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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De in de Programmarekening 2016 beschreven resultaatbestemming € 942.081,-- (positief) vast 

te stellen. Dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene reserve. 
2. Het instellen van een bestemmingsreserve "verkeersmaatregelen zandpad Breukelen" in 

verband met het niet doorgaan van de 2e vechtbrug Breukelen 
3. In te stemmen met een storting in de bestemmingsreserve "verkeersmaatregelen zandpad 

Breukelen” ten laste van de Algemene reserve voor een bedrag van € 750.000,--. 
4. Kennis te nemen van het accountantsverslag (wordt nagezonden) 
5. De programmarekening 2016 vaststellen.  
 
 
Samenvatting 
 
 
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. 
 
 
  

Raadsvoorstel 
 
 
Onderwerp 
Programmarekening 2016 
 
Begrotingswijziging 
N.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
27 juni 2017 
 
Datum commissievergadering 
13 juni 2017 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
 
Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Organisatie onderdeel 
Interne dienstverlening 
 
E-mail opsteller 
marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346 25 45 60 
 
Registratie nummer 
Z/17/107537-VB/17/08163 
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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. 
 
Vormen van een bestemmingsreserve “Verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen” 
In de uitvoeringsparagraaf van deel D van het GVVP staan een aantal projecten, waarvoor ter 
dekking de reserve 2e Vechtbrug is aangegeven. Dit omdat er maatregelen genomen worden voor de 
verkeersdoorstroming nu de 2e Vechtbrug is komen te vervallen. Door het vrijvallen van de reserve 2e 
Vechtbrug, ontbreekt de dekking van deze projecten. Wij adviseren u om een bestemmingsreserve te 
vormen voor bovenstaand doel voor een bedrag van totaal € 750.000. 
  

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,-- 
 
Bijlagen 
1. Programmarekening 2016 
2. Accountantsverslag 2016 (wordt nagezonden) 
 
 
9 mei 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 

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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