258         -                      
Afwikkeling OpBuuren 25.686-           -                      25.686-           -                      
Afwikkeling Stationsweg Noord 12.216           -                      -                      12.216           
Voormalig personeel Bisonsport 429.626         -                      67.585           362.041         
Afwikkeling Maarsserbrug 6.584             -                      -                      6.584             
Afwikkeling Safari 92.942           -                      8.501             84.441           
Voorziening De Werf Kockengen 53.000           -                      1.520             51.480           
Voorziening De Karavaan 210.000         -                      210.000         -                      
Geluidscherm A2 60.755-           -                      60.755-           -                      
Onderhoud wegen 4.756.214     2.233.901     2.066.822     4.923.293     
Bommenregeling -                      -                      -                      -                      
Voorziening Schildershof 298.119         -                      298.119         -                      
Frictiekosten herindeling 2010 tot en met 2014 650.192         -                      325.282         324.909         

Egalisatievoorziening
Voorziening riolering 9.642.764     1.061.792     -                      10.704.555   
Egalisatievoorziening gemeentereiniging 105.751         12.575           -                      118.325         

Onderhoudsvoorziening
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisv.) 2.876.655     670.849         454.942         3.092.562     
Totaal Voorzieningen 21.976.668   4.617.297     3.882.155     22.711.810   
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Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 
 
Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar  

 
 

 
 
 
Vlottende passiva 
 
Netto vlottende schulden < 1 jaar 
 

 
 
 Specificatie van vlottende schulden < 1 jaar 

 
 

 

Onderhandse leningen Looptijd Boekwaarde Aflossing Rente Boekwaarde 
31-12-2015 2016 2016 31-12-2016

Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 1.314.791     187.827         29.678           1.126.964     
Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 1.780.896     234.254         47.709           1.546.641     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 2.500.000     250.000         91.400           2.250.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 4.125.000     375.000         169.069         3.750.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 3.625.000     250.000         137.717         3.375.000     
Nederlandse Waterschapsbank NV 20 jaar 7.500.000     500.000         253.002         7.000.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 1.250.000     250.000         32.625           1.000.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 6 jaar 10.000.000   -                      270.000         10.000.000   
NV Bank Nederlandse Gemeenten 40 jaar 10.350.000   287.500         445.674         10.062.500   
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 8.000.000     1.000.000     150.206         7.000.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 9.000.000     1.000.000     56.098           8.000.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar 4.500.000     500.000         25.256           4.000.000     
NV Bank Nederlandse Gemeenten 10 jaar -                      500.000         28.481           9.500.000     

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten 20 jaar 2.648.995     271.453         49.164           2.377.542     
Totaal 66.594.682   5.606.034     1.786.078     70.988.647   

Waarborgsommen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Waarborgsommen 72.396            74.340           
Totaal 72.396            74.340           

Netto vlottende schulden < 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kasgeldleningen 10.000.000   10.000.000   
Banksaldi 4.478.376     228.153         
Overige schulden 12.644.457   14.400.559   
Totaal 27.122.832   24.628.711   

Kasgeldleningen Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Kasgeldlening BNG 10.000.000   10.000.000   
Totaal 10.000.000   10.000.000   

Banksaldi Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

BNG Algemeen 28.51.49.512 4.448.940     233.388         
BNG Burgerzaken 28.51.49.520 5.695             9.920-             
BNG Sociale zaken 28.51.49.539 5.695-             4.685             
BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig 29.436           -                      
Kruisposten -                      -                      
Totaal 4.478.376     228.153         

94 
 



 
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van 
de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 
 
Schatkistbankieren 
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het 
dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten 
de schatkist mag worden gehouden. 
 
In het 3e kwartaal 2016 is dit drempelbedrag overschreden. Om dit in de toekomst te voorkomen is besloten om 
de overtollige liquide middelen automatisch door de BNG af te laten romen ten gunste van de schatkist. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Overige schulden Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Crediteuren algemeen 11.129.897   11.724.437   
Crediteuren Sociale zaken 1.514.560     2.676.122     
Totaal 12.644.457   14.400.559   

Verslagjaar 2016
(1) Drempelbedrag 890,0475

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen

233                          653                   985                   521                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 657                          237                   -                    369                   
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    95                      -                    

Verslagjaar 2016
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 118.673                  

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of geli jk is aan € 500 miljoen

118.673                  

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te boven gaat

-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van €250.000

Drempelbedrag 890,0475

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

21.215                     59.397              90.624              47.951              

(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen

233                          653 985                   521                   

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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Overlopende passiva 
 

 
 
 
Specificatie Overlopende passiva 

 
 
De belangrijkste overige Overlopende passiva (> € 100.000) zijn: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016 31-12-2016

Specifieke uitkeringen Rijk 606.822         763.235         
Nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen 2.065.045     6.623.442     
Totaal 2.671.867     7.386.677     

Specifieke uitkeringen Boekwaarde Rijksbijdrage Uitgaven Vrijval Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2016

Verkeerskundig milieukaart 87.822           -                      -                      -                      87.822            
ISV 2010-2015 Bodemsanering 15.480           -                      -                      -                      15.480            
ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud weigeraars 9.942             -                      -                      -                      9.942              
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven 275.000         -                      -                      -                      275.000         
Voetverbinding pontje NtA-Loenersloot 99.766           -                      -                      -                      99.766            
Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch 21.180           -                      -                      -                      21.180            
Historisch tuin- en parkaanleg Goudestein 37.422           -                 -                      -                      37.422        
Historisch tuin- en parkaanleg Boom en Bosc 45.689           -                       -                      -                      45.689            
BRIM 2015-2019 Toren N.H. Kerk Nieuwer ter 14.520           -                       -                      -                      14.520            
BRIM 2016-2021, Koetshuis Maarssen -                      31.685           -                      -                      31.685            
BRIM 2016-2021, Boom&Bosch -                      86.998           -                      -                      86.998            
BRIM 2016-2021, Kerktoren Loenen -                      33.409            -                      -                      33.409            
BRIM 2016-2021, Kerktoren Nigtevecht -                      4.321              -                      -                      4.321              
Totaal 606.822         156.413         -                      -                      763.235         

Bedrag

Onderhanden Werk Jeugd 2016 2.703.007     
Reservering vakantiegeld 2016 (IKB) 850.008         
Transitorische rente 2016 565.161         
Afwikkeling bevoorschotting zorgleveranciers 2015 473.823         
Beschikt PGB 2016 JW BG HH 310.000         
Bijdrage 2016 Inkoop Utrecht-West Jeugd/WMO 279.183         
Teveel ontvangen belastingdebiteuren 2016 244.916         
Extra kosten bedrijfsvoering 2016 (exploitatiebijdrage BSWW) 198.847         
HH. Afrek 2016 T-Zorg + indexering 211.755         
Afrek 2016 Save 206.400         
Overige nog te betalen bedragen < € 100.000 571.943         
Totaal 6.615.044     

Nog te betalen bedragen (> € 100.000)

Bedrag

Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000 8.399             
Totaal 8.399             

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 
Borg- en garantstellingen 

Instellingen Borgstelling
Risicobedrag 
31-12-2015

Aflossing
 

Risicobedrag 
31-12-2016 

Woningcorporaties WSW, achtervang Stichtse Vecht 185.955.808 42.581.248   143.374.560 
Woningcorporaties Stichtse Vecht 100% 3.479.368     307.238         3.172.130     
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht 100% 8.960.148     392.229         8.567.919     
Maatschappelijke instellingen (overig) Stichtse Vecht 50% / SWS 50% 48.915           5.543             43.373           
Totaal 198.444.239 43.286.258   155.157.981 

RISICOVERDELING 2016
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4. SiSa (Single information Single audit) 
 
Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van 
‘Single information Single audit (SiSa)’ geïntroduceerd. 
Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) 
geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar. 
Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit 
gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen 
op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening 
(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de 
jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze 
verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. 
Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2016 voor 5 specifieke uitkeringen. 
 
In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2016 verantwoording moet 
worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde 
verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen. 
 

Nr. Specifieke uitkering

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 (OAB)

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2016

G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2015

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 
gemeentedeel 2016

G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) totaal 
2015
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5. Wet Normering Topinkomens 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingevoerd, de vervanger van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). 
Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 
in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 
Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een publicatieverplichting in de 
jaarrekening. Dit geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen indien zij de maximale bedragen 
van topfunctionarissen overschrijden. 
 
In 2016 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale 
bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 179.000). 
In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt. 
 

 

 
 
 
 

Jaar

Functie(s) Secretaris Griffier Secretaris Griffier

Aard van de functie Topfunctionaris Topfunctionaris Topfunctionaris Topfunctionaris

Naam A.J. van Hussel J.A. Hekman A.J. van Hussel J.A. Hekman

Beloning 95.833 86.744 105.144 88.420

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding 632 19 627 1

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve 
van beloningen betaalbaar op termijn 13.999 11.098 13.769 10.459

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Datum einde dienstverband in het boekjaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00 1,00 1,00

Interim n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Motivering overschrijding norm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2015 2016
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