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Inleiding 
 

Jaarlijks leggen wij de gemeenteraad de Voorjaarsnota voor als kaderstellend document voor het 
opstellen van de Programmabegroting. Met de Voorjaarsnota stelt de gemeenteraad kaders en geeft 
richting. Daardoor is de Voorjaarsnota het belangrijkste document binnen de planning & control cyclus. 
 
In de Voorjaarsnota houden we de indeling van de Programmabegroting aan. In elk programma geven 
wij onze rol aan. Steeds meer laten we initiatieven aan anderen in de samenleving. Op basis van 
gelijkwaardigheid is de gemeente één van de partners in het netwerk. In die gevallen dat we als 
overheid optreden of constateren dat acties nodig zijn om onze doelen te halen nemen wij onze 
verantwoordelijkheid. 
 
In de Voorjaarsnota actualiseren wij het financieel beeld. Uit de Programmabegroting 2017 blijkt dat 
het financieel perspectief vanaf 2018 licht verbeterd. Daardoor is er ruimte om op enkele onderdelen 
extra middelen toe te kennen en een begin te maken om de lasten van onze inwoners te verlichten.  
 
In het Hoofdlijnenakkoord 2014 -2018 hebben de coalitiepartijen onder de noemer ‘Solide en 
duurzaam’ hun ambities voor de collegeperiode  2014-2018 vastgelegd. Ook het Raadsprogramma 
‘Samen verder’ is richtinggevend geweest voor het werk van college en raad in de huidige 
raadsperiode. Wij constateren dat, zoals afgesproken, de doorontwikkeling van de afgesproken 
beleidspunten uit het Hoofdlijnenakkoord in de voorbije vier jaren vrijwel geheel is gerealiseerd. 
Daarnaast heeft op een aantal punten bijstelling van het beleid plaatsgevonden. Via het benoemen 
van topdossiers op de onderwerpen mantelzorg, duurzaamheid, sport, vermindering regeldruk, 
economie en het project Harmonieplein, hebben wij extra accenten willen leggen bij de realisatie van 
deze beleidsonderwerpen. We hebben onze doelstelling voor een solide en duurzaam beleid 
succesvol gerealiseerd. 
 
Voor de toekomst, die verder strekt dan de huidige collegeperiode, is een aantal ontwikkelingen niet 
meegenomen in deze Voorjaarsnota. Er is onvoldoende zicht op de aard en omvang van de 
financiering of besluitvorming hierover vindt in de volgende raadsperiode plaats. Het betreft hier onder 
andere de Wagendijk, onderwijshuisvesting en P&R Maarssen.  
 
We beseffen dat deze Voorjaarnota het licht vooruit schijnt op de vorming van een nieuw college en 
gemeenteraad volgend jaar. De toekomstige coalitie heeft mogelijk andere opvattingen. Tegelijkertijd 
is er behoefte is aan bestendigheid en consistentie van het gemeentelijk beleid. De overheid moet 
betrouwbaar zijn en een zekere mate van voorspelbaarheid kennen zonder het democratisch proces 
in de weg te staan. Het zoeken naar balans hiertussen is de uitdaging van deze nota. 
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Bestuur 
 
Samenwerken met onze partners 
De rol van de gemeente als lokaal bestuur 
verandert. Er is sprake van een andere 
verhouding tot rijk en provincie. Dit blijkt onder 
andere uit de transities in het sociaal domein. 
We worden als lokaal bestuur eigenaar van 
meer maatschappelijke opgaven. De 
uitbreiding van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden heeft effect op onze positie ten 
opzichte van andere gemeenten en 
maatschappelijke partners. Regionale 
samenwerking tussen gemeenten is 
noodzakelijk. Daarbij blijft het de vraag met 
welke partners en op welke wijze we willen 
samenwerken. We oriënteren ons doorlopend 
op vormen van samenwerking, die voor ons 
meerwaarde hebben. In 2019 speelt dit 
bijvoorbeeld als het gaat om inkoop in het 
sociaal domein. 
 
Samenwerken met onze inwoners 
Als lokaal bestuur krijgen we een andere 
relatie tot onze inwoners. Gelijkwaardige 
samenwerking tussen inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke partners en de gemeente 
wordt steeds belangrijker: cocreatie. Alle 
deelnemers hebben invloed op het (resultaat 
van het) proces. Voorwaarden hiervoor zijn 
wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Het 
feit dat het vertrouwen in de overheid niet altijd 
vanzelfsprekend is, daagt ons uit om open, 
transparant en authentiek te zijn. In de nieuwe 
verhoudingen werken we als één van de 
partners in een netwerk. Dit betekent ruimte 
geven aan maatschappelijke initiatieven en 
deze, indien nodig, ondersteunen.  
 

 
 
Het versterken en aanmoedigen van de lokale 
democratie blijft een belangrijke opgave. 
Daarom is onlangs het communicatieplan 
‘Rondom de Raad’ vastgesteld. Op voorstel 
van raadsleden wordt een verkenning 
uitgevoerd over hoe de lokale democratie zich 
kan vernieuwen. Ontwikkelingen zoals ‘Code 
Oranje’ (ontwikkelagenda lokale democratie 
van de VNG) en het onderzoek ‘Meer 
democratie, minder politiek’ geven hier richting 
aan. 
 
 

Gevolgen voor onze manier van werken 
Onze andere relatie tot onze inwoners vraagt 
om een gemeente, die voortdurend in gesprek 
is met inwoners en ondernemers. Participatief 
en omgevingsgericht werken is de norm. Kern 
van ons beleid is dat we de buitenwereld 
binnen halen en intern verbinden met extern. 
Want communiceren door de overheid 
betekent niet dat we beleid begrijpelijk maken, 
maar dat we begrijpelijk beleid maken. Dit 
doen we door het gesprek aan de voorkant te 
organiseren.  
 
Dienstverlening 
Door technologische ontwikkelingen verandert 
ook onze dienstverlening. Zo digitaliseert de 
samenleving in rap tempo. Om ondernemers, 
inwoners en instellingen beter van dienst te 
kunnen zijn, streven we ernaar dat ze alle 
eenvoudige diensten makkelijk kunnen vinden 
en digitaal aan kunnen vragen. Wij zetten 
persoonlijke dienstverlening in als dit 
toegevoegde waarde heeft. We leveren 
maatwerk. We laten dit persoonlijke contact 
zoveel mogelijk plaats vinden bij inwoners of 
ondernemers thuis, op locatie of in de wijk.  
Om onze dienstverlening op het afgesproken 
niveau uit te voeren, is versterking van de 
organisatie nodig.  
 
Bedrijfsvoering 
Met het oog op onze dienstverlening innoveren 
we onze bedrijfsvoering. Zo richten we 
processen volledig digitaal in. Dit zorgt ervoor 
dat we inwoners en ondernemers beter kunnen 
informeren, bijvoorbeeld over de stand van 
zaken van een aanvraag van een vergunning. 
We hoeven ook minder vaak gegevens op te 
vragen, omdat we ze opnieuw kunnen 
gebruiken. We zorgen er hierbij voor dat de 
gegevens veilig worden beheerd en gebruikt. 
We houden rekening met wetgeving op het 
gebied van privacy en informatieveiligheid.  
 

Veiligheid 
 
Veiligheid is een van de kernwaarden in 
Stichtse Vecht. De burgemeester is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid in de gemeente. 
Verder blijkt dat door middel van 
Whatsappgroepen, de inzet van 
buurtsignaleringsteams en het contact met de 
wijkcommissies, veiligheid vooral gecreëerd 
wordt door samenwerking met inwoners.  
Op basis van onder andere de 
Veiligheidsmonitor 2017 wordt in 2018 nieuw 
veiligheids- en handhavingsbeleid opgesteld.  
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Op basis van wetswijzigingen en 
ontwikkelingen wordt voortdurend een balans 
gezocht in een breed pakket van (innovatieve) 
maatregelen. Nieuwe veiligheidskwesties 
vormen aanleiding tot het continue bijstellen 
van aanpak en beleid.  
 

 
 
Enerzijds worden BOA’s gericht ingezet op 
basis van ons nieuwe 
veiligheidsinformatiesysteem. Anderzijds 
breiden we het cameratoezicht uit, bijvoorbeeld 
in het stationsgebied Breukelen en later ook op 
de Kerkbrink.  
 
Vanuit het ondermijningsbeeld komt er meer 
aandacht voor criminele, ondermijnende 
activiteiten, zoals hennepteelt, uitbuiting en 
witwaspraktijken. Op grond van dit beeld zal de 
aanpak hiervan komende jaren meer 
inspanningen vragen. In de loop van 2017 zal 
duidelijk worden wat dit gaat betekenen voor 
de organisatie. 
 
De aansluiting met welzijn en zorg blijft 
nadrukkelijk van belang. Waar reguliere 
hulpverlening ontoereikend blijkt, worden 
andere middelen ingezet. Want wie aan de 
voorkant investeert, voorkomt dat aan de 
achterkant repressieve maatregelen genomen 
moeten worden. 
 

Fysiek 
 
Stichtse Vecht is een aantrekkelijke gemeente 
om in te wonen, werken en recreëren. Om dit 
zo te houden, richten we de openbare ruime in 
naar de wensen van de huidige inwoners èn 
naar dat wat nodig is voor toekomstige 
generaties. 
 
Toekomstbestendig 
Stichtse Vecht heeft als duurzaamheidsambitie 
om in 2030 klimaatneutraal te zijn 
(Voorjaarsnota 2016). Dit vraagt om visie, 
ambitie en een goed plan. Daarom stellen wij 
samen met onze partners voor de komende 
jaren een routekaart op. De eerste stappen zijn 
het toekomstbestendig maken van 
gemeentelijke vastgoed, duurzaam 
groenbeheer, onderzoek naar gasloze wijken, 

‘Nul op de Meter’-woningen en 
energiebesparing. We nemen deel aan 
experimenten zoals LomboXnet: een 
internationale proeftuin waar diverse bedrijven 
en overheden ervaringen opdoen met de 
koppeling tussen zonne-energie en het slim 
laden van elektrische auto's. 
 

 
Bron: Infographic Programmaplan Duurzaamheid 
 
Gemeentelijk vastgoed, dat op basis van ons 
beleid in eigendom blijft zoals dorpshuizen, 
verduurzamen we. We verlagen het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot.  
 
Klimaatbestendig 
Door het veranderende klimaat dient de 
openbare ruimte bestand te zijn tegen extreme 
neerslag, hitte en droogte. Opgewassen zijn 
tegen extreme neerslag betekent niet 
noodzakelijk ‘grotere buizen’ in de grond, maar 
kan ook worden gerealiseerd door een 
klimaatbestendige inrichting van bovengrondse 
ruimte. De gemeente, inwoners en bedrijven 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren door 
het regenwater op hun eigen terrein op te 
vangen. Via informeren en stimuleren proberen 
we zoveel mogelijk tuinen ‘watervriendelijk’ te 
krijgen.  
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe 
gemeentelijke rioleringsplan is dat we bij 
vervanging van gemengde riolering kiezen 
voor een gescheiden systeem: vuil water en 
regenwater apart. Dit is energiebesparend, 
beter voor de waterkwaliteit en het vermindert 
de kans op overlast. 
Circulaire economie 
In 2016 is door Stichtse Vecht met het 
Grondstoffenplan ingezet op het omgekeerd 
inzamelen. Dit plan dient mede als grondslag 
om op de langere termijn te groeien naar een 
circulaire economie, waarin we (aanmerkelijk) 
minder gebruik maken van energie en 
grondstoffen door anders te ontwerpen, 
produceren en consumeren. 
 
Levensloopbestendig  
Ouderen en mensen met een beperking blijven 
steeds langer thuis wonen, in de eigen 
omgeving, ook als ze zorg nodig hebben. Deze 
tendens wordt versterkt door demografische 
ontwikkelingen en veranderingen in de 
regelgeving. Daarom kiezen we voor 
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levensloopbestendig bouwen en inrichten van 
de openbare ruimte, zoals het wegnemen van 
drempels en het verlagen of verhogen van 
stoepranden.  
 
Natuur en landschap 
Stichtse Vecht heeft als gemeente een 
uitzonderlijk groot en waardevol 
cultuurhistorisch landschap. Dit willen we 
zorgvuldig en duurzaam in stand houden. Dit is 
bij uitstek een opgave die we samen met onze 
partners en vrijwilligers oppakken. Voor de 
Oostelijke Vechtplassen sluiten we 
bijvoorbeeld een akkoord, om de opgaven met 
elkaar aan te pakken.  
 
Behoefte aan woningen 
Onze gemeente is een aantrekkelijke 
gemeente om in te wonen. De woningbehoefte 
neemt toe, onder andere als gevolg van een 
groei van het aantal huishoudens, met name 
de een- en tweepersoonshuishoudens. De 
vraag naar woningen vanuit zowel onze 
inwoners (starters, doorstromers en 
vergunninghouders) als uit de regio is zeer 
groot. Onze totale woningbouwopgave is door 
de provincie in de periode tot 2028 geschat op 
1800 woningen. 
Overeenkomstig de Woonvisie 2017 – 2022 
initiëren we als gemeente zelf 
woningbouwplannen, bijvoorbeeld door 
vrijgevallen locaties van gemeentelijk vastgoed 
te herontwikkelen tot toekomstbestendige 
woningen. Daarnaast faciliteren we 
initiatiefnemers bij plannen voor nieuwbouw op 
met name inbreidingslocaties. Gezien de 
woningnood is het echter de vraag of onze 
keuze om alleen te bouwen binnen reeds 
bebouwd gebied voldoende woningen oplevert. 
Op termijn is het gesprek nodig over hoe de 
behoefte aan woningen zich verhoudt tot de 
waarde van ons buitengebied. 
 
De nieuwe Omgevingswet 
De komst van de Omgevingswet betekent dat 
er veel verandert. Juridisch gezien is het een 
grote wetswijziging. Met de wet wordt een 
cultuuromslag beoogd: mìnder regels, méér 
gebruiksgemak, integraler en een aanpak 
gericht op het tegemoet komen aan de 
belangen van inwoners, instanties en 
bedrijven. Het gaat om ruimte bieden waar het 
kan, regelen waar het moet: van “Nee, tenzij 
…”, naar “Ja, mits..”. De wet wil ook een 
belangrijke slag slaan in de digitalisering en 
ontsluiting van allerhande beschikbare 
informatie om zo de interactie met en 
dienstverlening aan onze inwoners te 
vergroten. 

Voor het gemeentebestuur ontstaat meer 
ruimte voor een integrale afweging over de 
fysieke leefomgeving, waarbij lokale accenten 
mogelijk zijn. Dit komt onder meer in de 
nieuwe omgevingsvisie tot uitdrukking.  
Onze cultuur en onze ‘systemen’ zijn hier nog 
onvoldoende op ingericht. De ervaringen met 
de decentralisaties in het sociale domein 
hebben geleerd dat in een vroeg stadium 
begonnen moet worden met de 
voorbereidingen van zulke grote 
verandertrajecten. Van belang is dat we als 
gemeentelijke overheid een slag maken om 
hier succesvol in mee te gaan. Daarom stellen 
we een programmaplan op en reserveren we 
middelen hiervoor. Bij de voorbereiding van de 
begroting 2018 is er een duidelijker beeld van 
de gevolgen van de invoering. 
 
Zuilense Ring / Noordelijk Randweg Utrecht 
(NRU) 
De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring/ 
NRU volgen we nauwlettend en we 
participeren hierin (pro)actief. In 2018 vindt 
o.a. besluitvorming plaats over het Integraal 
Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp 
(IPvE/FO) van de NRU. De veiligheid, 
gezondheid en kwaliteit van de woon- een 
leefomgeving van de inwoners van Stichtse 
Vecht staan voor ons centraal. We trekken 
hierin op in nauwe samenspraak met 
bewonersorganisaties rondom de Zuilense 
Ring. Inzet voor Stichtse Vecht is onder meer 
het terugbrengen van de snelheid tot 80 km 
per uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het 
tegengaan van sluipverkeer. 
 

Sociaal 
 
De transformatieopgave 
De transformatieopgave van het sociaal 
domein is complex en heeft tijd nodig. Het gaat 
om een duurzame hervorming van een 
ingewikkeld netwerk, waar veel partijen een rol 
spelen, waaronder de gemeente. De 
onderlinge verhoudingen veranderen 
ingrijpend: er is geen verandering binnen het 
bestaande systeem nodig, maar een 
systeemverandering.  
 
We streven naar een vitale en krachtige 
samenleving. Zoals in de nota ‘Een Sterke 
Basis’ is aangegeven, is een extra investering 
nodig in preventieve maatregelen om zware 
zorg te voorkomen. Met deze incidentele 
investering worden op termijn hogere 
structurele lasten voorkomen. We sluiten 
zoveel mogelijk aan bij initiatieven en diensten 
die al aanwezig en algemeen toegankelijk zijn. 
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We zetten zoveel mogelijk in op het 
voorkomen van problemen; als dat niet lukt 
proberen we er zo vroeg mogelijk bij te zijn. 
Hiermee voorkomen we dat zwaardere zorg 
nodig is. Voor de gemeente zijn verschillende 
rollen mogelijk: loslaten, faciliteren, (financieel) 
stimuleren of, indien nodig, initiëren. 
 
Ten opzichte van inwoners met een meer of 
minder complexe zorgvraag verandert onze rol 
van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. We 
schieten niet in de reflex om de zorg over te 
nemen. Het houden van eigen regie staat  
centraal: inwoners houden eigenaarschap over 
hun eigen situatie. Eigen kennis en kunde 
wordt gebruikt. Ook de omgeving wordt 
uitgenodigd mee te denken. Met elkaar wordt 
beoordeeld wat nodig is en of de gemeente 
daar eventueel een rol in speelt. 
Ook ten opzichte van onze partners in het 
sociale netwerk verandert onze rol. We geven 
zoveel mogelijk ruimte aan professionals, 
innovatie en ondernemerschap. De gemeente 
kan daarbij de rol van beleidsregisseur 
hebben.  
 
Inwoners met een achterstand 
Sommige inwoners staan op achterstand, 
waardoor het moeilijk of onmogelijk is om 
actief deel te nemen aan de maatschappij. 
Voor sommige groepen is daarom extra 
aandacht nodig vanuit de gemeente. Dit kan 
zijn vanwege een wettelijke verplichting of 
omdat de opgave niet door anderen wordt 
opgepakt.  
• Inwoners in armoede 

Inwoners met een laag inkomen 
ondersteunen we door het bieden van een 
vangnet van voorzieningen. Hierdoor 
kunnen ze blijven deelnemen aan de 
maatschappij. Hun kinderen kunnen 
bijvoorbeeld tòch mee op schoolreisje of 
sporten.  

• Inwoners met schulden 
Om te voorkomen dat onze inwoners met 
een laag inkomen ook in de schulden 
komen, is het van belang om hen zo vroeg 
mogelijk in beeld te krijgen. Het sociaal 
wijkteam speelt hierin een belangrijke rol. 
Om mensen met financiële problemen 
vooruit te helpen, zijn innovatie en 
creatieve oplossingen nodig van alle 
partijen in het netwerk. 

• Inwoners met een verblijfsvergunning 
Naast de uitdaging om onze nieuwe 
inwoners te huisvesten ligt er voor de 
gemeente de opgave om hen te 
ondersteunen bij de integratie en 
participatie. Samen met maatschappelijke 
instellingen en vrijwilligers leggen we de 

nadruk op deelname aan onderwijs en 
participatie aan de arbeidsmarkt. 

• Inwoners met laaggeletterdheid 
Taal vormt de basis om te kunnen 
deelnemen aan onze samenleving. Samen 
met vrijwilligers  ondersteunen we onze 
inwoners die moeite hebben met de 
Nederlandse taal. We helpen hen hun 
(digitale) kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen. Hierdoor wordt het voor hen 
bijvoorbeeld makkelijker een 
sollicitatiebrief te schrijven of formulieren in 
te vullen. 

• Kwetsbare jonge inwoners 
Jongeren die (voortijdig) uitstromen uit 
onderwijstypen als Praktijkonderwijs of 
Voorgezet Speciaal Onderwijs 
ondersteunen we richting arbeidsmarkt of 
vervolgopleiding. Efficiënte regionale 
samenwerking met onderwijsinstellingen, 
andere gemeenten, het Regionale Meld- 
en Coördinatiepunt en het UWV is hierbij 
belangrijk. 
Een andere groep jongeren is nog niet in 
beeld: er is geen sprake van onderwijs, 
werk of uitkering. Het rijk heeft gemeenten 
opgedragen deze jongeren in beeld te 
krijgen en ondersteuning te bieden en zal 
daarbij faciliteren. 

We blijven aandacht houden voor inwoners, 
die de mantelzorg voor familie, naasten of 
andere inwoners in hun nabije omgeving op 
zich hebben genomen. 
 
Sociale werkvoorziening 
Stichtse Vecht heeft de uitvoering van de 
sociale werkvoorziening samen met vijf andere 
gemeenten belegd in de gemeenschappelijke 
Regeling PAUW Bedrijven. Vanaf het moment 
van inwerkingtreding van de Participatiewet is 
het niet meer mogelijk om een indicatie voor 
sociale werkvoorziening te krijgen. Hierdoor 
vermindert de instroom, waardoor het aantal 
medewerkers in het bedrijf PAUW terugloopt. 
Dit is aanleiding om de sociale 
werkvoorziening anders te gaan inrichten. 
Tegelijkertijd concretiseren we een verbinding 
met andere doelgroepen. Samen met de 
andere gemeenten binnen de regeling heeft 
Stichtse Vecht een plan van aanpak opgesteld. 
Streefdatum van deze hervorming is 1 januari 
2019. We gaan voor een toekomstbestendige 
structuur voor uitvoering van de sociale 
werkvoorziening. We borgen de 
werkgelegenheid van mensen met een 
indicatie op grond van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en de overige medewerkers. 
De toekomst van het bedrijf Pauw is nog 
onduidelijk. In hoeverre onze keuze het 
toekomstige financiële beeld in het sociaal 
domein beïnvloedt, is nog onzeker.  
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Samenleving 
 
Bedrijvigheid 
Ons Programma Economie 2015 – 2018 omvat 
activiteiten gericht op betere samenwerking 
met ondernemers, meer werkgelegenheid en 
aantrekkelijke bedrijventerreinen, 
kantorenlocaties en winkelgebieden. Ook 
werken we aan versterking van: 
• duurzame kwaliteitsrecreatie. We willen 

ons gebied toekomstbestendig 
onderhouden, ontwikkelen en 
ondernemers faciliteren.  

• culturele levendigheid. We stimuleren onze 
inwoners om deel te nemen aan de 
samenleving, ook door culturele 
activiteiten. Voor inwoners die bijvoorbeeld 
niet digitaal vaardig genoeg zijn, heeft de 
bibliotheek bijvoorbeeld een cursus waar 
mensen leren hoe ze gebruik kunnen 
maken van online overheidsdiensten.  

• behoud van cultureel erfgoed. We zijn een 
jonge gemeente met een rijke 
geschiedenis, zoals de   buitenplaatsen, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
legakkers. Met het oog op toekomstige 
generaties willen we goed voor deze 
erfenis zorgen.  

Het is onze ambitie om ook in de toekomst een 
aantrekkelijke gemeente te blijven om in te 
wonen, te werken en te recreëren. Blijvende 
aandacht is nodig.  
 
Sport 
Om onze inwoners nu en in de toekomst te 
ondersteunen bij sporten en bewegen, 
investeren we deze coalitieperiode ook extra in 
sport. Want sport levert een bijdrage aan het 
welzijn en de vitaliteit van onze inwoners. Zo 
werken we aan toekomstbestendige  
accommodaties, o.a. door te faciliteren bij de 
aanleg van kunstgrasvelden en het verrichten 
van groot onderhoud. Samen met de 
gemeente Utrecht en de verenigingen werken 
we aan het revitaliseren van sportpark 
Daalseweide. Ook ondersteunen we het 
multifunctioneel gebruik van 
sportaccommodaties. 
Met onze maatschappelijk partners stimuleren 
we met name inwoners die vanwege hun 
gezondheid of hun sociaal economische status 
op een achterstand staan, om meer in 
beweging te komen. Hiermee wordt 
voorkomen dat inwoners buitenspel komen te 
staan. Dit doen we ook door ons te richten op 
het maken van nieuwe verbindingen tussen 
sportaanbieders, welzijn, zorg, onderwijs en 
andere maatschappelijke partners. Om aan 
deze ambities vorm te kunnen geven en ook in 

de toekomst structureel bij te kunnen dragen 
aan een gezonde leefstijl van onze inwoners is 
een blijvende investering nodig.  
 
Onderwijs  
Het bieden van passend onderwijs is een 
verantwoordelijkheid van het onderwijs. Om 
onderwijs mogelijk te maken is soms 
aanvullende ondersteuning vanuit de 
gemeente nodig. Onderwijs en gemeenten 
stemmen de ondersteuning zorgvuldig af. We 
willen dat alle kinderen gelijke kansen hebben 
op goed en passend onderwijs. Samen met 
scholen bieden we passende opvoed- en 
opgroei-ondersteuning aan. Wij stimuleren alle 
ouders hun peuter naar de voorschool te 
brengen ter voorbereiding op het 
basisonderwijs. We handhaven het beleid om 
ouders te subsidiëren die niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag.  
Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft een 
taak in het voorkomen van thuiszitters. Er is 
aangegeven met de huidige werkzaamheden 
een tekort te hebben aan capaciteit. Wij 
zoeken naar  mogelijkheden om de werkdruk 
te verlagen door meer aansluiting met het 
Sociaal domein. 
 
Onderwijshuisvesting 
We hebben vergevorderde plannen om de 
onderwijshuisvesting in de gemeente Stichtse 
Vecht in lijn te brengen met de vraag uit het 
onderwijsveld. Renovatie, uitbreiding of 
nieuwbouw van bestaande schoolgebouwen 
en gymzalen wordt onderzocht, bijvoorbeeld in 
Bloemstede of bij het Broeckland College. 
Zoals bijvoorbeeld op het Harmonieplein en de 
Daalse Hoek kiezen we voor de opzet van 
brede scholen of kindcentra met ruimte voor 
kinderopvang en gym. Net als voor het overige 
gemeentelijke vastgoed hebben we aandacht 
voor toekomstbestendigheid. Kinderopvang en 
onderwijs werken zo mee aan het bereiken van 
onze duurzaamheidsambities.  
 
Dorpshuizenbeleid 
Ons dorpshuizenbeleid is per dorpshuis 
geïmplementeerd en besproken met de 
dorpshuisbesturen. We behouden in iedere 
kern het niveau van voorzieningen. 
Tegelijkertijd harmoniseren we in lijn met het 
subsidiebeleid de verdeling van 
subsidiegelden. We denken mee over de 
exploitatie van de dorpshuizen, zodat 
activiteiten voortgezet of uitgebreid kunnen 
worden. De mogelijkheid voor meer 
verzelfstandiging van het beheer en onderhoud 
van het gebouw wordt als mogelijkheid 
aangeboden. 
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Financieel beeld 
 
In de Voorjaarsnota actualiseren we het financiële vooruitzicht. De begrotingssaldi uit de 
Programmabegroting 2017 zijn het vertrekpunt. 
 
Tabel 1  Meerjarenperspectief 2017 – 2021                                                          + = positie / - =  negatief 
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 
Saldo Programmabegroting 2017 0 560.830 416.571 1.560.441 2.262.519 
Septembercirculaire 2016 611.862 1.180.583 1.826.808 2.049.076 2.768.705 
Toevoeging aan stelpost ‘Achteruitgang 
Algemene uitkering’ - 611.862 - 239.881 - 982.836 - 1.288.767 - 2.062.119 
Bijstelling integratie-uitkering 
Sociaal domein en WMO 2007 - 613.713 - 591.091 - 587.213 - 564.750 - 529.659 
Aanpassen budgetten  613.713 591.091 587.213 564.750 529.659 
Decembercirculaire 2016 - 2.490 - 5.904 - 21.541 - 20.684 - 17.635 
Saldo aanvang Voorjaarsnota 2017 - 2.490 1.495.628 1.239.002 2.300.066 2.951.470 

 
Het meerjarenperspectief laat zien dat de mogelijkheden voor 2018 en 2019 nog beperkt zijn. Wij 
verwachten dat er vanaf 2020 meer financiële ruimte beschikbaar komt. 
 
Tabel 2  Bijstellingen Voorjaarsnota 2017                                                            + = positief / - = negatief 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 
Saldo aanvang Voorjaarsnota 2017 1.495.628 1.239.002 2.300.066 2.951.470 
Programma Bestuur     
Programma rondom de raad - 28.900 - 28.900 - 28.900 - 28.900 
Centrale dienstverlening - 120.877 - 94.015 - 53.723 - 
Burgerzaken - 107.974 - 53.987 - - 
Verlaging OZB 2% op woningen - 196.000 - 196.000 - 196.000 - 196.000 
Bedrijfsvoering     
Innovatie - 40.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 
Investeren in digitaliseren - 214.000 - 313.335 - 335.704 - 554.515 
Onderzoek herijking ambtelijk apparaat     
- mutatie formatie Informatie & Automatisering  - 264.727 - 264.727 - 221.356 - 221.356 
- mutatie formatie Facilitaire Zaken - 95.656 - 57.550 - 57.550 - 57.550 
- mutatie formatie Openbare Orde en Veiligheid  - 76.212 - 76.212 -76.212 
- mutatie formatie Ruimtelijke Ontwikkeling - 264.727 - 264.727 - 264.727 - 264.727 
- mutatie formatie Economische ontwikkeling  - 86.741 - 86.741 - 86.741 - 86.741 
Programma Veiligheid     
Camera's kerkbrink Breukelen - 27.000 - 27.000 - 27.000 - 27.000 
Programma Fysiek     
Oostelijke Vechtplassen (trekgaten) - 150.000 - 150.000 - 150.000 - 150.000 
Omgevingswet & ODRU - 102.000 - 202.000 - 200.000 - 200.000 
Programma Samenleving     
Digitaliseren E-depot Regionaal Historisch Centrum - 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 
Totaal bijstellingen Voorjaarsnota 2017 - 1.728.602 - 1.945.194 - 1.827.913 - 1.993.001 
Inzet restant stelpost ‘Achteruitgang Algemene 
uitkering’ 239.881 982.836 1.288.767 2.062.119 
Saldo Voorjaarsnota 2017 6.907 276.644  1.760.920 3.020.588 
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Toelichting Bijstellingen 
 
Programma rondom de raad 
Onlangs is het communicatieplan van de gemeenteraad ‘Rondom de Raad’ besproken. In het voorstel 
is aangegeven dat er een opdracht is om de betrokkenheid van inwoners bij de democratie te 
stimuleren en de kennis over de democratie te vergroten. Er is gekozen om de communicatie namens 
de gemeenteraad vanuit de raadsgriffie te verzorgen. Om dit te effectueren is versterking nodig van de 
communicatiefunctie bij de griffie. De financiële gevolgen hiervan nemen we zoals toegezegd mee in 
deze Voorjaarsnota. 
 
Centrale dienstverlening 
We bieden steeds meer manieren waarop inwoners en ondernemers contact met ons kunnen 
opnemen, zoals Whatsapp, Twitter en Facebook. Ondanks deze uitbreiding van mogelijkheden neemt 
het aantal inkomende telefoongesprekken via de diverse lijnen toe. Onze doelen zijn:  
- alle inkomende gesprekken via ons algemene nummer (14 0346) binnen te laten komen; 
- het aantal telefoongesprekken geleidelijk terug te brengen.  
Tot het zover is, is extra formatie nodig om de dienstverlening op het afgesproken niveau uit te voeren 
en om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen. 
 
Burgerzaken 
De aangekondigde overdracht van de uitgifte van rijbewijzen naar de Rijksdienst voor het wegverkeer 
(RDW) is met 2 jaar uitgesteld. Op de overdracht van deze taak is door het team voorgesorteerd: op 
grond van de besluitvorming strategische heroverweging (PUSH) is op formatie bezuinigd. Uitstel van 
de taakoverdracht kon op dat moment niet worden voorzien. Totdat de RDW de uitgifte van rijbewijzen 
daadwerkelijk overneemt, is formatie-uitbreiding nodig.  
 
Verlaging OZB 2% op woningen 
De gemeente Stichtse Vecht behoort in de provincie Utrecht tot één van de duurste gemeenten qua 
woonlasten. Landelijk gezien stonden we in 2016 op de 320e plaats van de 390 gemeenten in de 
Monitor Lokale Lasten (Coelo). Gezien de financiële ruimte en om meer in de pas te lopen met de 
ontwikkelingen in andere gemeenten verlagen we de onroerende zaakbelasting op woningen met 2%. 
 
Innovatie 
Onlangs zijn de vernieuwde visies op dienstverlening, organisatie, bedrijfsvoering, informatisering en 
control in een informatieve commissie toegelicht. Om de uitvoering van deze visies mogelijk te maken, 
zijn extra financiële middelen nodig. Hiermee zal bijvoorbeeld het programma ‘Data 3.0’ worden 
opgezet. Met dit programma wil de gemeente ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment over 
de juiste informatie van de juiste kwaliteit kan beschikken. Innovatie is essentieel voor een eigentijdse 
dienstverlening. 
 
Investeren in digitaliseren 
Om ondernemers, inwoners en instellingen beter van dienst te kunnen zijn, streven we ernaar zoveel 
mogelijk producten te digitaliseren. We werken steeds meer met allerlei data, die bewerkingen vragen, 
zoals het beheren van koppelingen en de analyse van de data. Ook neemt de digitale samenwerking 
met onze vele partners toe, zoals met zorginstellingen, ODRU en openbare registers (bijvoorbeeld 
Kadaster en Handelsregister). Hiervoor zijn extra structurele middelen nodig, die niet optioneel zijn 
maar noodzakelijk om de continuïteit van moderne bedrijfsvoering te borgen.  
 
Onderzoek herijking ambtelijk apparaat 
Recentelijk is in eigen beheer een onderzoek uitgevoerd naar de formatie van de gemeente Stichtse 
Vecht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente goed in staat is om de taken die we nu doen uit te 
voeren. Echter, met de huidige formatie is het voor een aantal teams lastig om de continuïteit te 
waarborgen. Dat brengt risico’s met zich mee. Daarnaast krijgen we te maken met nieuwe 
ontwikkelingen die een extra beslag leggen op de bestaande capaciteit en die nog nergens is belegd. 
De hiervoor benodigde middelen zijn in deze Voorjaarsnota meegenomen. 
 
Camera's kerkbrink Breukelen 
Om het veiligheidsgevoel van omwonenden en (horeca)ondernemers te verbeteren en om  
geweldincidenten en vernielingen te verminderen, plaatsen we drie camera’s op de Kerkbrink in 
Breukelen. Hiermee wordt het uitgaansgebied in Breukelen, net als in Maarssen, voorzien van 
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cameratoezicht. Het cameratoezicht wordt aangesloten op het Regionaal Cameratoezicht in Utrecht. 
Vooruitlopend op dit besluiten nemen we de structurele lasten die hieruit voortvloeien mee in het 
financieel beeld van de Voorjaarsnota. 
 
Oostelijke Vechtplassen (trekgaten) 
Het gebied ‘de Oostelijke Vechtplassen’ kampt al jarenlang met een aantal hardnekkige problemen 
zoals slechte waterkwaliteit, een groot baggerprobleem en afnemende animo voor de watersportsector 
en horeca. Daarom wordt er gewerkt aan een gebiedsakkoord en uitvoeringsprogramma Oostelijke 
Vechtplassen. In dit akkoord werken de provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeente Wijdemeren 
en gemeente Stichtse Vecht, water- en plassenschap, natuurorganisaties, maar ook ondernemers en 
bewoners samen. De financiële gevolgen van deze gedeelde verantwoordelijkheid zullen volgens een 
vooraf vastgestelde verdeelsleutel worden verdeeld over de deelnemers. Het traject duurt 10 jaar. De 
bijdrage van Stichtse Vecht wordt o.a. besteed aan: 

• de aanpak van bagger, zwevend slib en legakkers; 
• de aanleg van recreatieve routes; 
• het aanstellen van een gebiedsloods voor ondernemers;  
• een onderzoek naar de bereikbaarheid en de ontsluiting; 
• de aantrekkelijkheid van de dorpslinten verbeteren (bijvoorbeeld de Loosdrechtsedijk en de 

Scheendijk);   
• het deelplan Kievitsbuurten. 

Wij willen het bestuursakkoord aangaan, want uit- of afstel betekent dat het verval van de eilandjes zal 
door gaan en de trekgaten uiteindelijk verworden tot een plas. 
 
Omgevingswet 
De gevolgen van de implementatie van de omgevingswet zijn voor de organisatie onduidelijk. Daarom 
is het noodzakelijk om externe expertise in te huren om de gemeente te ondersteunen bij de te maken 
keuzes en overgangsregelingen van deze wetswijziging. Daarnaast gaat de ODRU vanwege de 
invoering van de Omgevingswet tijdelijk uit van een hogere bijdrage van Stichtse Vecht voor 2018 en 
2019 van € 52.000 per jaar. 
 
E-depot Regionaal Historisch Centrum (RHC) 
Het RHC beheert een papieren archief. De wettelijke taak van het RHC is uitgebreid: ook digitale 
informatie van gemeenten dient beheert te worden en toegankelijk te blijven. Er is dus sprake van een 
dubbele beheeromgeving en extra kosten, die pas op de lange termijn minder worden. Voor Stichtse 
Vecht betekent dit een structurele stijging van € 50.000 per jaar. Hiervan kan € 20.000 binnen de 
bestaande budgetten worden opgevangen, waardoor € 30.000 resteert.  
 
Stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’ 
Bij de septembercirculaire 2016 is een hoger bedrag aan Algemene uitkering aan gemeenten 
toegekend. Conform de systematiek is deze ontwikkeling toegevoegd aan de stelpost ‘Achteruitgang 
Algemene uitkering’. Wij stellen voor om deze extra ruimte nu mee te nemen in de Voorjaarsnota. 
Het gevolg hiervan is dat de bij een neerwaartse bijstelling in een volgende circulaire de gemeente 
de reguliere stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’ van € 951.000 zal moeten aanspreken. 
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