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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 uw Raad het jaarverslag
vast te stellen vóór 15 juli 2019. Het jaarverslag is het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.
Bestuursrapportage 2018
In de Bestuursrapportage 2018 werd bij het financiële beeld een positief resultaat getoond van € 347.462 dit is
opgelopen tot € 1.207.116
Rekeningresultaat 2018 in één oogopslag
Programma
1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal domein
5. Samenleving
Gerealiseerd resultaat 2018 (positief)
Budgetoverheveling 2018
Gerealiseerd resultaat 2018 na budgetoverheveling (positief)

Begroting
2018
-41.556.185
5.314.334
16.832.427
9.400.114
10.009.310
-

Werkelijk
2018
-41.715.178
5.138.348
15.773.581
9.400.114
10.072.096
-1.331.040

Resultaat
2018
158.993
175.986
1.058.846
-62.786
1.331.040
-123.924
1.207.116

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het gerealiseerde positieve resultaat van € 1.207.116 grotendeels is ontstaan
in de programma’s Bestuur, Veiligheid en Fysiek. Het programma Sociaal geeft een saldo van € 0. Echter, in het
verleden heeft uw Raad besloten dat het resultaat van het programma Sociaal verrekend wordt met het saldo van
de risicoreserve Sociaal Domein. De onttrekking over 2018 bedraagt € 2.732.037. Voor de toelichting op
bovenstaande tabel verwijzen wij u naar de betreffende programma’s.
Budgetoverhevelingen
In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen budgetoverhevelingen betrokken.
Conform gebruikelijke gedragslijn wordt uw Raad voorgesteld om dit budget mee te nemen naar het volgende
jaar. Het gaat hierbij om de volgende budgetoverhevelingen:

De budgetoverhevelingen lichten wij in de betreffende programma’s bij de 3e W-vraag nader toe.
Ontwikkeling Algemene reserve

Toelichting Algemene reserve
Toevoegingen
De dotatie vanuit programma Fysiek (3) in de algemene reserve bedraagt € 867.698. Dit is een toevoeging van
€ 517.698, zoals besloten in het Raadsbesluit "overname areaal openbare verlichting" en daarnaast een
toevoeging van € 350.000 vanuit de verkopen vastgoed zoals gemeld in de Bestuursrapportage 2018.
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Resultaatbestemming

In het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 “Samen werken aan duurzame oplossingen” heeft uw
Raad besloten dat een overschot bij de Programmarekening als volgt wordt verdeeld:
o 1/3 wordt gestort in het nieuwe investeringsfonds;
o 1/3 wordt ingezet voor bijvoorbeeld uitbreiding van beleid of lastenverlichting;
o 1/3 wordt gestort in de Algemene reserve om een goede financiële gezonde gemeente te blijven om
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

De Programmarekening 2018 sluit met een positief saldo van € 1.207.116 na budgetoverheveling. Dit houdt in dat
per onderdeel van bovengenoemde verdeling, € 402.372 gestort kan worden.
Bij de opstelling van de Kadernota 2020 is echter gebleken, dat er grote tekorten zijn bij de afvalverwerking en het
Sociaal domein in 2019 en verder. In de Kadernota 2020 worden voorstellen gedaan om dit op te lossen vanaf
2020. Voor 2019 willen wij u voorstellen om niet de bovenstaande verdeling toe te passen, maar 1/3 te storten in
de egalisatie voorziening Afval en 2/3 te storten in de Risicoreserve Sociaal domein om deels de overschrijdingen
te kunnen opvangen in 2019.
In het Raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, stellen wij u voor om het
rekeningresultaat over 2018 van € 1.207.116 te storten conform de door ons voorgestelde (van het College Werk
Programma afwijkende) verdeling.
Stichtse Vecht, 28 mei 2019
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht
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Leeswijzer
Indeling
De jaarrekening 2018 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 de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit:
•
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 taakvelden. De afwijkingen worden toegelicht boven de
€ 50.000 per Taakveld.

Programmaverantwoording
De jaarrekening 2018 bevat de onderstaande programma’s:
1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Paragrafen
Binnen 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
De jaarrekening
Binnen het onderdeel ‘jaarrekening’ zijn de (verplichte) financiële overzichten uit het BBV opgenomen, te weten:
1. Overzicht van baten en lasten
2. Incidentele baten en lasten
3. Structurele mutaties reserves
4. Baten en lasten per taakveld
5. Overzicht kapitaallasten (niet verplicht)
6. SiSa (Single Information Single audit
7. Wet normering topinkomens
8. Balans en toelichting op de balans
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De programma’s
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1. Bestuur
Wat wilden we bereiken?
Inwoners nemen steeds meer initiatief en tonen eigen kracht. Hierdoor verandert de verhouding tussen de
samenleving en de (gemeentelijke) overheid. Dit vraagt om een andere houding van iedereen. Wij streven naar
een samenleving die zelf initiatieven neemt en gebruik maakt van innovatieve werkwijzen. Gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, regionale partners en de gemeente wordt
steeds belangrijker. Het versterken en aanmoedigen van de lokale democratie blijft een belangrijke opgave. Om
ondernemers, inwoners en instellingen beter van dienst te kunnen zijn, streven wij ernaar dat ze alle eenvoudige
diensten makkelijk kunnen vinden en digitaal aan kunnen vragen.
•
•
•
•
•
•
•

Benutten van eigen kracht, kennis en kunde binnen de samenleving.
Transparante en participatieve bestuursstijl.
Een professionele, passende en innovatieve communicatie met onze inwoners.
Vertrouwen van onze inwoners in het bestuur.
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen staan centraal.
Tevreden inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen over de dienstverlening.
Minder regeldruk, snellere procedures en minder administratieve lasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Transparante en participatieve bestuursstijl
•

Initiatieven vanuit de samenleving
Ook dit jaar hebben wij weer vele sociale en fysieke initiatieven (totaal 88) vanuit de samenleving
gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van:
o
o
o

•

Gezondheid, zoals project gezonde Buurten. Samenwerking tussen Jantje Beton en gemeente. Maar
bijvoorbeeld ook door een bijdrage te leveren aan beweegtoestellen voor ouderen en de realisatie van
watertappunten.
Creëren sociale samenhang. In de dorpshuiskamer in Nigtevecht ontstaan allerlei activiteiten en
initiatieven, zoals een computercursus en de bieb. En zeker ook door de bijdragen aan buurt- en
wijkfeesten.
Biodiversiteit: het maken van bijenlinten met bewoners en omgeving om de biodiversiteit een impuls te
geven. Bijkomend voordeel is de bewustwording.

De initiatieven stimuleren de omgeving en coproductie/samenwerking, het prettig wonen, maar ook de
zelfredzaamheid. Initiatieven worden steeds vaker met plezier door bewoners zelf opgepakt. De bewoners in
de Bethunepolder bijvoorbeeld, doen zelf het groenonderhoud van de bermen. Ook wordt er meer
samengewerkt met de groenaannemer via kleurrijkbuiten. Bewoners kunnen samen met deze
groenaannemer, groeninitiatieven realiseren.
Verbinden met samenleving door samen te werken en zichtbaar te zijn
Wij leggen actief verbinding met de samenleving door steeds het gesprek op te zoeken en aan te gaan. Dat
hebben wij in 2018 ook gedaan. Dit doen wij in alle fasen van het beleidsproces, in alle kernen, en dit doen
wij ook online op social media en de website middels de chat functie. Het gesprek heeft afgelopen jaar
plaatsgevonden tijdens verschillende soorten bewonersbijeenkomsten, inloopavonden,
midzomerbijeenkomst, Tent in de Wijk, tijdens wijkschouwen etc. Online hebben wij dit gedaan door actief en
proactief te reageren en adviseren op online berichten.
Naast fysieke ontmoetingen en participatie hebben wij in 2018 ook gewerkt aan digitale mogelijkheden om de
afstand te verkleinen. Zo is er intern een proefproject (Office 365) gestart om te onderzoeken hoe wij op
veilige wijze online samen kunnen gaan werken met inwoners. Daarnaast is in de aanbesteding van de
nieuwe website de mogelijkheid voor online participatie meegenomen als belangrijk afwegingscriterium.
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•

Zichtbaarheid bestuur
De bestuurders zijn minimaal een keer per jaar aanwezig bij overleggen met de bewonersgroepen en als het
nodig is vaker. Het college heeft gekozen om de functie van wijkwethouder ook deze collegeperiode in te
zetten. Indien relevant, dan is er een bestuurder aanwezig bij events/ openingen/ jubilea en andere nuttige
dan wel feestelijke gelegenheden in de gemeente. Er kwamen dit jaar circa 250 uitnodigingen binnen voor
het college en deze zijn voor het grootste deel positief beantwoord. De representatie van het college,
verspreid over de kernen, bij de verschillende officiële momenten zoals Koningsdag, 4-5 mei, de lintjesregen
etc. heeft ook in 2018 bijgedragen aan zichtbaarheid, passend bij de nieuwe bestuursstijl.

•

Positie gemeente in de netwerksamenleving
Zoals in de begroting aangegeven zoeken bestuur en bewonersgroepen met elkaar naar de nieuwe positie in
relatie tot de netwerksamenleving. Bij ruimtelijke ontwikkeling is participatie altijd onderdeel van het proces
geweest. Met het oog op de omgevingswet willen wij hier verder in ontwikkelen. Ambtelijk is een werkgroep
gestart die ervaringen van de afgelopen jaren evalueert, vernieuwende vormen van samenwerken
onderzoekt en inspirerende voorbeelden aandraagt. In 2018 heeft dit geresulteerd in inspiratiesessies en
lezingen om de wenselijke verandering te stimuleren. Daarnaast is onder anderen geëxperimenteerd met
vergaande vormen van samenwerking bij de uitvoering van projecten in het landelijk gebied. Een
vernieuwende manier van participatie is ingezet bij de ontwikkeling van project Doornburgh. In 2019 wordt dit
verder doorgezet en zullen concrete adviezen en ideeën worden uitgewerkt.
Er zijn in 2018 ook bijeenkomsten voor bewonersgroepen georganiseerd om te bespreken hoe bewoners de
onderlinge samenwerking en communicatie ervaren, wat er te verbeteren valt en wat ervoor nodig is om tot
mooie resultaten te komen. Naar aanleiding daarvan zijn er in 2018 drie workshops (omgaan met
conflictsituaties, Sociale media en nieuwsbrieven en hoe vernieuw je je bewonersgroep) georganiseerd.

•

Gebiedsgericht werken
Gebiedsgericht werken is inmiddels goed ingebed in de organisatie, hier is ook in 2018 onder andere vorm
aangegeven door de inzet van gebiedsregisseurs, wijkwethouders en sociale wijkteams. Op die manier
worden gebieds- en wijkurgenties gematched. Bij grote projecten zoals Bisonspoor, Zuilense Vecht en
Hazeslinger hebben de gebiedsregisseurs de rol van omgevingsmanager. De digitale nieuwsbrief kan naar
eigen inzicht door inwoners gebiedsgericht gevuld worden.

•

Nieuwe Raadszaal
Wij wilden in 2018 een nieuwe Raadszaal realiseren. De aanbesteding voor de Raadszaal in het Koetshuis
van Boom en Bosch was echter ruim boven het beschikbaar gestelde budget. In januari 2019 heeft uw Raad
een extra krediet beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de start van de bouw zal de Raadszaal in het eerste of
tweede kwartaal van 2020 worden opgeleverd.

•

Rondom de Raad
Zoals wij hadden voorgenomen, is het communicatieplan Rondom de Raad volledig uitgevoerd. In december
vond de eerste platformdiscussie op Facebook plaats over sociale woningbouw.
.
Omgevingsgerichte communicatie
Wij geven de omgevings- en vraaggerichte communicatie voor en met de samenleving meer vorm door
goede monitoring en het werken met een medialab. In het medialab hebben wij gewerkt aan snelle digitale
webcare en analyse op de online kanalen. Doordat KCC en communicatie hier nauw samenwerken zijn in
2018 verschillende issues vroegtijdig opgepakt.

•

•

Intensiveren gebruik online media en digitale participatie
Om, zoals wij in de Begroting 2018 hebben aangegeven, het gebruik van online media en digitale participatie
met de samenleving te intensiveren hebben wij in 2018 voor inwoners en bedrijven diverse datatsets
beschikbaar gesteld via het Opendataplatform. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkiezingsuitslagen. Ook
hebben wij geografische informatie ontsloten via de kaartviewer, zoals de cultuurhistorische waardenkaart en
de bomenkaart. Daarnaast hebben wij gewerkt aan een contentstrategie waarin wij per kanaal beschrijven
welke doelgroep, toon en mate van engagement gewenst is. Op die manier kunnen wij nauwer aansluiten bij
de samenleving. In 2018 is een benchmark bij gemeenten gedaan die een burgerpanel hebben over hoe
deze gebruikt wordt, waar deze belegd is en op welke manier dit de dienstverlening ten goede komt.
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Dienstverlening/ website
•
Wij blijven oog houden voor digibeten en laaggeletterden. In samenwerking met de bibliotheek zijn in 2018
vier cursussen ’gebruik web en online media’ gegeven. Daarnaast is een bijeenkomst georganiseerd voor
minder digivaardigen om de gemeentelijke website uit te leggen.
•

In 2018 hebben wij cursussen gegeven aan ambtenaren om gemeentelijke brieven te verbeteren in
taalgebruik en lay-out zodat de brieven niet ambtelijk zijn, geen jargon bevatten en ook toegankelijk en
leesbaar zijn voor laaggeletterden.

•

Het afgelopen jaar hebben wij de digitale dienstverlening verder uitgebreid, door 13 nieuwe webformulieren
op te leveren. Zo kunnen bijvoorbeeld klanten die een bijstandsuitkering ontvangen nu digitaal wijzigingen
doorgeven, kunnen inwoners digitaal een subsidie aanvragen voor het initiatievenbudget Sterke Basis en
kunnen klanten digitaal een compliment geven aan de gemeente.

•

In 2018 hebben wij verder gewerkt aan het inrichten van de website volgens de eisen van Digitale Overheid
2020. Dat heeft onder andere betrekking op methoden voor online identificatie en authenticatie. Daarnaast is
digitale toegankelijkheid van de overheidsdienstverlening in 2018 een wettelijke verplichting geworden. In
2018 zijn verschillende webformulieren en -teksten toegankelijk gemaakt.
Wij hebben een keuze gemaakt voor open source software CMS en Open Webconcept. De aanbesteding
voor de nieuwe website is in 2018 gerealiseerd. Wij hebben gekozen voor open source software (voor het
content management system, CMS) en het Open Webconcept. Dit betekent samen ontwikkelen en
organiseren met gemeenten en leveranciers. De uitgangspunten van het Open Webconcept vormen de basis
van het VNG gedachtegoed rond het ‘Samen Organiseren’ en de Common Ground architectuur.

•

Wij betrekken de klant bij de inrichting van onze dienstverlening en klantprocessen. Zo is het continue
klanttevredenheidsonderzoek op de bestaande kanalen uitgebreid. Er zijn dit jaar 2 klantreizen afgerond,
waarbij inwoners worden betrokken bij het verbeteren van de processen. Uit de klantreis rondom de
Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO) bleek dat de bekendheid van de OCO vergroot kan worden en de
klantreis rondom meldingen Groen heeft waardevolle input geleverd voor het verbeterplan Groen. Om
meldingen over het groen efficiënter af te kunnen handelen is een dashboard ontwikkeld. Daardoor is sneller
inzichtelijk is wat de doorlooptijden zijn, wat inwoners belangrijk vinden en waarover de meeste meldingen
gaan.
Verder heeft er zoals ieder jaar een usability-onderzoek plaatsgevonden, waarbij gebruikers zijn bevraagd
over de gebruikersvriendelijkheid van de website. Dat heeft onder andere geleid tot een vereenvoudiging van
de homepage en een kortere maar helderder uitleg bij het veelgebruikte formulier ‘tuinzak aanvragen’. Ook
heeft het veel tips opgeleverd over de leesbaarheid van de website – bijvoorbeeld voor mensen met dyslexie
of oudere inwoners. De lessen daaruit (helder taalgebruik, grootte van de letters) worden meegenomen bij de
inrichting van de nieuwe website in 2019.
Ten slotte zijn in een ‘innovatielab’ in dialoog met inwoners drie prototypes uitgewerkt om de dienstverlening
te verbeteren. Het gaat om een spel waarmee inwoners een speeltuin kunnen inrichten, een app waarmee
werkzoekenden en werkgevers met elkaar in gesprek kunnen gaan en een bus die als rijdend buurthuis kan
fungeren. Het eerste prototype heeft tot een concreet product geleid, de twee andere prototypes worden
nader uitgewerkt.

•

In het kader van het leveren van dienstverlening op maat kan gemeld worden dat de pilot voor het bezorgen
van reisdocumenten met een positief resultaat is afgerond. Vanaf 1 juni 2018 wordt deze service structureel
aangeboden.

•

Om inwoners minder te belasten met het uitvragen van gegevens zijn de webformulieren aangepast. De
naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden nu automatisch ingevuld als een klant inlogt met DigiD.
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Samenwerking
•
Zoals voorgenomen zijn wij actief in de regio. Wij hebben de inbreng vanuit Stichtse Vecht verstevigd door
actief deel te nemen aan de bestuurstafels van de U10 en wij bekleden daar cruciale (voorzitters)functies.
Bovendien is de omslag gemaakt van ‘doelverkennend naar doelrealiserend.’ Kortom van ‘denken’ naar
‘doen.’
Zo zijn eind 2018 vier belangrijke analyses/ rapporten vanuit de U10 regio opgeleverd:
o OV-knooppuntenanalyse,
o Locatieonderzoek woningbouw,
o Economisch beeld,
o Energietransitie.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2019 op lokaal en regionaal niveau een
verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen. De genoemde rapporten vormen een goede basis om in Stichtse
Vecht het gesprek aan te gaan over de positionering van Stichtse Vecht in de regio. En vervolgens te werken
aan de regionale strategie (zogenaamd REP, Ruimtelijk Economisch Programma). De Utrechtse regio is
aantrekkelijk voor wonen en werken en groeit daardoor snel. Dit succes is niet vanzelfsprekend en moet
gekoesterd worden, maar zorgt er ook voor dat de regio geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen. Hoe
kan de regio het best omgaan met deze groei van wonen en werken, ruimte bieden aan nieuwe vragen
vanuit energietransitie en klimaatadaptiviteit en tegelijkertijd de kwaliteiten beschermen die ten grondslag
liggen aan het succes van de regio? Gezamenlijk wordt in de regio gewerkt aan de grote maatschappelijke
opgaven als woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid en leefbaarheid, economische groei en behoud
van landschappelijke waarden.
Bedrijfsvoering
•
Zoals in de begroting 2018 gemeld, hebben wij processen (volledig) digitaal ingericht. In dit kader hebben wij
in 2018 onder andere een bestuursinformatiesysteem geïntroduceerd. Door het slim koppelen van systemen
kunnen wij nu efficiënt digitaal informatie ontsluiten, zowel intern als extern. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing bij het nieuwe Raadsinformatiesysteem en bij verschillende applicaties, waaronder een aantal
applicaties die gebruikt worden in het sociaal domein.
•

In het kader van enkelvoudig opslaan van informatie en meervoudig gebruiken: In 2018 zijn het
Handelsregister en de Kaartviewer gekoppeld. Zo kunnen wij Kamer van Koophandel informatie beter
ontsluiten.

•

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Stichtse Vecht heeft de
invoering van de wet voortvarend opgepakt en alle in de AVG verplichte maatregelen, zoals het aanstellen
van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), het inrichten en bijhouden een register van verwerkingen
en het uitvoeren van Data protection impact assessments (DPIA’s) uitgevoerd. Een belangrijk aspect van de
implementatie van de AVG is bewustwording van nut en noodzaak om zorgvuldig met persoonsgegevens om
te gaan. Op dit punt zijn in 2018 de nodige acties ingezet en zijn ook nog de nodige stappen te maken. De
bewustwordingsacties worden daarom in 2019 onverminderd voortgezet.
Voor een veilig gebruik van de smartphones hebben wij nieuwe software geïnstalleerd met
beveiligingsupdates. Ook hebben wij voor het veilig uitwisselen van gegevens beveiligingsupdates op tablets
doorgevoerd.

Verbonden partijen
Binnen dit programma werken wij samen met:
•
•

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2018

R2018

P
P
E/P

Meting
Meting
KCM

75%
70%
7,6

71%
83%
6

P
P

CCM
KCS

89%
70%

87%
78%

E

KCM

7,6

8,3

P
E
E

Meting
KCM
Key2F

96%
8
10%

96%
8,7
10%

P
E
E/P

Meting
Meting
Bron

10
11.000
B2018

10
13.600
R2018

Formatie per 1.000 inwoners
Bezetting per 1.000 inwoners
Apparaatskosten per inwoner
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen

P
P
P
P

SV
SV
SV
SV

Overhead als %
van de totale lasten

P

SV

6,2
5,55
282
<10%
1.752.674
14,5%

6,2
6,06
271
8,77%
1.573.512
12,7%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €
Koopwoningen

P

SV

669,33

669,33

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €
Huurwoningen

P

SV

323,12

323,12

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €
Koopwoningen

P

SV

807,92

807,92

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €
Huurwoningen

P

SV

461,71

461,71

Demografische druk (De verhouding tussen de productieve leef- tijdsgroep
(20-64) en de niet-productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+ )

E

BRP

74%

76%

Website
% Digitale aangevraagde producten
% Online gemaakte afspraken
Vindbaarheid van Informatie op website
Telefonie
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn Klant Contact
Centrum (KCC)
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening
Balie
% Klanten dat vooraf een afspraak heeft gemaakt
Klanttevredenheid fysieke dienstverlening
% Thuisbezorgde reisdocumenten
Communicatie
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen*
Verplichte indicatoren Rijk

Toelichting
•
Het percentage digitaal aangevraagde producten is iets gestegen ten opzichte van 2017 (71% ten opzichte
van 70%), maar nog niet helemaal op het gewenste niveau van 75%. Omdat een percentage alleen niet alles
zegt, wordt er overigens vanaf 2019 ook over de absolute aantallen digitaal aangevraagde producten
gerapporteerd.
•
Het percentage online gemaakte afspraken is fors hoger dan geraamd. Blijkbaar is het maken van afspraken
vooraf, via de website, steeds meer gemeengoed geworden. Om die reden wordt er vanaf 2019 ook niet
meer over gerapporteerd.
•
De vindbaarheid van de website scoort lager dan de doelstelling. De manier waarop dit cijfer gemeten werd
(met een zogenaamde feedback-knop op de website) leidde tot onvoldoende respons, waardoor het cijfer
over 2018 niet representatief genoeg is. Inmiddels wordt naast de feedback-knop ook om feedback gevraagd
na het invullen van een digitaal formulier. Dat geeft een beter beeld van de klanttevredenheid over de
website als geheel. De omschrijving van deze kpi is dan ook iets aangepast vanaf 2019.
•
Het aantal klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door het Klant Contact centrum (KCC) is hoger dan
geraamd. Dat past in de doelstelling van de gemeente om de inwoner zo veel mogelijk bij het eerste contact
zo goed mogelijk te helpen.
•
Binnen Stichtse Vecht hanteren wij de norm dat maximaal 10% van de loonsom mag worden ingehuurd,
uiteraard onder de voorwaarde dat de loonsom niet wordt overschreden.
•
De totale kosten inhuur externen betreft de inhuur ten laste van de door uw Raad beschikbaar gestelde
inhuurbudgetten buiten de loonsom. Uiteraard kan in geval van vacatureruimte ook inhuur plaatsvinden
binnen de loonsom.
•
De tarieven van de gemeentelijke woonlasten zijn de tarieven die door uw Raad zijn vastgesteld op 19
december 2017.
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Wat heeft het gekost?

Bestuur

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Lasten

23.704.065

24.386.460

26.672.412

-2.285.952

Baten

-64.382.283

-65.714.579

-68.161.629

2.447.050

Geraamde saldo van baten en lasten

-40.678.218

-41.328.119

-41.489.217

161.098

37.538

37.538

39.641

-2.103

Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves

-265.604

-265.604

-265.603

-1

Saldo mutaties reserves

-228.066

-228.066

-225.962

-2.104

-40.906.284

-41.556.185

-41.715.178

158.993

Geraamde resultaat

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de
toelichting opgenomen.
Taakveld

Begroting

Begroting

Bestuur

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

2018

2018

1.917.521

2.344.007

2.403.023

Kapitaallasten

106.187

168.196

147.614

20.582

Overige lasten

1.180.960

1.291.614

1.894.537

-602.923

Totaal lasten

3.204.668

3.803.817

4.445.174

-641.357

Totaal baten

-40.640

-105.109

-648.902

543.793

3.164.028

3.698.708

3.796.272

-97.564

Saldo

-59.016

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld Bestuur hebben wij € 59.016 meer uitgegeven dan begroot. Onderstaand lichten wij de
grootste afwijking toe.
In 2018 is een vacature ontstaan voor de functie secretaris voor de commissie van bezwaar en beroep. Op deze
functie is tijdelijk ingehuurd, om de continuïteit te waarborgen. Ook zijn in 2018 meer bezwarencommissies
geweest dan was begroot. In totaal zorgt dit voor een overschrijding van € 24.803.
Overige lasten
Binnen dit taakveld € 602.923 meer uitgegeven dan begroot. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe.
Stichtse Vecht heeft een voorziening voor de wachtgelden voormalig bestuurders. Deze voorziening dient om aan
de wachtgeldverplichtingen van de huidige en gewezen wethouders te kunnen voldoen. Door de wisselingen
binnen het college in het afgelopen jaar moet er een extra storting worden gedaan om de voorziening op peil te
houden. Deze extra storting bedraagt over 2018 € 550.000.
Vanaf 2018 is er geen sprake meer van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden. De bijdrage
van het gemeentefonds is hierdoor verhoogd.
Deze bijdragen worden voortaan rechtstreeks betaald door de gemeenten aan de VNG, het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING) en het A+O fonds.
In de septembercirculaire 2018 was de verhoging voor de bijdrage aan de VNG begroot € 73.116. Echter is de
werkelijke bijdrage aan de VNG € 163.169. Dit zorgt voor een overschrijding van € 90.053. In 2019 wordt bepaald
of er een extra bijdrage komt uit het gemeentefonds (via de meicirculaire) of een restitutie vanuit de VNG.

13

Baten
Binnen dit taakveld hebben wij € 543.793 meer ontvangen dan begroot.
Stichtse Vecht heeft ook een voorziening voor de pensioenen van wethouders. Naar aanleiding van de actuele
berekening van de pensioenen van wethouders, kon er een bedrag van € 549.359 vrijvallen uit de voorziening
Pensioen wethouders. Dit bedrag is gebruikt om aan de wachtgeldverplichting van voormalig bestuurders te
kunnen voldoen en gestort in de voorziening Wachtgeld voormalig bestuurders.
Taakveld
Burgerzaken

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018
Toegerekende personeelslasten

Saldo

2018

2018

1.098.215

1.194.485

1.189.022

5.463

-

-

-

-

Kapitaallasten
Overige lasten

2018

Rekening

736.666

802.739

810.276

-7.537

Totaal lasten

1.834.881

1.997.224

1.999.298

-2.074

Totaal baten

-1.312.817

-1.384.817

-1.354.824

-29.993

522.064

612.407

644.474

-32.067

Saldo

Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld

Begroting

Begroting

Overhead

primitief

na wijziging

Toegerekende personeelslasten

Rekening

2018

2018

2018

11.780.583

11.322.620

12.669.714

Saldo
2018
-1.347.094

Kapitaallasten

1.165.131

999.831

983.908

15.923

Overige lasten

5.606.722

5.458.851

5.638.540

-179.689

Totaal lasten

18.552.436

17.781.302

19.292.162

-1.510.860

Totaal baten

-306.680

-307.371

-1.782.567

1.475.196

18.245.756

17.473.931

17.509.596

-35.665

Saldo

Voor de toelichting van dit taakveld verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering (blz. 68).
Taakveld

Begroting

Begroting

Treasury

primitief

na wijziging

Kapitaallasten

-2.549.660

-2.384.659

-1.857.475

Overige lasten

1.369.507

1.451.382

1.538.762

-87.380

Totaal lasten

-1.180.153

-933.277

-318.713

-614.564

-553.526

-688.902

-662.246

-26.656

-1.733.679

-1.622.179

-980.959

-641.220

2018

Totaal baten
Saldo

2018

Rekening
2018

Saldo
2018
-527.184

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld zijn de doorbelaste kapitaallasten € 527.184 lager dan begroot. Onderstaand lichten wij de
grootste afwijkingen toe.
In 2018 is het rentepercentage van de investeringen op basis van annuïteiten (kostendekkende heffingen)
verlaagd naar 2%. Voor een nadere toelichting, verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering op blz. 62.
Hierdoor is er € 462.287 minder rente doorbelast aan de taakvelden, dit effect is te zien op het taakveld Treasury.
Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben wij € 87.380 meer uitgegeven dan begroot.
Elk jaar wordt er een berekening gemaakt of de voorziening Dubieuze debiteuren voldoende is voor het opvangen
van eventueel oninbare vorderingen. In 2018 is er voor de openstaande debiteuren van BSWW € 30.455 en voor
de overige openstaande debiteuren (exclusief sociale zaken) € 55.756 extra in de voorziening gestort.
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Taakveld
Belastingen

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

27.885

13.555

Rekening

Saldo

2018

2018

15.267

-1.712

Overige lasten

921.007

1.088.257

1.239.224

-150.967

Totaal lasten

948.892

1.101.812

1.254.491

-152.679

Totaal baten

-13.376.081

-13.706.086

-13.710.229

4.143

Saldo

-12.427.189

-12.604.274

-12.455.739

-148.535

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben wij € 150.967 meer uitgegeven dan begroot.
Door de aankomende ontvlechting van de Belastingsamenwerking SWW, moesten de activa in 2018 worden
afgewaardeerd. Hierdoor is een negatief resultaat ontstaan. Het aandeel van Stichtse Vecht hierin is € 148.424.
Taakveld
Algemene uitkering

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo
2018

2018

2018

2018

Totaal baten

-49.743.539

-49.294.030

-50.002.861

708.831

Saldo

-49.743.539

-49.294.030

-50.002.861

708.831

Baten
Binnen dit taakveld hebben wij € 708.831 meer ontvangen dan begroot.
Hiervan heeft € 464.534 betrekking op 2018 en € 244.297 op al afgesloten boekjaren. Onderstaand lichten wij de
belangrijkste afwijkingen toe.
De Decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds kon, gelet op de publicatiedatum, niet meer in 2018
voorzien van een begrotingswijziging aan uw Raad worden voorgelegd. Zoals in het Raadsvoorstel van de
Decembercirculaire 2018 beschreven ontvangt Stichtse Vecht via de Algemene uitkering in 2018 een rijksbijdrage
in de kosten voor de Ithaca-leerlingen. Deze rijksbijdrage verliep in de voorgaande jaren via de gemeente Utrecht.
Wij zetten de extra middelen, ongeveer € 190.000, in ter dekking van het wegvallen van de Utrechtse bijdrage.
Zie hiervoor ook de toelichting op programma 5 Samenleving op het taakveld Onderwijs.
Wij hebben over 2018 ongeveer € 275.000 meer aan Algemene uitkering ontvangen door de accresbijstelling en
de actualisatie van de verdeelmaatstaven (zoals inwoneraantallen en belastingcapaciteit). Hiervan was ongeveer
€ 110.000 opgenomen in de verwachtingen van de Decembercirculaire 2018. Voor de al afgesloten boekjaren
verwachten wij op basis van de nu beschikbare gegeven een voordeel van € 36.618. In de begroting 2018 was
een nadeel opgenomen van € 207.679. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een afrekening van de
inkomsten voor de begeleiding van vergunninghouders 2017 en 2018, deze zal op zijn vroegst bij de Meicirculaire
2019 definitief bekend worden. Hierdoor ontvangen wij over 2018 € 244.297 meer dan begroot.
Taakveld
Overige baten en lasten (stelposten)

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Overige lasten

173.116

61.372

-

61.372

Totaal lasten

173.116

61.372

-

61.372

951.000

1.558

-

1.558

1.124.116

62.930

-

62.930

Totaal baten
Saldo

Overige lasten
In de begroting wordt voor onvoorzien jaarlijks een budget van € 100.000 opgenomen. In 2018 is dit budget voor
€ 30.000 ingezet voor de pilot tekstuele verslagen van raads- en commissievergaderingen. En conform het
Raadsbesluit van 19 december 2017 voor de incidentele dekking van € 8.628 van de exploitatiekosten die
verband houden met het vergadercentrum in Boom en Bosch. Het saldo van het budget onvoorzien bedraagt
hierdoor eind 2018 € 61.372.
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Taakveld
Resultaat van rekening van baten en lasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

2018

Overige lasten

170.225

574.210

Totaal lasten

170.225

574.210

-

574.210

Totaal baten

-

-229.822

-

-229.822

170.225

344.388

-

344.388

Saldo

-

574.210

Bij de Bestuursrapportage 2018 was het te verwachten saldo € 347.462 over 2018. Zoals u heeft kunnen lezen in
de Inleiding, op blz. 4, is het positieve resultaat (na budgetoverheveling) € 1.207.116.
Taakveld
Mutaties reserves

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toevoeging aan reserves

37.538

37.538

39.641

-2.103

Onttrekking aan reserves

-265.604

-265.604

-265.603

-1

Saldo

-228.066

-228.066

-225.962

-2.104

Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijkingen.
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2. Veiligheid en handhaving
Wat wilden we bereiken?
Stichtse Vecht is een gemeente waar het veilig werken, wonen en recreëren is. Wij behouden het huidige
veiligheidsniveau en het gevoel van veiligheid onder de inwoners van Stichtse Vecht. Wij zetten ons in voor een
verdere daling van de criminaliteit. Wij treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. In geval
van calamiteiten reageren wij op adequate wijze. Wij handelen klantgericht en zijn betrouwbaar, waarbij wij voor
onze inwoners en bedrijven de maximale ruimte bieden binnen de wettelijke mogelijkheden.
Het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) geeft specifiek aan welke vorm van criminaliteit of overlast op welke
locatie voorkomt. Mede door goede informatie voor zowel management als partners wordt het mogelijk gemaakt
om het toezicht in de openbare ruimte en burgerparticipatie niet alleen repressief maar ook preventief gerichter en
adequater in te zetten.
•
•
•

Een professionele crisis- en brandweerorganisatie in VRU-verband.
Een veilige gemeente.
Merkbare handhaving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Crisisbeheersing en brandweer
•
Conform onze voornemens in de begroting 2018, hebben wij in samenwerking met de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) uitvoering gegeven aan het opleidingsprogramma, teneinde een vakbekwame
crisisbeheersingsorganisatie te onderhouden.
•
Wij zijn het afgelopen jaar begonnen met de vernieuwing en verbetering van de lokale crisisorganisatie.
Ten tijde van de brand in ’t Heycop is de crisisorganisatie ingezet.
•
Wij hebben de uitvoering van de businesscases voor de repressieve huisvesting voortgezet.
•
In de begroting 2018 hebben wij aangegeven, in samenwerking met de VRU te starten met de
ontwikkeling van het Dekkingsplan VRU 2020 – 2023. De VRU heeft nog geen start gemaakt met de
ontwikkeling van het nieuwe Dekkingsplan. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en
voegen ons in het proces indien nodig.
Integraal Veiligheidsplan
•
Ook het afgelopen jaar hebben wij uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016 –
2018. Binnen de daarvoor bestemde middelen is onder meer ingezet op preventie, het creëren en
onderhouden van netwerken en het verder terugdringen van criminaliteit.
•
In nauwe samenwerking met meerdere veiligheidspartners is gewerkt aan de aanpak van de
jongerenoverlast, onder andere in Breukelen Noord. De aanpak is gericht op de groep, de omgeving en
op het individu. Voor dit laatste is de persoonsgerichte aanpak ontwikkeld en waar nodig ingezet.
•
Wij hebben een nieuw IVP 2019 – 2022 ontwikkeld dat op 18 december 2018 door uw Raad is
vastgesteld. Hierin is de ambitie uitgesproken om het huidige veiligheidsniveau te behouden.
Op verzoek van uw Raad zal de Veiligheidseffectrapportage over 2019 – 2022 meer dan voorheen op
wijkniveau en veiligheidsbeleving opgesteld worden.
De landelijke- en regionale veiligheidsagenda vormen de basis voor het IVP 2019-2022.
•
In samenwerking met politie, OM en het veiligheidshuis hebben wij voor radicalisering een casusoverleg
opgezet. Dit geeft ons de mogelijkheid om vroegtijdig signalen te bespreken en eventueel interventies in
te zetten.
•
Op basis van het Ondermijningsbeeld hebben wij een plan van aanpak opgesteld voor het thema
ondermijning opgesteld. Voor de uitvoering van de ambities uit dit plan is een integraal overleg
opgestart. In dit overleg werken wij samen met politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
aan een integrale benadering van casuïstiek. Daarnaast zijn het afgelopen jaar diverse integrale
controles gehouden. Door middel van trainingen en presentaties over het thema zijn Raadsleden,
collegeleden en de ambtelijke organisatie, bewust gemaakt van het thema ondermijning.
•
Het cameratoezicht rondom het stationsgebied Breukelen en de Kerkbrink in Breukelen is gerealiseerd.
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van flexibel cameratoezicht is in ontwikkeling.
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•

In 2018 hebben wij wederom burgerinitiatieven gefaciliteerd, zoals de WhatsApp groepen en de
buurtsignaleringsteams.

Handhaving
•
Ook het afgelopen jaar hebben wij uitvoering gegeven aan ons handhavingbeleidsplan conform de
risicoanalyse en prioritering van het handhavingsbeleid. Met specifieke aandachtspunten op handhaving
ten aanzien van illegaal bouwen en slopen, in zijn algemeenheid, en ten aanzien van de beschermde
stads- en dorpsgezichten in het bijzonder. Daarnaast is handhaving ingezet gericht op illegale
asbestverwijdering en op gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Voorts zijn bij evenementen
standaard geluidsmetingen verricht.
•

Op basis van ons nieuwe veiligheidsinformatiesysteem zetten wij onze BOA’s nog gerichter in. Het
afgelopen jaar hebben wij de BOA’s ingezet op veel leefbaarheidsthema’s zoals sloop- en weesfietsen,
fietsenoverlast stations, zwerfafval (o.a. lachgasampullen), overlast hangjongeren en hondenbeleid.

Verbonden partijen
Binnen dit programma werken wij samen met:
•

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
Indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren
Rapportcijfer veiligheidsgevoel onder inwoners
Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit
Aantal woninginbraken
Aantal meldingen jeugdoverlast
Aantal buurtsignaleringsteams
Verplichte indicatoren Rijk
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000
inwoners

E/P

Bron

E
P

Monitor
SV

P
P
P
E/P

RVS
RVS
SV
Bron

E
E
E
E
E

Buro HALT
CBS
CBS
CBS
CBS

B2018

R2018

7,4
4

7,4
6

196
360
14
B2018

141
260
10
R2018

82
0,9
3,1
2,8
4,8

55
0,9
3,1
2,3
4,4

Toelichting
•
Voor wat betreft de integrale aanpak georganiseerde criminaliteit, is het aantal van vier gebaseerd op
ons IVP van 2016-2018. In deze periode zijn er zes controles geweest. Drie controles in 2017 en drie in
2018. Daarnaast zijn er veel zaken integraal bekeken maar hebben (nog) niet tot een controle geleid.
•
Het aantal woninginbraken is minder dan verwacht. In 2014 zijn wij gestart met de aanpak tegen
woninginbraken. Deze aanpak gebruiken wij nog steeds.
•
Het aantal meldingen jeugdoverlast is ook minder dan verwacht. Dit kan twee oorzaken hebben. Mensen
melden minder dan vorig jaar of de overlast van jeugd is afgenomen in 2018.
•
Door de grote stijging van de WhatsApp groepen is het aantal buurtsignaleringsteams afgenomen.
•
Het KLPD heeft aangeven dat de indicator ‘Harde kern Jongeren’ niet langer wordt geactualiseerd. De
reden hiervoor is dat de KLPD is overgestapt op een nieuw registratiesysteem waardoor deze cijfers niet
meer beschikbaar komen. Als gevolg hiervan heeft het Rijk besloten dat deze indicator komt te
vervallen.
•
De in eerder P&C-producten gemelde indicatoren op het gebied van handhaving hebben wij verwijderd
(zie ook begroting 2019). Motivering hiervoor is dat deze indicatoren op enig moment in de begroting zijn
opgenomen, maar dat deze wettelijk niet verplicht zijn en dat hiervoor geen absolute cijfers beschikbaar
zijn. Zoals aangegeven in de Programmabegroting 2019 komen wij voor de werkzaamheden van de
BOA’s in een later stadium met een (ander) voorstel voor prestatie indicatoren.
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Wat heeft het gekost?

Veiligheid

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Lasten

5.365.212

5.498.072

5.355.925

Baten

-192.661

-157.661

-191.526

33.865

5.172.551

5.340.411

5.164.399

176.012

Geraamde saldo van baten en lasten

142.147

Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves

6.754

6.754

6.778

-24

Onttrekking aan reserves

-32.831

-32.831

-32.830

-1

Saldo mutaties reserves
Geraamde resultaat

-26.077

-26.077

-26.051

-26

5.146.474

5.314.334

5.138.348

175.986

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de
toelichting opgenomen.
Taakveld
Crisisbeheersing en brandweer

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

45.675

89.700

Rekening

Saldo

2018

2018

75.853

13.847

Kapitaallasten

256.154

256.154

256.155

-1

Overige lasten

3.900.086

3.965.086

3.977.425

-12.339

Totaal lasten

4.201.915

4.310.940

4.309.433

1.507

Totaal baten

-120.144

-120.144

-103.373

-16.771

4.081.771

4.190.796

4.206.060

-15.264

Saldo

Overige lasten
Binnen het Taakveld Brandweer en Crisisbeheersing is er € 12.339 meer uitgegeven. Op 31 juli 2018 is er brand
geweest in het appartementencomplex ’t Heycop. Hierbij zijn er 114 appartementen ontruimd, waarbij de
bewoners niet terug konden. Een deel van de bewoners is op kosten van de gemeente opgevangen in Nyenrode.
Op dit moment wordt nagegaan welke kosten er nog verhaald kunnen worden op de verzekering van de
bewoners. Een deel van deze kosten komt voor rekening van het budget Crisisbeheersing.
Taakveld
Openbare orde en veiligheid
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018
593.536

2018

2018

2018

617.371

558.642

58.729

Kapitaallasten

11.927

11.927

11.927

-0

Overige lasten

557.834

557.834

475.923

81.911

Totaal lasten

1.163.297

1.187.132

1.046.492

140.640

Totaal baten

-72.517

-37.517

-88.153

50.636

1.090.780

1.149.615

958.339

191.276

Saldo

Overige lasten
Binnen het Taakveld Openbare orde en Veiligheid hebben wij € 81.911 minder uitgegeven dan begroot.
Van de voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid beschikbare middelen is een deel van de gelden (€ 40.858)
niet uitgegeven. Deze middelen zijn gekoppeld aan het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018. Het niet uitgegeven
budget heeft met name betrekking op de flexibele ruimte in het budget om te kunnen optreden bij noodsituaties.
In het tweede kwartaal van 2018 is er gestart met het PGA-overleg (Persoonsgerichte Aanpak). Voor een
effectieve werkwijze en om veilig te kunnen werken met privacygevoelige gegevens is het noodzakelijk een
informatiesysteem aan te schaffen. Dit systeem zal door de verschillende partners in het casusoverleg worden
gebruikt om op casusniveau informatie en persoonsgegevens te kunnen delen, met als doel een effectieve regie
op de casus te kunnen voeren. Aan het einde van 2018 is er vanuit de regio een aanbod gedaan om aan te
sluiten bij een programma.
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Deze kosten komen lager uit dan de ingeschatte kosten van € 10.000. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan
naar het samen aanschaffen van een gezamenlijk systeem.
Voor 2018 stond een reservering klaar voor de aanschaf van een systeem crisissuite (€ 15.000). Dit systeem
wordt ingezet bij crises en rampen. De betaling en de implementatie zal in 2019 plaatsvinden. Vanwege een
inkoopvoordeel is de Veiligheidsmonitor tegelijkertijd met de monitor voor 2017 ook voor het jaar 2020 ingekocht,
hierdoor staat er nog € 30.000 op deze post.
Van de beschikbare loonsom is in 2018 € 58.729 niet benut vanwege incidentele vacatureruimte voor
verschillende functies (zoals voor de BOA’s) gedurende het jaar. In de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ is een
toelichting op de inzet van de loonsom van de totale organisatie opgenomen.
Baten
In 2018 zijn vijftien camera’s geplaatst op het P&R terrein van Breukelen. De Provincie heeft de eenmalige kosten
voor het aanleggen van de camera’s betaald. Deze kosten bedroegen € 45.850.

Taakveld
Mutaties reserves

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toevoeging aan reserves

6.754

6.754

6.778

Onttrekking aan reserves

-32.831

-32.831

-32.830

-1

Saldo

-26.077

-26.077

-26.051

-26

Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
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3. Fysiek domein
Wat wilden we bereiken?
De inrichting en het beheer van de (openbare) ruimte is toekomstbestendig en voldoet aan de daaraan gestelde
veiligheidseisen. Het beheer voeren wij effectief uit met oog voor de betrokkenheid van inwoners bij hun
woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel.
Op langere termijn een circulaire economie waarin wij (aanmerkelijk) minder gebruik maken van energie en
grondstoffen door anders te ontwerpen, produceren en consumeren. Wij controleren dat het oprichten, slopen of
wijzigen van bouwwerken voldoet aan de landelijke en lokale bouwregelgeving.
•
•
•
•
•
•

Stichtse Vecht klimaatneutraal in 2030.
Een toekomst- en levensloopbestendig (openbare) ruimte.
Het omgekeerd inzamelen van afval.
Een leefbare en verkeersveilige omgeving met behoud van bereikbaarheid.
Een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille.
Een passende woningvoorraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Klimaat- levensloop en toekomstbestendig
•
Wij hebben in 2018 de Routekaart vrijgegeven voor participatie en bieden deze in het derde kwartaal
van 2019 ter vaststelling aan. Op verschillende fronten zijn wij het afgelopen jaar al begonnen met
onderzoek en uitvoering, zoals projecten op het gebied van sport, zonnevelden en energiebesparing bij
bedrijven.
•
Klimaatadaptatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons, ook in 2018 hebben wij bij de uitvoering
rekening gehouden met het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte (droogte, hittestress en
waterberging). Zo hebben wij onder andere verschillende pleinen onthard en natuurspeeltuinen
aangelegd om waterberging te creëren. Wij maken gebruik van afkoppelcoaches om inwoners te
overtuigen het regenwater dat op hun perceel valt niet weg te laten lopen via de riolering.
Tijdens inwonersavonden wordt extra aandacht gegeven aan klimaatadaptatie. Wij hebben een
watertafel ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de inwoners ook zelf klimaat adaptieve maatregelen
nemen hebben wij campagnes opgezet zoals bv watervriendelijke tuinen en ’Operatie Steenbreek’.
Voor de projecten Eendracht en Harmonieplein hebben wij onderzoeken uitgevoerd hoe wij deze
volgend jaar (uitvoering) klimaat adaptief kunnen inrichten.
•
Bij herinrichting en groot onderhoud richten wij de openbare ruimte levensloopbestendig in, door het
wegnemen van belemmeringen. Wij zijn in 2018 gestart met het actualiseren van ons handboek
inrichting openbare ruimte en met daarin aandacht voor toegankelijkheid, zodat binnen nieuwe projecten
de toegankelijkheid is gewaarborgd. Ook toetsen wij wel onze plannen op dit onderdeel.
Ook bij onderhoud houden wij wel rekening met de toegankelijkheid.
•
De Energie coöperatie 2030.nu is begin 2018 opgericht. Duurzame Vecht heeft zich in 2018 verder
ontwikkeld. Zo is het aantal energie-ambassadeurs gestegen en is het eerste postcoderoosproject
opgezet.
•
Het afgelopen jaar zijn wij verder gegaan met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Wij
hebben zonnepanelen geplaatst op het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa en Goudestein. Wij hebben de
voorbereidingen voor het plaatsen van zonnepanelen op de Stinzenhal eind 2018 afgerond. De
aanbesteding van de overige installaties voor de Stinzenhal is in voorbereiding. Het afgelopen jaar zijn
wij gestart met het actualiseren van de projectenlijst voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
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Circulaire Economie
•
Conform ons voornemen in de begroting 2018, zijn wij gestart met omgekeerd inzamelen in Nigtevecht
waarbij de ondergrondse containers voor restafval zijn geplaatst en minicontainers voor plastic, metaal
en drankenkartons (PMD) zijn verstrekt aan de inwoners.
•
In het kader van afvaleducatie is het door het MEC Maarssen ontwikkelde lesprogramma “Afval het
begin van iets nieuws” gebruikt op de Tweemaster en de Montessorischool In Nigtevecht.
•
Op 20 november 2018 heeft uw Raad de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het nieuw te
ontwikkelen afvalscheidingsstation vastgesteld.
Verkeer
•
Wij hebben afgelopen jaar de Mijndensedijk ingericht als fietsstraat. Verder hebben wij maatregelen
getroffen in de Brugstraat in Breukelen om het (grote) gemotoriseerde verkeer terug te dringen. Voor het
Zandpad hebben wij verkeersbesluiten genomen om het verkeer op deze weg terug te dringen.
Overeenkomstig de door u aangenomen motie nemen wij de verdere uitvoering ter hand.
•

Het afgelopen jaar hebben wij de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring nauwlettend gevolgd. Samen
met de Buren van de Zuilense Ring hebben wij er bij het college van GS van Utrecht meermaals op
aangedrongen dat wij 80 km/uur, zeer stil asfalt en een goede bereikbaarheid willen. Wij blijven ons
hiervoor inzetten.

Riolering
•
Wij zijn in 2018 gestart met het inlopen van de achterstand op het taakveld riolering door uitvoering te
geven aan het uitvoeringsprogramma GRP. Hiertoe hebben wij twee projectleiders aangesteld.
Projecten zijn geclusterd zodat de achterstand snel wordt ingehaald.
Speelplaatsen- en terreinen
•
Wij zijn verder gegaan met het uitvoeren van de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’. De speelplaatsen
in de wijk Broeckland in Breukelen en de kern Nigtevecht zijn, zoals wij voornemens waren,
gerealiseerd. Van de speelplaatsen in Maarssen Dorp en in twee wijken in Maarssenbroek zijn de
ontwerpen vastgesteld.
Natuur en Landschap
•
Wij hebben de uitvoeringsagenda Vergroenen Stichtse Vecht vastgesteld. Wij hebben uw Raad hierover
begin 2019 geïnformeerd via een RaadsInformatieBrief (Nummer 1).
•

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen hebben wij alle legakkers in de
Kievitsbuurten geïnventariseerd en een selectie gemaakt van de te herstellen legakkers. Daarnaast
hebben wij een start gemaakt met het project “een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk”.

•

Wij hebben op basis van de opgestelde voorwaarden opvolging gegeven aan de fusie van de
Plassenschappen (Stichtse Groenlanden en Vinkeveense Plassen) via onze rol in het dagelijks bestuur
van recreatieschap. Zo hebben wij de bedrijfsvoering en geldende verordeningen geharmoniseerd.
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Woningbouw
•
De woningmarkt staat onder druk en de vraag naar woningen in onze gemeente is groot. Het afgelopen
jaar is op meerdere locaties binnen onze gemeente gewerkt aan het vergroten van de woningvoorraad.
Zoals in de Woonvisie 2017-2022 vastgelegd wordt daarbij 30% van het woningbouwprogramma in de
sociale sector gerealiseerd en voldoen de woningen aan onze duurzaamheidsambities als NOM en
aardgasloos bouwen. Zo zijn in 2018 de 12 sociale koopwoningen in Vreeland opgeleverd en zijn in het
najaar de eerste van de in totaal 70 woningen in het Vierde Kwadrant in Kockengen opgeleverd. In 2018
is de bouw van de 52 woningen in het project Stationsweg Noord en de bouw van de eerste fase in
Vecht & Veld in Vreeland van start gegaan. Ook heeft uw Raad meerdere bestemmingsplannen
vastgesteld waarmee het planologisch kader voor de bouw van woningen is gezekerd. Enkele
voorbeelden zijn de bestemmingsplannen Mastenbroek in Maarssen, het EVAB-terrein in Vreeland,
Domineeslaantje en Straatweg 66 in Breukelen en Van Schuylenburglaan in Tienhoven. Daarnaast is
een belangrijke stap gezet met de bouw van ruim 100 woningen in Zuilense Vecht in Maarssen met het
vaststellen van de gebiedsvisie.
Met woningcorporatie Portaal hebben wij overleg gevoerd over nieuwbouw op de locatie aan de
Haarrijnweg in Maarssenbroek. Het uitgangspunt van het woningbouwprogramma is 50% van de
woningen voor de reguliere sociale verhuur en 50% voor sociale verhuur binnen de categorie
Maatschappelijke Opvang (MO).
Omgevingswet
•
Wij hebben het afgelopen jaar een projectleider omgevingsvisie aangesteld. Wij starten met de
omgevingsvisie, daarna volgen de omgevingsplannen. De projectleider kan concreet aan de slag, zodra
uw Raad het ambitieniveau heeft vastgesteld. Wij zijn gestart met de voorbereiding van deze
besluitvorming door uw Raad te informeren over de mogelijkheden en keuzes. Daarnaast hebben wij
geïnventariseerd wat uw Raad heeft om hierover te kunnen besluiten. Op basis van deze inventarisatie
vindt besluitvorming in 2019 plaats.
•

Om samenwerking in de keten met andere gemeenten te zoeken en om te werken aan de
bewustwording zowel in- als extern hebben wij deelgenomen aan verschillende regionale overleggen. Zo
zijn wij aangehaakt bij een regionaal overleg over participatie, maar ook meer inhoudelijk over water en
de digitale opgave. Voor de bewustwording hebben wij intern bijeenkomsten georganiseerd om thema’s
te inventariseren. Daarnaast is een interne werkgroep participatie actief. Een korte informatiefilm over
het ambitieniveau is breed gedeeld. Na besluitvorming door uw raad over het ambitieniveau zal intern en
externe bewustwording nog meer aandacht krijgen.

•

Ten behoeve van de ontwikkeling van winkelcentrum Bisonspoor hebben wij medewerking verleend aan
de realisering van een grote moderne parkeergarage op de plek van de voormalige P1-garage zodat kan
worden voorzien in goede parkeermogelijkheden voor het winkelend publiek. Hierdoor wordt de
(regionale) aantrekkingskracht van het winkelcentrum vergroot. Voor de doorstroming van het verkeer
hebben wij de Safariweg ter hoogte van het winkelcentrum opnieuw heringericht en de binnenring van
Bisonspoor verkeersluw gemaakt. Voorts hebben wij vergunning verleend voor het bouwen van een
nieuwe receptielobby voor de vier kantoortorens boven het winkelcentrum en voor het aanpassen van de
gevels van het winkelcentrum waarmee de aantrekkelijkheid voor de vestiging van kantoren en
bedrijvigheid (lees werkgelegenheid) wordt vergroot alsmede de beleving van bezoekers van het
winkelcentrum. Omdat de openbare ruimte niet kan achterblijven hebben wij een herinrichtingsplan voor
het marktplein opgesteld. De revitalisering van het winkel- en kantorengebied gaat overeenkomstig het
door uw Raad vastgestelde ambitiedocument van december 2016 tegelijkertijd gepaard met de
uitbreiding van het woningaanbod. Hierbij hebben wij aandacht voor sociale woningbouw en
zorgwoningen. Daartoe is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Alle plannen zijn een uitvloeisel
van de in 2018 gesloten samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemer.
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Verbonden partijen
Binnen dit programma werken wij samen met:
•
•
•
•
•
•

Plassenschap Loosdrecht e.o.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU)
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)
Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
Indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2018

R2018

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers

E

ViaStat Online

122

94

Reductie CO2 uitstoot

E

Landelijke meting

210

NB

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

P

SV

1.011

1.120

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal
aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is
verleend

P

SV

<1%

0,61%

Toelichting
•
Cijfers met betrekking tot reductie CO2-uitstoot over 2018 zijn pas in september 2019 bekend.
•
Het aantal melding van storingen aan mechanische riolering is hoger dan verwacht, als gevolg van
kortere/minder maar wel heftiger buien.
Verplichte indicatoren Rijk

E/P

Bron

B2018

R2018

Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis

P

AVU/Afvalvisie

175

205

Hernieuwbare elektriciteit ( elektriciteit die is opgewekt uit
wind, waterkracht, zon of biomassa)

P

RWS leefomgeving

-

NB

Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

P

BAG

12

1,9

Toelichting
•
De hoeveelheid restafval is hoger dan verwacht als gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de
invoering van omgekeerd inzamelen. Wij hebben gekozen voor de participatieve insteek om samen met
de inwoners voldoende draagvlak te krijgen voor de locaties van de nieuwe ondergrondse containers.
Dat kost meer tijd.
•
Cijfers met betrekking tot hernieuwbare elektriciteit over 2018 zijn pas in september 2019 bekend.
•
Het Rijk heeft besloten dat de indicatoren “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een fietser” en
“Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig” komen te vervallen. Na wijzigingen in
het beleid van de bronhouder kunnen er niet langer voldoende updates beschikbaar worden gesteld voor
deze indicatoren. Hierdoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
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•

Aantal woningen in Stichtse Vecht bedraagt in 2018 28.121 (allecijfers.nl).
In 2018 zijn 53 woningen opgeleverd. Dat is minder dan gepland. Enerzijds is dat min of meer inherent
aan woningbouwplanningen. Aan de andere kant spelen meer specifiek factoren als de krapte op de
arbeidsmarkt in de bouw, stijging marktprijzen en tekorten in de voorraad bouwmaterialen een rol.
Geplande opleveringen schuiven daarmee door in de tijd. Daarnaast staan voor Bisonspoor en
Planetenbaan grote aantallen woningen op de rol. Dat is terug te zien in de prognoses voor de komende
jaren, m.n. voor 2021.
Onze planning nieuwbouwwoningen:
2019: 447 (15,9/1000 woningen)
2020: 549 (19,2/1000 woningen)
2021: 1055 (36,2/1000 woningen)

Wat heeft het gekost?

Fysiek

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

Lasten

36.481.939

36.047.246

36.356.301

-309.055

2018

Baten

-19.874.676

-20.779.970

-24.638.741

3.858.771

Geraamde saldo van baten en lasten

16.607.263

15.267.276

11.717.560

3.549.716

Toevoeging aan reserves

844.598

2.550.601

4.967.839

-2.417.238

Onttrekking aan reserves

-180.379

-985.450

-911.818

-73.632

Saldo mutaties reserves

664.219

1.565.151

4.056.021

-2.490.870

17.271.482

16.832.427

15.773.581

1.058.846

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de
toelichting opgenomen.
Taakveld
Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

1.685.307

1.487.866

1.460.097

27.769

Kapitaallasten

1.709.766

1.809.933

1.660.455

149.478

Overige lasten

7.273.760

6.908.073

6.791.839

116.234

Totaal lasten

10.668.833

10.205.872

9.912.391

293.481

Totaal baten

-234.722

-254.756

-364.271

109.515

10.434.111

9.951.116

9.548.120

402.996

Saldo

Kapitaallasten
Binnen het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat hebben wij € 149.478 minder kapitaallasten uitgegeven dan
begroot.
De redenen hiervoor zijn dat werkzaamheden, door prioritering, later zijn opgestart en investeringen als gevolg
hierdoor niet zijn afgesloten per 31 december 2017. Omdat de investeringen niet zijn afgesloten per 31 december
2017 worden er, in lijn met onze nota waardering en afschrijving, in het jaar 2018 geen kapitaallasten doorbelast.
Overige lasten
Binnen het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat hebben wij € 116.234 minder uitgegeven dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Door reparaties aan het Zandpad, om verkeersonveilige situaties te voorkomen, zijn de uitgave voor planmatig
onderhoud wegen € 66.991 hoger dan geraamd.
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Ook hebben wij in 2018 veel meldingen binnen gekregen, dit omdat het inwoners makkelijker wordt gemaakt om
meldingen doen, onder andere via de fixi-app. Deze meldingen betroffen hoofdzakelijk losliggende bestrating,
gaten in de weg (zowel bestrating als asfalt) en wortel opdruk. Om de veiligheid van onze inwoners te
garanderen, zijn deze meldingen afgehandeld waardoor het budget voor het dagelijks onderhoud is overschreden
met € 120.553.
Daarnaast is als gevolg van extra (preventieve) strooibeurten, door sneeuwval en ijzel en de daardoor hogere
gestrooide dosering van het zout, € 77.846 meer uitgegeven op het budget gladheidsbestrijding dan begroot.
Tevens hebben wij € 60.572 meer uitgegeven op het budget openbare verlichting. De uitgave zijn hoger vanwege
meer herstel aan lichtmasten en armaturen en de niet begrote vervanging van de openbare verlichting in Oud
Zuilen
Ook hebben wij op enkele posten een onderschrijding op de budgetten.
Aan het materiaal van de buitendienst is in 2018 minder groot onderhoud uitgevoerd, hierdoor is € 68.235 minder
uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er bij het budget straatreiniging minder uitgegeven aan advieskosten en is
er door het inzetten van het serviceteam minder geld uitgegeven aan derden. Hierdoor is op deze post € 42.742
over.
Voor de “overige kunstwerken” is in 2018 gestart met een pilot voor het opstellen van een Meerjarig
Onderhoudsprogramma. Vanwege de complexiteit van de opgave en capaciteitsproblemen is alleen het
hoognodige onderhoud uitgevoerd en is gereageerd op meldingen. Hierdoor is € 230.819 minder uitgegeven dan
begroot. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot, wordt een definitief Meerjarig Onderhoudsprogramma
opgesteld waarna de geluidwerende voorzieningen overeenkomstig het Meerjarig Onderhoudsprogramma
worden onderhouden.
Daarnaast is, in uitvoering van het Raadsbesluit omtrent de verkeersmaatregelen Zandpad, in de
programmabegroting 2018 € 100.000 aan incidenteel budget opgenomen. Dit budget is deels uitgegeven aan
onderzoekskosten, in 2019 zullen er nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarom willen wij het restant
budget van € 63.924 overhevelen naar 2019.
Baten
Binnen het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat hebben wij € 109.515 meer ontvangen dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Op het budget verkeersbeleid is € 48.281 meer ontvangen door onder andere subsidie van de Provincie Utrecht
in het kader van Lokaal Maatwerk. Daarnaast zijn schades aan onder andere wegen, een brugleuning en een
verkeerszuil verhaald op de veroorzaker voor een bedrag van € 77.808.
Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

642.491

760.285

1.043.706

-283.421

Kapitaallasten

288.315

270.266

165.314

104.952

Overige lasten

3.887.283

3.809.283

3.479.033

330.250

Totaal lasten

4.818.089

4.839.834

4.688.053

151.781

Taakveld
Openbaar groen

Totaal baten
Saldo

Rekening

Saldo

2018

2018

-147.921

-92.546

-77.088

-15.458

4.670.168

4.747.288

4.610.965

136.323

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld openbaar groen hebben wij € 283.421 meer uitgegeven dan begroot aan toegerekende
personeelslasten. Hieronder verklaren wij de grootste afwijking.
Vanwege de vele klachten omtrent de groenvoorziening en om alle werkzaamheden in goede banen te leiden,
hebben wij extra personeel ingezet. Het betrof hier inzet op directievoering, toezicht en communicatie. Hierdoor
zijn de toegerekende personeelslasten met € 302.058 overschreden. Deze extra personeelslasten worden
opgevangen binnen de concern brede loonsom. Zie hiervoor de paragraaf Bedrijfsvoering.
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Kapitaallasten
Binnen het taakveld openbaar groen hebben wij € 104.952 minder kapitaallasten uitgegeven dan begroot.
De redenen hiervoor zijn dat werkzaamheden, door prioritering, later zijn opgestart en investeringen als gevolg
hierdoor niet zijn afgesloten per 31 december 2017. Omdat de investeringen niet zijn afgesloten per 31 december
2017 worden er, in lijn met onze nota waardering en afschrijving, in het jaar 2018 geen kapitaallasten doorbelast.
Overige lasten
Binnen het taakveld openbaar groen hebben wij € 330.250 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren
wij de grootste afwijkingen.
Op het budget groenonderhoud zijn minder adviesopdrachten verstrekt, waardoor er € 43.197 onderbesteding is.
Daarnaast was in 2018 rekening gehouden met € 25.000 aan kosten voor het uitvoeren van het onderzoek
vanwege de door de raad aangenomen bomenmotie. De voorbereidingen zijn in 2018 gestart maar het onderzoek
wordt afgerond in het eerste kwartaal 2019. Hierdoor is er tevens € 25.000 onderbesteding in 2018.
Ook is in 2018 opdracht gegeven voor het opstellen van een baggerplan voor Stichtse Vecht. Dit moet resulteren
in een 10-jarig baggerprogramma. Door problemen in de opstartfase van het project kon er voor het jaar 2018
geen baggerprogramma worden opgesteld. Hierdoor zijn er in 2018, naast de hoogstnodige werkzaamheden,
geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd en is er € 104.757 niet uitgegeven. Het baggerplan wordt medio 2019
opgeleverd.
Daarnaast was er in 2018 voor oevers naast het regulier onderhoudsgeld, een investeringsbudget beschikbaar
voorde vervanging van beschoeiingen. Hiervoor zijn op verschillende plekken beschoeiingen vervangen zoals de
stalen damwand bij Loenersloot en de Vechtbeschoeiing bij Doornburgh. Door deze vervangingen hoefde er
minder onderhoud te worden gepleegd waardoor er € 114.494 minder is uitgegeven op het onderhoudsbudget.
Taakveld

Begroting

Begroting

Riolering

primitief

na wijziging

2018
449.642
2.903.941

Toegerekende personeelslasten
Kapitaallasten

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

552.409

515.125

37.284

2.634.483

2.298.204

336.279

Overige lasten

3.818.196

3.993.054

4.603.588

-610.534

Totaal lasten

7.171.779

7.179.946

7.416.917

-236.971

Totaal baten

-8.640.471

-8.806.202

-8.845.341

39.139

Saldo

-1.468.692

-1.626.256

-1.428.424

-197.832

Kapitaallasten
Binnen het taakveld riolering hebben wij € 336.279 minder kapitaallasten uitgegeven dan begroot.
De reden hiervoor is dat wij, door wet en regelgeving, in 2018 een vast rentepercentage (van 2%) toe hebben
gepast op investeringen voor kostendekkende heffingen, zoals de rioolheffing. Dit om de doorwerking van
renteschommelingen over meerdere jaren op te vangen en te komen tot een meerjarige stabiele tariefstelling.
Hierdoor daalden de rentelasten waardoor wij € 336.279 minder uitgeven aan kapitaallasten binnen dit taakveld.
Overige lasten
Binnen het taakveld riolering hebben wij € 610.534 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
Omdat wij in de afgelopen jaren veel investeringen hebben gepleegd in riolering, pompen en gemalen was er
minder onderhoud nodig, dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 363.013 op het
onderhoudsbudget. Daarnaast is circa € 81.000 euro minder uitgegeven aan onderzoeken omdat de
onderzoekskosten lager uitvielen dan begroot. Ook zijn wij in 2018 gestart met de voorbereidingen om locaties in
de gemeente klimaat adaptief aan te passen. Omdat de voorbereidingen wel zijn opgestart maar de
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, is er op het budget voor klimaat adaptieve maatregelen € 142.231 over.
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Tevens is bij de nacalculatie van de kostendekkendheid over 2018 gebleken dat de kostendekkendheid 125%
bedraagt. Hierdoor is er een bedrag van € 1.352.120 gestort in de egalisatievoorziening riolering. Ten opzichte
van de begroting leidt deze niet begrootte storting tot een overschrijding van € 1.205.319. Zie de paragraaf lokale
heffingen voor de berekening van de kostendekkendheid.
Taakveld
Afval
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

Rekening

Saldo

primitief

na wijziging

2018
468.305

2018

2018

2018

406.337

469.888

-63.551

Kapitaallasten

321.142

318.311

204.601

113.710

Overige lasten

4.300.796

4.300.796

4.795.483

-494.687
-444.527

Totaal lasten

5.090.243

5.025.444

5.469.971

Totaal baten

-6.273.182

-6.273.182

-6.406.834

133.652

Saldo

-1.182.939

-1.247.738

-936.863

-310.875

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 63.551 meer uitgegeven dan begroot aan toegerekende personeelslasten.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijking.
Voor het terugdringen van de vele meldingen op afvalgebied en het controleren op “bijplaatsingen” en
dumpingen, is extra ingezet op inhuur van de afvalcoaches. Hierdoor is een overschrijding ontstaan van €
85.925. Door deze inzet is voorkomen dat er hoge kosten werden gemaakt voor extra rijrondes om het afval
(“bijplaatsingen” en dumpingen) op te halen en is een duidelijke daling in het aantal meldingen gesignaleerd.
Kapitaallasten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 113.710 minder kapitaallasten uitgegeven dan begroot.
De redenen hiervoor zijn dat werkzaamheden, door onder andere uitgebreide participatietrajecten om draagvlak
te creëren voor ondergrondse containers, een langere doorlooptijd hebben en investeringen als gevolg hierdoor
niet zijn afgesloten per 31 december 2017. Omdat de investeringen niet zijn afgesloten per 31 december 2017
worden er, in lijn met onze nota waardering en afschrijving, in het jaar 2018 geen kapitaallasten doorbelast.
Overige lasten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 494.687 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de grootste
afwijkingen.
Omdat de verwerkingskosten van PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) tussentijds sterk zijn gestegen
vanwege het plotselinge tekort aan sorteer- en verwerkingscapaciteit in Nederland, is er een overschrijding
ontstaan van € 189.105. Het tekort aan sorteer- en verwerkingscapaciteit is ontstaan door onder andere het
succes van PMD-inzameling. Het ingezamelde plastic moest daarom in Duitsland (tegen hogere kosten) worden
gesorteerd en verwerkt. De doorwerking van deze extra kosten werden aan het eind van 2018 pas inzichtelijk.
Daarnaast zijn de inzamelingskosten van huishoudelijk afval van met name PMD (extra zaterdaginzamelingen) en
restafval hoger uitgevallen. Dit komt omdat er vertraging is opgelopen in het omgekeerd inzamelen van afval.
Deze vertraging is onder andere ontstaan omdat er een uitgebreid participatief traject is gevolgd om voldoende
draagvlak te creëren voor het plaatsen van ondergrondse containers in de wijk. Vanwege de verhoogde
inzamelingskosten is er € 391.365 overschreden.
Baten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 133.652 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren wij de grootste
afwijking.
De opbrengst afvalstoffenheffing is in 2018 circa € 93.743 hoger dan begroot. Dit komt omdat er aanvullende
kohieren zijn opgelegd in 2018 (o.a. areaaluitbreiding en controle). Daarnaast hebben wij circa € 75.000
ontvangen als afrekening vanuit de Afval Verwijdering Utrecht (AVU).
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Taakveld
Milieubeheer
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

2018

219.878

310.180

434.515

-124.335

Kapitaallasten

20.153

1.559

1.559

-0

Overige lasten

2.114.886

1.954.006

1.673.491

280.515

Totaal lasten

2.354.917

2.265.745

2.109.566

156.179

Totaal baten

-

-

-

-

2.354.917

2.265.745

2.109.566

156.179

Saldo

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld milieubeheer hebben wij € 124.335 meer uitgegeven dan begroot aan toegerekende
personeelslasten. Hieronder verklaren wij de grootste afwijking.
Omdat de ambitie voor duurzaamheid hoog is, is sprake van krapte bij de formatie duurzaamheid. Hierdoor
konden noodzakelijke projecten niet opgestart of vervolgd worden. Om de duurzaamheidsambities te realiseren is
externe expertise ingehuurd voor € 112.827. Deze personeelslasten worden opgevangen binnen de concern
brede loonsom. Zie hiervoor de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overige lasten
Binnen het taakveld milieubeheer hebben wij € 280.515 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij
de grootste afwijkingen.
Omdat de overdracht van watertaken en samenwerking op watergebied met de ODRU in 2018 (nog) niet van de
grond is gekomen en de overheveling van taken naar de ODRU inzake de EED (Europe Energy Directive) nog
niet is afgerond, is het hiervoor geraamde budget niet uitgegeven. Een andere meevaller betrof de uitvoering van
de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid. De provincie had aangegeven om vanaf 2018 deze
kosten niet meer te financieren. De financiering is echter toch nog verlengd waardoor in 2018 de extra geraamde
kosten door ons niet zijn besteed. Hierdoor is er € 51.806 minder uitgegeven op het budget milieubeheer.
Voor de geluidswerende voorzieningen geldt hetzelfde zoals vermeld bij taakveld verkeer, vervoer en waterstaat,
bij de overige kunstwerken. In 2018 is gestart met een pilot voor het opstellen van een Meerjarig
Onderhoudsprogramma. Vanwege de complexiteit van de opgave en capaciteitsproblemen is alleen het
hoognodige onderhoud uitgevoerd en is gereageerd op meldingen. Hierdoor is € 168.750 minder uitgegeven dan
begroot. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot, wordt een definitief Meerjarig Onderhoudsprogramma
opgesteld waarna de geluidwerende voorzieningen overeenkomstig het Meerjarig Onderhoudsprogramma
worden onderhouden.
Daarnaast is in uitvoering van het Collegewerkprogramma (CWP) in de programmabegroting 2018 een bedrag
opgenomen als stimuleringsbudget duurzaamheid. Dit budget is bedoeld voor duurzame initiatieven en om een
multipliereffect te kunnen genereren zodat meer inwoners en ondernemers aan de slag gaan met duurzaamheid.
Dit budget is deels uitgegeven in 2018, het restant budget van € 50.000 willen wij overhevelen naar 2019. De
werkzaamheden moeten vervolg krijgen in 2019 om effecten te kunnen bereiken met het binnenhalen van
subsidies en om de doelstellingen uit het collegewerkprogramma te realiseren.
Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018
138.697

2018

2018

2018

124.351

114.191

Kapitaallasten

12.337

12.337

10.950

1.387

Overige lasten

351.587

357.337

406.385

-49.048

Totaal lasten

502.621

494.025

531.526

-37.501

Totaal baten

-502.621

-502.621

-489.602

-13.019

-

-8.596

41.924

-50.520

Taakveld
Begraafplaatsen
Toegerekende personeelslasten

Saldo

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
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10.160

Begroting

Begroting

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

primitief

na wijziging

Toegerekende personeelslasten

3.459.776

Taakveld

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

3.383.061

3.467.003

-83.942

163.918

167.392

459.931

-292.539

-

177.832

-

177.832

Overige lasten

2.251.763

2.308.095

2.300.943

7.152

Totaal lasten

5.875.457

6.036.380

6.227.877

-191.497

Totaal baten

-4.075.759

-4.850.663

-8.455.605

3.604.942

Saldo

1.799.698

1.185.717

-2.227.728

3.413.445

Kapitaallasten
Overige verrekeningen

Overige lasten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben wij € 7.152 minder uitgegeven dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Dit jaar hebben wij verder uitvoering gegeven aan het project ‘gebruik gemeentegronden’ waarbij het gebruik van
gemeentegronden op orde wordt gebracht. De geraamde uitgaven zijn met € 24.856 overschreden. Hier staat
tegenover dat de inkomsten € 87.629 hoger waren dan geraamd. Om het project in 2019 goed te kunnen
afronden storten wij het saldo (€ 62.773) in 2018 in de bestemmingsreserve ‘Revindicatie’. Zie tevens de
toelichting onder de mutaties reserves.
In totaal waren de uitgaven voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties begroot op € 657.423. De werkelijke
uitgaven over 2018 waren € 345.391. Per saldo een voordeel van € 312.032. Afhankelijk van de soort
grondexploitaties of ontwikkellocatie wordt het saldo per locatie verrekend met de Algemene reserve
grondexploitaties of met de balans. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf
Grondbeleid en de mutaties reserves.
Wij hebben voor de uitkoop van woningen die vallen onder de ‘Uitkoopregeling woningen onder
hoogspanningsleidingen’ in 2018 € 543.429 aan kosten gemaakt. Hiervoor hebben wij een specifieke uitkering
ontvangen. Zie hiervoor de toelichting onder de baten.
Voor het jaar 2018 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 574.722 dat kan worden besteed voor het
aanjagen van ruimtelijke projecten en afstoten gemeentelijk vastgoed. Voor deze projecten zijn ook externe
medewerkers ingezet. Ten laste hiervan is € 530.743 uitgegeven, een onderschrijding van € 43.979.
Uitgangspunt is dat het beschikbaar gestelde bedrag in hetzelfde jaar wordt terugverdiend door het kostenverhaal
en het afstoten van vastgoed. Zie hiervoor de toelichting onder de baten.
Baten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben wij € 3.604.942 meer ontvangen dan
begroot. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
In 2018 zijn € 937.949 meer legesinkomsten binnengekomen op de omgevingsvergunningen dan begroot. In de
laatste maanden zijn aanvragen binnengekomen voor grotere projecten die tot de aanzienlijk hogere inkomsten
hebben geleid.
Voor het jaar 2018 is in de begroting een inkomstenraming opgenomen van € 574.722 ter dekking van de kosten
voor het aanjagen van ruimtelijke projecten en afstoten gemeentelijk vastgoed. Aan opbrengsten is € 283.725
gerealiseerd. Zoals bij de lasten is toegelicht zijn de uitgaven € 530.743. Per saldo is € 247.018 meer uitgegeven
dan er aan anterieure opbrengsten, afgezien van de hieronder beschreven verkoop van ontwikkellocatie
Domineeslaantje, is gerealiseerd.
Wij hebben uw Raad in de Bestuursrapportage 2018 geïnformeerd over de stand van zaken van de verkoop van
ontwikkellocatie Domineeslaantje. Op dat moment was het nog niet duidelijk wanneer wij deze verkoop konden
afronden. Om deze reden is deze verkoopopbrengst niet opgenomen in de begroting 2018. Deze verkoop is in
2018 afgerond. Wij zullen de netto verkoopopbrengst toevoegen aan het ontwikkeldeel van de Algemene reserve
grondexploitaties. Zoals bij de lasten toegelicht hebben wij de restantboekwaarde afgeboekt.
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Zoals ook in de Bestuursrapportage 2018 beschreven geven wij met de verkoop van de ontwikkellocatie
Domineeslaantje invulling aan de vanuit 2017 doorgeschoven opbrengstraming van de verkoop van vastgoed van
€ 350.000. In 2017 is het doorschuiven van deze opbrengstraming opgevangen door de Algemene reserve.
Conform de begroting 2018 voegen wij de € 350.000 in 2018 weer toe aan de Algemene reserve.
Voor de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ is in 2018 een specifieke uitkering ontvangen.
Zoals onder de lasten beschreven hebben wij voor de uitkoop van woningen in 2018 € 543.429 aan kosten
gemaakt. In 2019 verwachten wij het restant van deze specifieke uitkering in te zetten.
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
Afval
Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten 94%. Per saldo
zijn de lasten € 360.863 hoger dan de baten afvalstoffenheffing in 2018. De kosten derden zijn hoger dan
begroot, er is extra ingezet op inhuur van de afvalcoaches en de vergoedingen enkele vergoedingen zijn lager
dan begroot. Zie ook de toelichting bij de lasten taakveld afval. Het saldo € 360.863 wordt gedekt binnen
programma 3 Fysiek Domein. Hierdoor bedraagt het saldo van de egalisatievoorziening gemeentereiniging per 31
december 2018 € 0.
Riolering
Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten circa 125%.
Per saldo overstijgen de baten de lasten in 2018 met € 1.352.120. Dit wordt veroorzaakt door de begrootte
onttrekking uit de voorziening riolering zoals opgenomen in het GRP 2017-2021. De voorziene onttrekking was te
hoog, omdat in werkelijkheid minder kosten zijn gemaakt. Het saldo van de egalisatie voorziening riolering is per
31 december 2018 € 9.868.528.
Taakveld
Mutaties reserves

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018
2.550.601

Rekening
2018
4.967.839

Saldo
2018

Toevoeging aan reserves

844.598

-2.417.238

Onttrekking aan reserves

-180.379

-985.450

-911.818

-73.632

Saldo

664.219

1.565.151

4.056.021

-2.490.870

Toevoeging aan reserves
In totaal hebben wij € 2.417.238 meer in de reserves gestort dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere
afwijkingen opgebouwd.
•

•
•

Zoals toegelicht onder de baten storten wij het nettoresultaat van de verkoop van de ontwikkellocatie
Domineeslaantje in het ontwikkeldeel van de Algemene reserve grondexploitaties. Hierbij is ook rekening
gehouden met de in 2018 gemaakte kosten voor administratief geopende grondexploitaties en andere
ontwikkellocaties. Conform de begroting is € 350.000 toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit komt
neer op een storting van € 2.319.699. Wij stellen uw Raad voor om de voorgestane versnelling op grote
projecten mogelijk te maken door het maximum van de Algemene reserve grondexploitaties tijdelijk te
verhogen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inleiding van deze Jaarrekening,
de paragraaf Grondbeleid en het Raadsvoorstel bij deze Jaarrekening.
Zoals toegelicht onder de lasten storten wij voor het project ‘gebruik gemeentegronden’ € 62.773 in 2018
in de bestemmingsreserve ‘Revindicatie’.
In 2018 valt € 28.097 aan kapitaallasten vrij binnen het project Kockengen WaterProof. Deze
kapitaallasten hangen samen met de nog af te ronden voorbereidingsinvesteringen uit dat jaar. De
vrijgevallen kapitaallasten dienen in de toekomst ter dekking van de nog af te ronden
voorbereidingsinvesteringen en worden daarom toegevoegd aan de reserve Kockengen WaterProof.
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Onttrekking aan reserves
In totaal hebben wij € 73.632 minder onttrokken aan de reserves dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende
grotere afwijkingen opgebouwd.
•

In de begroting 2018 was ter dekking van de kosten voor administratief geopende grondexploitaties en
andere ontwikkellocaties een onttrekking voor zien van € 51.631. Zoals toegelicht onder de baten en de
toevoeging aan reserves heeft deze onttrekking in 2018 niet plaatsgevonden.

Investeringen
Bij het afsluiten van de investeringen in 2018 zijn bij enkele investeringen afwijkingen geconstateerd. Hieronder
verklaren wij de grootste afwijkingen.
Kockengen WaterProof Groenlust 1 wegen- € 1.494.769
De overschrijding van Kockengen Waterproof Groenlust 1 wegen van € 1.494.769 is reeds aan u gemeld in de
bestuur rapportage 2018 en in het Raadsvoorstel Evaluatie Kockengen Waterproof fase 1 t/m 3 van 18 december
2018.
Kockengen WaterProof Groenlust 2 Noord- voorbereiding riolering € 50.325
De investering van de voorbereiding Kockengen Waterproof Groenlust 2 Noord is met € 50.325 onderschreden
als gevolg van lagere kosten in de voorbereiding op het gebied van riolering. De lagere kapitaallasten, die met
het overschot op de investering zijn ontstaan, bedragen € 13.216 per jaar en worden meegenomen bij het
opstellen van de P&C producten.
Kockengen WaterProof Groenlust 2 Noord - riolering - € 83.934
De riolering van Kockengen Waterproof Groenlust 2 Noord heeft € 83.934 meer gekost dan geraamd. Bij de
uitvoering van de werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt voor werkzaamheden van een volgende fase van
Kockengen Waterproof. De fase grenzen zijn theoretisch bepaald, in de praktijk blijkt dat er over de theoretische
grens heen gewerkt moet worden in de volgende fase. De kosten hiervan drukken nu op de in uitvoering zijnde
fase, maar komen straks weer vrij bij de uitvoering van de andere fase. Hierdoor ontstaat nu een overschrijding
van de kosten in de in uitvoering zijnde fase. De extra kapitaallasten, die met het tekort op de investering zijn
ontstaan, bedragen € 3.068 per jaar en worden meegenomen bij het opstellen van de P&C producten.
Wegen en Riolering Dorpsstraat Oud Zuilen -€ 236.356 / - € 116.244
Het vervangen van het rioleringssysteem in de Dorpsstraat Oud Zuilen heeft in totaal € 352.600 meer gekost dan
geraamd. De uitvoeringsmethodiek moest rekening houden met de (oude) bebouwing direct naast de werklocatie.
Tevens bleek de grond milieu- en civieltechnisch in slechtere staat dan uit de onderzoeken naar voren kwam. De
bodem is op verschillende plaatsen onderzocht. In de praktijk bleek de verontreiniging op (andere) plaatsen
ernstiger dan aangenomen. Er moest daardoor veel meer grond worden afgevoerd en gestort en ook meer
geschikte grond worden aangevoerd. De extra kapitaallasten, die met het tekort op de investering zijn ontstaan,
bedragen voor wegen € 10.951 en voor riolering € 4.249 per jaar en worden meegenomen bij het opstellen van
de P&C producten.
Speelplaatsen -€ 115.776
De reconstructie van de speelplaatsen heeft in 2018 € 115.776 meer gekost dan geraamd. Het opnieuw inrichten
van speelplekken houdt niet alleen het vervangen van toestellen in. Het heeft ook als consequentie dat de
ondergrond vervangen moet worden (o.a. klimaat adaptief), grondwerk moet worden verricht en de locatie als
werkterrein moet worden ingericht (o.a. bouwhekken plaatsen, onderhouden in kwetsbare periode). De kosten
voor deze werkzaamheden bleken hoger dan geraamd. De extra kapitaallasten, die met het tekort op de
investering zijn ontstaan, bedragen € 9.223 per jaar en worden meegenomen bij het opstellen van de P&C
producten.
Wegen Doude van Troostwijkweg -€ 75.721
De uitvoering van werkzaamheden in Nieuwer ter Aa vindt plaats in meerdere fasen. Deze fasegrenzen zijn
theoretisch bepaald, in de praktijk blijkt dat er over de theoretische grens heen gewerkt moet worden in een
volgende fase. De kosten hiervan drukken nu op de in uitvoering zijnde fase, hierdoor ontstaat nu een
overschrijding van de kosten in de in uitvoering zijnde fase. De extra kapitaallasten, die met het tekort op de
investering zijn ontstaan, bedragen € 3.508 per jaar en worden meegenomen bij het opstellen van de P&C
producten.
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4. Sociaal
Wat wilden we bereiken?
Een vitale en krachtige samenleving waarin mensen zoveel mogelijk op eigen kracht in hun bestaan voorzien, en
waar ze hun zaken zelf regelen binnen en met hun eigen omgeving. Je eigen leven samen met anderen op een
voor jou zinvolle manier vormgeven, dan hebben wij het over het dagelijks leven, de leefwereld van de inwoners
van onze gemeente. De leefwereld, dat is de plek waar mensen creatieve oplossingen voor hun vragen en
problemen vinden.
Preventie- en welzijnsactiviteiten dragen eraan bij dat inwoners kunnen wonen, werken en recreëren, oftewel
leven, zoals zij dat wensen, zodat het voor hen zinvol en ook leuk is. De meeste mensen zijn in staat hier zelf
voor te zorgen. Voor anderen is dit lastig of (deels) niet mogelijk. Dáár ligt een rol voor onze gemeente om samen
met de (keten)partners in het veld te zorgen voor voldoende toegankelijke en passende voorzieningen en
activiteiten om inwoners hierin te ondersteunen.
•
•
•
•
•

Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de
regie over hun eigen situatie behouden.
Een samenredzame samenleving waarin ondersteuning en zorg voor handen zijn.
Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg, waarbij het huishouden centraal
staat.
Positieve waardering van inwoners en maatschappelijke partners voor de wijze waarop wij (innovatief)
invulling geven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein.
Duurzaam financierbare ondersteuning en zorg.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Om het bovenstaande te bereiken, is een complexe transformatie van het sociaal domein 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. Deze transformatie-opgaven staan beschreven in ons Dienstverleningsmodel
sociaal domein
Organiseren en regisseren van samenwerking
We hebben de samenwerking tussen onze partners in het sociaal domein georganiseerd en geregisseerd. Dit
transformatieproces kreeg dit jaar vorm en inhoud door te sturen op:
•

het aanbrengen van meer samenhang: samenwerken, verbreden en verbinden;
o Wij hebben verdere stappen gezet voor de invulling van het cluster Preventie & Welzijn.
o Als onderdeel daarvan zijn wij in gesprek gegaan met inwoners en samenwerkingspartners in Maarssen
Dorp en in Breukelen Noord. Met de uitkomsten (thema's) gaan wij samen met de betrokken partners
aan de slag.
o Wij hebben de hulpgids ‘Rondkomen in Stichtse Vecht’ uitgebracht voor inwoners met een laag inkomen.
Deze gids voorziet in een behoefte en biedt een duidelijk overzicht van de mogelijkheden voor inwoners
met een laag inkomen. Ook de 55+ Gids voorziet nog steeds in een grote behoefte en draagt bij aan
onderlinge samenhang van voorzieningen en initiatieven;
o Met inbreng van maatschappelijke partners is de Nota lokaal Gezondheidsbeleid opgesteld. Deze
bieden wij uw Raad ter vaststelling aan in het eerste kwartaal van 2019.
o Wij zien huisartsen als een belangrijke partner in het sociaal domein. Om deze samenwerking nog beter
vorm te geven hebben wij een convenant met het Bestuurlijke Overleg Huisartsen Stichtse Vecht
voorbereid.

•

de ontwikkeling waarbij minder zware en meer lichte(re) zorgvormen worden ingezet;
Wij hebben voor de verschuiving van zwaar naar licht, nadrukkelijk aandacht gevraagd in de
voortgangsgesprekken met Wmo- en jeugdhulpaanbieders.
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•

In 2018 hebben wij ingezet op het contracteren van een gecertificeerde instelling door middel van een
subsidietender; per 2019 hebben wij voor meerdere jaren een subsidierelatie met Samen Veilig Midden
Nederland voor Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis. Bij Samen Veilig Midden Nederland
(SAVE) zien wij net als vorig jaar een stijging van inzet van ondertoezichtstellingen en voogdijzaken.

•

Wij intervenieerden om de samenwerking met en tussen de ketenpartners te verbeteren; er is nu tijdelijk een
gezamenlijk team van medewerkers van Buurtzorg Jong, jeugdconsulenten, jeugd- en gezinswerkers van de
gemeente en andere partners. Wij zien bij Buurtzorg Jong een substantiële toename in aanmeldingen
gedurende de afgelopen jaren. Ook is eind 2018 nog sprake van een wachtlijst bij Buurtzorg Jong en bij de
consulenten. Middels de samenwerking in het nieuwe team en door het uitoefenen van meer invloed binnen
dit team willen wij de komende tijd de wachtlijst terugdringen.

•

Om crisissituaties en crisiszorg met verblijf voor jeugdigen zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij samen
met Buurtzorg Jong werkafspraken met ketenpartners gemaakt over crisiszorg. Daarnaast zijn wij gestart met
de maatwerktafels; bij complexe casuïstiek zoeken wij naar creatieve passende oplossingen voor de
jeugdige en het gezin.

•

Daarnaast hebben wij een procesregisseur geworven die zich gaat richten op het voorkomen van stapeling
van zorg; de inzet van verschillende vormen van jeugdhulp met onvoldoende resultaat. Wij zien dat het van
groot belang is om op het juiste moment de juiste (zwaarte) van hulp in te zetten en indien nodig te
interveniëren.

•

Wij gaan van 2e naar 1elijns zorg en van individuele (maatwerk-)voorzieningen naar collectieve, algemeen
toegankelijke voorzieningen:
o Afgelopen jaren is er een sterke stijging van jeugdigen dat door het wijkteam geholpen is. Het aantal
kinderen en/of trajecten in de geïndiceerde zorg lijkt op basis van de Q2-monitor niet gestegen.
o Wij hebben in 2018 een aanzet gemaakt voor de inkoop van WMO en Jeugdhulp voor 2021 en verder,
waarbij wij nog meer voorzieningen algemeen toegankelijk willen maken.
o Ook bevorderen wij binnen algemene voorzieningen een proces van individuele ondersteuning van
inwoners naar een groepsgewijze aanpak waarin de onderlinge uitwisseling tussen ‘lotgenoten’ en
samen ondernemen voorop staat. Voorbeelden hiervan zijn:
de Vriendenclubs van ‘Handje helpen’
de gespreksgroepen voor werkende mantelzorgers (Steunpunt Mantelzorg i.s.m. Kwadraad
algemeen maatschappelijk werk)
de Meidengroep van Kwadraad (schoolmaatschappelijk werk)
de Buurtcirkels van Kwintes

•

Wij gaan van intramurale zorg naar extramurale begeleiding:
o Wij willen dat in de toekomst cliënten in een beschermde woonomgeving zoveel mogelijk zelfstandig in
de wijk worden gehuisvest, met intensieve begeleiding indien nodig. Om deze verschuiving van
intramurale zorg naar extramurale begeleiding mogelijk te maken, zijn wij in U16 verband intensief
betrokken geweest bij de voorbereiding van de transitie van maatschappelijke opvang en beschermd
wonen.
o Wij zijn gestart met maatwerktafels. Binnen de jeugdhulp/sociaal domein is in sommige gevallen niet
direct een passende oplossing voor complexe zaken. Denk aan 18- en 18+ problematiek, kinderen die
dreigen uit huis geplaatst te worden bij ongewijzigde inzet en waarbij ouders en kinderen niet tevreden
zijn. Samen met de betrokken partners wordt met de ouders en kinderen gekeken wat hun eigen
oplossing is en wat de mogelijkheden zijn.
o Wij hebben in 2018 in regionaal verband (Utrecht West) de aanvraag voor het Transformatiefonds
ingediend; deze is goedgekeurd door het Rijk. Wij zetten o.a. in op meer gezinshuizen en pleegzorg,
meer ambulante specialistische jeugdhulp en het zoeken naar gezinsvormen voor kinderen die nu in een
woongroep zitten.
o In bovenregionaal verband hebben wij de inkoop voor 2020 voor de 3 milieuvoorzieningen, Jeugdzorg
Plus en Bijzondere Opname Psychiatrische Zorg voor jeugd voorbereid, waarbij wij tot doel hebben een
transformatie van de zorg en minder instroom in die voorzieningen. De bovengenoemde opbouw van
regionale getransformeerde voorziening gaat hier mee hand in hand. Wij pakken hierin een actieve rol.
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•

Wij gaan van formele naar informele ondersteuning en algemene voorzieningen:
o De samenwerking tussen Werk & Inkomen (gemeente) en Gilde Stichtse Vecht waarbij
uitkeringsgerechtigden zijn toegeleid naar en deelnemen aan de POWER-training van het Gilde
(Initiatievenfonds ESB);
o Wij zien toenemende afschaling van geïndiceerde jeugdhulp naar informele ondersteuning zoals de
maatjes van Handjehelpen);
o Wij voorkomen instroom in geïndiceerde zorg door de samenwerking tussen jeugdhulp en
steungezinnen (Handje Helpen en Buurtzorg Jong);
o de samenwerking tussen Kwadraad AMW en de maatjes (vrijwilligers & stagiaires) van Handjehelpen
t.b.v. huishoudens waarin de regie structureel zwak ontwikkeld is;
o het project Welzijn/Bewegen op Recept (ESB-pilot in Maarssen Dorp) waarbij patiënten van de huisarts
met stemmingsklachten worden begeleid en doorgeleid naar welzijns-, sport- en culturele voorzieningen;
o De Buurtcirkel (van Kwintes) is gestart. Kwetsbare inwoners, waaronder ex-beschermd wonen cliënten
ondersteunen hierbij vooral elkaar, waardoor minder formele zorg nodig is.

•

Wij hebben het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan het Raadsbesluit van september 2017 over de
inrichting van de sociale werkvoorziening. Per 1 januari 2019 is het Werkbedrijf SV (met de naam Kansis)
een feit.

Maatregelen Sociaal Domein
Samen met onze partners hebben wij maatregelen uitgevoerd met het oog op preventie en het versterken van de
zelfredzaamheid van inwoners.
Daartoe hebben wij:
•
geïnvesteerd in het niveau van de algemene, laagdrempelige voorzieningen:
o Van de 13 projecten uit de nota Een Sterke Basis, zijn 10 of 11 projecten gestart en worden in 2018
uitgevoerd. Enkele van deze projecten lopen nog door in 2019, vanwege opgelopen vertraging. Er zijn 6
aanvragen voor het Initiatievenbudget Sterke Basis toegekend; 1 aanvraag is nog in behandeling voor
dit jaar. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de evaluatierapportage die begin 2019
beschikbaar is.
o Wij hebben ons ingezet voor het versterken van de ontmoetingsfunctie in Maarssenbroek (Willem van
Hoornhof, optie ontmoetingsruimte Bisonspoor)
o Wij hebben ervoor gezorgd dat het jeugdhonk in Kockengen opnieuw kon worden geopend.
•

vrijwillige inzet en mantelzorg gestimuleerd en ondersteund:
o vrijwillige inzet: wij zetten door het faciliteren van de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht in op het
ondersteunen van verenigingen en initiatieven bij het vinden & binden van vrijwilligers;
o mantelzorg: 2018 laat een scala aan activiteiten zien voor ondersteuning en waardering van
mantelzorgers. Deze waren in het bijzonder gericht op de volgende groepen: jonge mantelzorgers,
werkende mantelzorgers en mantelzorgers van mensen met dementie.
de pilot Ervaringsmaatjes voor Jonge Mantelzorgers (Handjehelpen);
verwerving door de gemeente van de erkenning ‘Wij zijn mantelzorgvriendelijk’;
de intensivering van de campagne Samen Dementievriendelijk, in een bijzondere cofinanciering met
het Stagfonds Stichtse Vecht.

•

bevorderd dat inwoners een eenvoudige vraag in hun eigen leefwereld kunnen oplossen:
o Zoals eerder al genoemd, werken wij aan een steeds groter pakket van algemene voorzieningen.
Bovendien kunnen cliënten gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Dit alles
maakt het mogelijk om steeds makkelijker vragen binnen de eigen leefwereld op te lossen. Inmiddels
hebben honderden inwoners gebruik gemaakt van OCO. Wij zijn door het ministerie aangewezen als
koplopergemeente en hebben hiervoor een extra bedrag van € 200.000 ontvangen.

•

tijdige doorverwijzing naar passende ondersteuning en zorg gestimuleerd:
o Om tijdige doorverwijzing naar passende ondersteuning en zorg te stimuleren hebben wij het project
‘Voorkomen en vroegtijdig signaleren van schulden’ uitgevoerd in samenwerking met Leef
Maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast leverde deelname aan en inzet vanuit het Landelijk
Programma Schouders Eronder een belangrijke bijdrage aan preventie en vroegtijdige signalering.
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o
o
o

Wij hebben gewerkt aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Deze aanpak is erop
gericht problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en waar mogelijk informele zorg in te zetten, ter
voorkoming van zwaardere problematiek en de inzet van zware, formele zorg.
En ook de procesregisseur en maatwerktafels, zoals hierboven genoemd, dragen bij aan tijdige
verwijzing naar passende zorg.
Wij hebben de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd GGZ uitgebreid, zodat deze in 2019 in meer
kernen ingezet kan worden.

•

de instroom voorkomen en beperkt en de uitstroom van uitkeringsgerechtigden bevorderd:
o Wij hebben groepsbijeenkomsten georganiseerd voor uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot
de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn wij gestart met de ontwikkeling van een aanpak voor de brede
doelgroep binnen het Werkbedrijf Stichtse Vecht waarmee wij invulling geven aan de clusters
Arbeidsontwikkeling, Werkgeversdienstverlening en Maatschappelijke Plaatsing & Participatie. Deze
ontwikkeling zetten wij door in 2019.

•

onderzocht hoe wij het minimabeleid toekomstbestendig kunnen inrichten:
o Wij hebben in een eerste sessie met uw Raad gesproken over de financiële ontwikkelingen in het
Sociaal Domein ter voorbereiding op duurzaam financieel evenwicht binnen het Sociaal Domein.

Samenkracht en Burgerparticipatie
•
Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2018, gingen wij ervan uit dat uw Raad het
dorpshuizenbeleid in 2017 zou vaststellen en hebben wij in de Programmabegroting 2018 aangegeven dat
wij samen met inwoners en dorpsraden het vastgestelde Dorpshuizenbeleid uit zouden voeren. De
commissie heeft in september 2017 het dorpshuizenbeleid terugverwezen naar het College. In 2018 was het
dorpshuizenbeleid nog steeds onderwerp van gesprek. Er is nog geen, door uw Raad vastgesteld,
dorpshuizenbeleid. Daarom zijn de subsidies rondom dorpshuizen conform het subsidiebeleid 2015 – 2019
uitgevoerd en is een losse pilot rondom de verduurzaming van één dorpshuis gestart in Nieuwer Ter Aa. De
pilot voor overdracht van onze grootonderhoudsbudgetten aan de dorpshuizen, die in 2015 in Nieuwer Ter
Aa was gestart is in 2018 geëvalueerd. De evaluatie was positief en gebruiken wij als nadere onderbouwing
van het nieuw vast te stellen dorpshuizenbeleid. Wij verwachten uw Raad in het derde kwartaal van 2019 het
dorpshuizenbeleid ter vaststelling aan te bieden.
Verbonden partijen
Binnen dit programma werken wij samen met:
•
•

GGD Regio Utrecht (GGDrU)
Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Indicatoren
Verplichte indicatoren Rijk

P/E

Bron

B2018

R2018

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en
met 64 jaar

P

LISA

550

570

% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter

P

Verwey Jonker

1,52%

-

% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

P

Verwey Jonker

2,6%

2,72%

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

P

CBS

67,8%

68,7%

% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)

P

Verwey Jonker

0,5%

0,4%

Aantal personen per 10.000 inwoners met een
bijstandsuitkering

P

CBS

205

216

Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners
van 15 tot en met 64 jaar

P

CBS

290

64

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

P

CBS

6,7%

6,6%

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met
jeugdbescherming

P

CBS

0,5%

0,7%

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering

P

CBS

0,2%

0,2%

Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een
maatwerkarrangement WMO

P

GMSD

290

450

Toelichting
•
Het percentage 12 tot en met 21-jarigen met een delict voor de rechter is voor 2018 niet beschikbaar.
•
Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin is het percentage over 2015.
•
De netto arbeidsparticipatie is het cijfer over 2017 volgens zowel het CBS als ”Waar staat je
gemeente?”.
•
De indicator ‘Percentage achterstandsleerlingen’ die vanuit het Verwey-Jonker Instituut wordt geleverd,
wordt in de volgende set Kinderen in Tel niet meer opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment
het aantal achterstandsleerlingen zeer sterk terugloopt, doordat ouders steeds vaker hoger zijn opgeleid.
Om die reden heeft deze indicator minder zeggingskracht gekregen. Als gevolg hiervan heeft het Rijk
besloten dat deze indicator komt te vervallen.
•
Het percentage werkeloze jongeren is het percentage over 2015.
•
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
•
Het doel voor 2018 was 205, de realisatie is uitgekomen op 216. Het gaat in dit geval om personen en
niet om uitkeringen. De definitie van deze indicator omvat meer dan alleen de personen aan wie wij een
uitkering verstrekken. Het genoemde cijfer extrapoleren naar het aantal inwoners van Stichtse Vecht
geeft dus een hoger aantal personen dan het aantal personen dat wij op dit moment een uitkering
verstrekken. Tot dit aantal behoren namelijk ook inwoners met een leeftijd boven de
pensioengerechtigde leeftijd, die een aanvullende uitkering van de SVB ontvangen. De laatste cijfers
laten zien dat er in februari 102 van dit soort uitkeringen zijn verstrekt aan gepensioneerden. Het is niet
bekend om hoeveel personen dit gaat.
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•

•
•

Lopende re-integratieuitkeringen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar. Het doel voor 2018 was
290, de realisatie is uitgekomen op 64. Het betreft cijfers uit het tweede kwartaal van 2018. Het CBS
meet het aantal re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners, dit aantal (6,4) is doorgerekend naar
10.000 inwoners. Het gaat voor deze indicator om re-integratievoorzieningen in plaats van reintegratieuitkeringen. In de wettelijk vastgestelde indicatoren wordt nu ook gesproken over voorzieningen
in plaats van uitkeringen. In het verleden is hierdoor ten onrechte het aantal uitkeringen vermeld, in
plaats van het aantal lopende re-integratietrajecten. Dit verklaart de afwijking voor deze indicator.
De percentages alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp, jeugd en jeugdreclassering, zijn de percentages
over het eerste half jaar 2018.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners
Uit de cijfers van de eerste helft van 2018 blijkt uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein dat er
2900 inwoners zijn met een maatwerkarrangement. Dit betekent dat er 450 maatwerkarrangementen
zijn per 10.000 inwoners. Ten onrechte is over eerdere jaren het getal 290 als indicator genoemd. Dit
was ook voor voorgaande jaren te laag blijkt uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het totale
aantal van 2900 maatwerkarrangementen is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
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Wat heeft het gekost?

Sociaal

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Lasten

46.960.711

48.850.257

49.476.780

Baten

-36.821.229

-36.421.250

-37.309.716

-626.523
888.466

Geraamde saldo van baten en lasten

10.139.482

12.429.007

12.167.064

261.943

963.179

143.558

13.608

129.950

Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves

-2.464.917

-3.172.451

-2.780.558

-391.893

Saldo mutaties reserves

-1.501.738

-3.028.893

-2.766.950

-261.943

Geraamde resultaat

8.637.744

9.400.114

9.400.114

-

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de
toelichting opgenomen.
Taakveld
Algemene uitkering

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo
2018

2018

2018

2018

Totaal baten

-23.658.017

-23.758.038

-24.331.130

573.092

Saldo

-23.658.017

-23.758.038

-24.331.130

573.092

Baten
Binnen het taakveld Algemene uitkering hebben wij € 573.092 meer ontvangen dan begroot.
Wij verwachten een vergoeding van het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders over
2018 van € 135.095. Deze ontvangst was niet hier geraamd omdat in het verleden het bedrag rechtstreeks van
het Centraal Orgaan Asielzoekers werd ontvangen (zie de toelichting bij taakveld Arbeidsparticipatie).
Voor het project Transformatiefonds Jeugd is via de Decembercirculaire een bedrag van € 438.000 ontvangen.
Dit bedrag wordt als onderdeel van het saldo van het hele programma in de risicoreserve Sociaal Domein gestort
en komt in 2019 weer beschikbaar voor het regionale project onder aftrek van de kosten die al gemaakt zijn in
2018 (€ 29.556).
Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

2018

Toegerekende personeelslasten
Kapitaallasten

658.324

699.971

626.355

125.472

125.472

125.474

-2

Overige lasten

3.356.330

3.636.178

3.421.625

214.553

Totaal lasten

4.140.126

4.461.621

4.173.454

288.167

Totaal baten

-272.295

-272.295

-279.072

6.777

3.867.831

4.189.326

3.894.381

294.945

Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie

Saldo

73.616

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is aan toegerekende personeelslasten € 73.616 minder
uitgegeven dan begroot. Deze onderbesteding wordt verklaard door openstaande vacatureruimte gedurende het
jaar.
Overige lasten
Binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is aan overige lasten € 214.553 minder uitgegeven dan
begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:
•
Een onderbesteding van € 149.832 op het budget Een Sterke Basis. Dit komt doordat enkele projecten later,
niet of zonder gemeentelijke middelen zijn uitgevoerd.
•
Een onderbesteding van € 61.569 op het mantelzorgcompliment. De reden hiervoor is dat 220 minder
mantelzorgers bereikt zijn dan verwacht.
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Begroting

Begroting

Rekening

Saldo

primitief

na wijziging

2018
Toegerekende personeelslasten

796.720

2018

2018

2018

521.328

547.359

Overige lasten

-26.031

555.520

75.000

125.868

-50.868

Totaal lasten

1.352.240

596.328

673.228

-76.900

Totaal baten

-

-

-

-

1.352.240

596.328

673.228

-76.900

Taakveld
Wijkteams

Saldo

Overige lasten
Binnen het taakveld Wijkteams hebben wij aan Overige lasten € 50.868 meer uitgegeven dan begroot.
Dit is voornamelijk het gevolg van hogere kosten voor automatisering, trainingen/cursussen, licentiekosten en
(incidentele) verbouwingskosten van locatie Safariweg (huisvesting wijkteam). Er is gekozen om voor cursussen
meer het accent te leggen op de scholing van de wijkteammedewerkers en iets minder op die van de WMO- en
jeugdconsulenten (zie ook de toelichting bij de beheerskosten op taakveld Maatwerkdienstverlening).
Taakveld
Inkomensregelingen

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018
Toegerekende personeelslasten

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

1.369.006

1.731.407

1.726.226

5.181

3.767

3.767

3.767

0

Kapitaallasten
Overige lasten

15.299.691

14.432.170

14.763.976

-331.806

Totaal lasten

16.672.464

16.167.344

16.493.969

-326.625

Totaal baten

-11.787.350

-11.287.350

-11.747.943

460.593

4.885.114

4.879.994

4.746.026

133.968

Saldo

Overige lasten
Binnen het taakveld Inkomensregelingen hebben wij aan Overige lasten € 331.806 meer uitgegeven dan begroot.
De belangrijkste oorzaken zijn:
•
De beheerskosten geven een nadeel van € 53.016. Dit is voornamelijk het gevolg van de kosten voor de
software waar geen rekening mee is gehouden.
•
De bijstandslasten zijn € 158.674 hoger dan geraamd. Met name van de IOAW-regeling wordt meer gebruik
gemaakt dan verwacht.
•
De uitgaven voor BBZ zijn € 174.195 hoger dan geraamd. Als gevolg van een grote schuldsaneringszaak
moest de voorziening voor oninbare vorderingen weer aangevuld worden. Het nadeel bedraagt € 121.580.
Daarnaast is de verstrekking van bedrijfskredieten € 40.618 hoger uitgevallen dan geraamd.
Bedrijfskredieten zijn lastig te voorspellen en kunnen van jaar tot jaar sterk wisselen. In 2018 zijn twee grote
kredieten verstrekt van € 26.200 en van € 52.400 en daarnaast nog een aantal kleinere kredieten.
•
De fraudebestrijding geeft een voordelig beeld van € 72.781. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing in
de bedrijfsvoering door de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein op verzoek van de deelnemende
gemeenten, waar Stichtse Vecht ook toe behoort. Ook hebben wij nog een verrekening van € 11.297 over
2017 ontvangen in september 2018.
•
De uitgaven van het minimabeleid/bijzondere bijstand (inclusief kwijtschelding) lopen inmiddels behoorlijk in
de pas. Er is een klein tekort van € 18.702.
Baten
Binnen het taakveld Inkomensregelingen hebben wij aan Baten € 460.593 meer ontvangen dan begroot. De
belangrijkste oorzaak is een hogere Rijksbijdrage (BUIG) van € 376.936. Daarnaast zijn de terugvorderingen
(Bijstand en Bijzondere bijstand) € 24.996 hoger dan geraamd, is de Rijksbijdrage € 35.212 hoger en is er een
projectsubsidie ontvangen van € 23.448 van Menzis in verband met de Collectieve Ziektekostenregelingen die wij
van hen afnemen.
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Taakveld
Begeleide participatie

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

Rekening

Saldo
2018

2018

2018

69.200

166.211

166.701

-490

Kapitaallasten

8.729

8.729

8.729

0

Overige lasten

3.735.857

3.522.303

4.100.698

-578.395

Totaal lasten

3.813.786

3.697.243

4.276.128

-578.885

Totaal baten

-

-

-224.000

224.000

3.813.786

3.697.243

4.052.128

-354.885

Toegerekende personeelslasten

Saldo

Overige lasten
Binnen het taakveld Begeleide participatie hebben wij aan Overige lasten € 578.395 meer uitgegeven dan
begroot. De bijdrage aan Pauw bedrijven over 2018 was € 306.985 hoger dan geraamd, omdat de bijdrage in het
exploitatietekort lager bergroot werd.
Voor de oprichting van de stichtingen die zijn opgericht om de taken van PAUW over te nemen was een bedrag
van € 128.100 geraamd. Dit is als volgt opgebouwd:
•
Oprichtingskosten stichtingen
€ 306.400
•
Regionale projectkosten
€ 47.500
•
Liquidatiesaldo
-€ 224.000
De oprichtingskosten zijn verantwoord in 2018. Voor de regionale projecten was ook in 2019 € 30.000 geraamd.
Maar omdat de kosten voornamelijk in 2018 zijn gemaakt, is het hele bedrag van € 77.500 in 2018 verantwoord.
Dit geeft een nadeel van € 30.000. Daarnaast is het bedrag van € 224.000 van het verwachte liquidatie-resultaat
alsnog te vorderen opbrengst bij de baten verantwoord (zie ook de toelichting bij de baten). Totaal nadeel van de
incidentele lasten is daarmee dus € 254.000.
In dit saldo is een verwachte ontvangst € 224.000 van Pauw opgenomen (liquidatieresultaat). Dit bedrag krijgen
wij pas in 2019 en is daarom als verwachte opbrengst bij de baten verantwoord.
Baten
Binnen het taakveld Begeleide participatie hebben wij aan Baten € 224.000 meer verantwoord dan begroot. Dit
bedrag betreft de verwachte afrekening van het exploitatieresultaat van voormalig Pauw bedrijven (zie de
toelichting bij de overige lasten).
Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

458.359

633.235

840.283

-207.048

Overige lasten

778.510

809.640

475.129

334.511

Totaal lasten

1.236.869

1.442.875

1.315.411

127.464

Totaal baten

-183.280

-183.280

-77.455

-105.825

1.053.589

1.259.595

1.237.956

21.639

Taakveld
Arbeidsparticipatie

Saldo

Rekening

Saldo

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld Arbeidsparticipatie hebben wij aan Toegerekende personeelslasten € 207.048 meer
uitgegeven dan begroot.
Het grootste deel is te verklaren doordat € 178.339 van het budget voor re-integratie is ingezet in de vorm van
inhuur, waardoor deze lasten onder het kopje Toegerekende personeelslasten verantwoord worden (zie ook de
toelichting bij de Overige lasten).
Overige lasten
Binnen het taakveld Arbeidsparticipatie hebben wij aan Overige lasten € 334.511 minder uitgegeven dan begroot.
Dit is als volgt te verklaren:
•
Aan re-integratie is € 284.555 minder uitgegeven dan geraamd. Hiervan wordt € 178.339 verklaard doordat
hiervoor medewerkers re-integratie zijn ingehuurd. Dit wordt toegelicht bij de toegerekende personeelslasten.
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•

Aan de opvang van vergunninghouders is € 49.956 minder besteed dan was geraamd. Het aantal
huisvestingen was lager dan verwacht, waardoor de lasten van begeleidingstrajecten voordelig uitvallen.

Baten
Binnen het taakveld Arbeidsparticipatie hebben wij aan Baten € 105.825 minder ontvangen dan begroot. Dit is als
volgt te verklaren:
•
Bij re-integratie is een bedrag van € 75.000 ontvangen van Utrecht in het kader van de ESF-subsidies. Deze
subsidie is niet begroot vanwege de grote mate van onzekerheid ten aanzien van het daadwerkelijk
toekennen van de subsidie.
•
Bij de opvang van nieuwkomers is rekening gehouden met een Rijksbijdrage van € 183.280 als vergoeding
voor de kosten van maatschappelijke begeleiding. Omdat de vergoeding is overgeheveld naar het
Gemeentefonds is de opbrengst verantwoord onder taakveld Algemene uitkering. Dit bedrag is overigens
lager (€ 135.095). Deels omdat in de rijksbijdrage een deel van de statushouders landelijk buiten beeld is
gebleven. Deze omissie wordt hersteld in de meicirculaire 2019.
•
Een ander deel wordt verklaard door het feit dat er daadwerkelijk minder statushouders zijn gehuisvest in
2018.
Taakveld
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

578.405

678.000

639.454

38.546

Overige lasten

1.441.972

1.476.266

1.281.248

195.018

Totaal lasten

2.020.377

2.154.266

1.920.702

233.564

Totaal baten

-120.287

-120.287

-95.571

-24.716

1.900.090

2.033.979

1.825.131

208.848

Saldo

Overige lasten
Binnen het taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) hebben wij aan Overige lasten € 195.018 minder uitgegeven
dan begroot.
De belangrijkste oorzaak is dat het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van de voorzieningen achterblijft bij
de verwachting. Ten opzichte van 2017 is dit aantal unieke cliënten gedaald met 94 (van 2435 naar 2341). Een
hele duidelijke verklaring hiervoor kan niet worden gegeven, maar vermoedelijk speelt de invoering van het
abonnementstarief hierin een rol. Mogelijk wachten inwoners met indienen van een aanvraag voor een
maatwerkvoorziening tot na 1 januari 2019.
Aan hulpmiddelen en vervoer (inclusief PGB's) is hierdoor € 89.908 minder uitgeven dan geraamd.
De uitgaven voor grote woningaanpassingen zijn € 97.077 lager dan begroot. Het aantal woningaanpassingen
fluctueert sterk per jaar en is dus lastig in te schatten.
Taakveld
Maatwerkdienstverlening

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018
Toegerekende personeelslasten

2018

Rekening
2018

Saldo
2018

2.354.480

2.364.450

2.746.156

-381.706

Overige lasten

12.201.331

14.665.711

14.045.845

619.866

Totaal lasten

14.555.811

17.030.161

16.792.001

238.160

Totaal baten

-800.000

-800.000

-554.544

-245.456

13.755.811

16.230.161

16.237.457

-7.296

Saldo

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening hebben wij aan Toegerekende personeelslasten € 381.706 meer
uitgegeven aan loonkosten en inhuur dan begroot.
•
Er is een bedrag van € 93.845 betaald voor de projectleider transitie Jeugdhulp in Utrecht West-verband. Dit
wordt verrekend met onze bijdrage aan het samenwerkingsverband in Utrecht West (zie ook de toelichting bij
overige lasten).
•
Op het Transformatiebudget Sociaal Domein is € 101.180 meer uitgegeven dan begroot aan loonkosten en
inhuur.
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•

Het restant van de overschrijding van Є 186.978 is het gevolg van hogere uitgaven aan inhuur als gevolg van
een gestegen aantal aanvragen en voor het wegwerken van achterstanden.

Transformatiebudget. Voor 2017 en 2018 is door uw Raad budget beschikbaar gesteld voor de transformatie van
het Sociaal Domein, deze is opgenomen onder de risicoreserve Sociaal domein.
Per 31 december 2017 bedroeg het restant op dit budget € 660.955. In 2018 is totaal € 199.793 ten laste
gebracht van dit budget voor het transformatieprogramma. Per saldo is in de risicoreserve Sociaal Domein nog
€ 461.162 beschikbaar voor het transformatieprogramma 2019. Zie ook het overzicht van het verloop van de
risicoreserve op pagina 45.
Overige lasten
Binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening hebben wij aan Overige lasten € 619.866 minder uitgegeven dan
begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:
•
De beheerskosten zijn € 110.440 lager dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat er minder is
ingezet op scholing, cursussen en dergelijke (zie ook de toelichting op de beheerskosten bij taakveld
Wijkteams). Daarnaast is terughoudend omgegaan met het verstrekken van adviesopdrachten aan derden.
•
De uitgaven voor het Inkoopbureau Utrecht West zijn € 61.634 lager dan geraamd, omdat een deel van de
uitgaven inhuur betreft, die verantwoord is bij de toegerekende personeelslasten.
•
Aan onafhankelijke cliëntondersteuning is € 232.980 minder uitgegeven dan geraamd. Dit is grotendeels het
gevolg van een extra rijksbijdrage van € 200.000 die wij hebben ontvangen als "koplopers"-gemeente. Dit is
door het late tijdstip van ontvangst niet uitgegeven in 2018. Dit bedrag is als onderdeel van het
programmaresultaat verrekend met de risicoreserve Sociaal Domein, zodat het geld binnen de reserve
beschikbaar blijft.
•
De uitgaven voor huishoudelijke hulp zijn € 719.632 lager dan geraamd, omdat enerzijds minder cliënten zijn
ingestroomd dan verwacht en anderzijds gemiddeld per cliënt minder uren worden gebruikt dan normatief
worden beschikt (lagere uitnuttingsgraad). Het vermoeden bestaat dat de invoering van het
abonnementstarief ook hier een rol speelt.
•
De lasten voor schuldhulpverlening zijn € 86.540 lager dan begroot, omdat relatief veel dossiers succesvol
zijn afgesloten en het aantal cliënten in de bemiddelingen dus is afgenomen. Via de meicirculaire is
bovendien een extra integratie-uitkering van € 65.633 ontvangen door de gemeente; voor dit bedrag is geen
bestemming gevonden.
•
Aan de nieuwe Wmo is € 98.207 meer uitgegeven dan in de (bij de BERAP bijgestelde) begroting vanwege
meer cliënten en intensiever gebruik per cliënt.
•
De uitgaven voor jeugdhulp zijn € 406.342 hoger dan in de (bij de BERAP bijgestelde) begroting als gevolg
van een toename in de zwaarte van de ingezette zorg en stapeling van zorg, maar geen stijging in het aantal
jeugdigen in de jeugdhulp. Zo zien wij een toename in de ingezette specialistische geestelijke
gezondheidszorg, waarvan overigens meer dan de helft van de verwijzingen via de huisartsen lopen.
•
Het budget voor (overige lasten) transformatiebudget is met € 98.614 overschreden (zie tekst bij de
toegerekende personeelslasten).
Baten
Binnen het taakveld Maatwerkvoorzieningen is aan Baten € 245.456 minder ontvangen dan begroot. Dit is vrijwel
geheel het gevolg van minder inkomsten van eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen, omdat (met name bij de
huishoudelijke hulp) minder cliënten zijn en minder uren zorg worden verstrekt.
Taakveld
Geëscaleerde zorg
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

103.640

37.018

25.299

11.719

Overige lasten

1.097.350

1.097.350

1.634.977

-537.627

Totaal lasten

1.200.990

1.134.368

1.660.276

-525.908

Totaal baten

-

-

-

-

1.200.990

1.134.368

1.660.276

-525.908

Saldo

Overige lasten
Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg hebben wij aan Overige lasten € 537.627 meer uitgegeven dan begroot.
Wij zien allereerst dat meer maatregelhulp (gedwongen kader) is ingezet. Bovendien zien wij dat knelpunten 43

zoals bijvoorbeeld de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming – in de ketensamenwerking een effect
hebben voor de aantallen.
Taakveld
Volksgezondheid

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

171.906

162.192

9.714

1.934.145

1.994.145

2.009.418

-15.273

-

-

-

-

1.968.048

2.166.051

2.171.610

-5.559

Totaal baten
Saldo

2018

2018

Overige lasten
Totaal lasten

Saldo

33.903

Toegerekende personeelslasten
Kapitaallasten

Rekening

-

-

-

-

1.968.048

2.166.051

2.171.610

-5.559

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld
Mutaties reserves

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toevoeging aan reserves

963.179

143.558

13.608

129.950

Onttrekking aan reserves

-2.464.917

-3.172.451

-2.780.558

-391.893

Mutaties reserves

-1.501.738

-3.028.893

-2.766.950

-261.943

Algemeen
Uw Raad heeft besloten de werking van de risicoreserve Sociaal Domein toe te passen op het hele programma
Sociaal. Dit betekent dat het totale resultaat wordt verevend met de reserve.
De begroting van dit programma inclusief mutaties reserves geeft een bedrag aan van € 9.400.114. De realisatie
exclusief mutaties reserves bedraagt € 12.167.064. Per saldo wordt een bedrag van € 2.766.950 verrekend met
de reserves.
Toevoeging aan de reserves
Het verantwoorde bedrag van € 13.608 heeft betrekking op een storting in de kapitaallastenreserves. Het betreft
voornamelijk rentetoerekening aan de reserve Nieuwbouw Dorpshuis Loenen.
Onttrekking aan de reserves
Er is € 48.521 onttrokken aan de Reserve Dorpshuis Loenen (kapitaallastenreserve) en reserve 4 in 1 – gebouw
ter dekking van de rentelasten.
De verrekening met de reserve Sociaal Domein wordt als volgt berekend:
Programmasaldo (zie algemeen)
€ 2.766.950
Storting reserves dorpshuizen
€
13.608
Onttrekking Kapitaallastenreserve
€ 48.521
Saldo tlv risicoreserve
€ 2.732.037
De belangrijkste verschillen die tot deze onttrekking hebben geleid, zijn toegelicht bij de afzonderlijke taakvelden.
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Het verloop van de risicoreserve Sociaal Domein is hierdoor als volgt:
Risicoreserve Sociaal domein 2018
Saldo reserve per 01-01-2018
Mutaties saldo exploitatie 2018

Onttrekking exploitatiesaldo 2018
Verwacht saldo 31-12-2018

Geraamde mutaties 2019

-2.732.037
1.572.777

Dekking sterke basis 2019

-427.000

Dekking toename lasten minimabeleid/re-integratie

-100.000

Dekking incidentele lasten oprichting Werkbedrijf

-100.000

Regionaal Transformatiefonds Jeugd schijf 2018
Geraamde onttrekkingen 2019
Overige mutaties 2019

4.304.814

Dekking stijging kosten GGD

-408.444
-1.035.444
-24.000

Restant transformatiebudget (voorstel overheveling)

-461.162

Overige mutaties 2019

-485.162

Verwachte onttrekking 2019
Verwacht saldo per 31-12-2019
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-1.520.606
52.171

5. Samenleving
Wat wilden we bereiken?
Stichtse Vecht blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De regio Utrecht kent
een omvangrijke gezondheid gerelateerde economie en groeit snel. De opgave is deze groei duurzaam, leefbaar
en gezond te houden. Goede educatie vinden wij van belang en daarom stimuleren wij goede voorzieningen op
het gebied van onderwijs, kinderopvang en sport.
Behoud en versterking van de gemeente door:
• een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
• een passend voorzieningenniveau (per kern).
• zelfredzame inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
• tot zelfstandige en betrokken inwoners ontwikkelde jeugdigen.
• een toegankelijke vrijetijdsbesteding.
• het bewaren van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Economie
•
Uit het haalbaarheidsonderzoek, in opdracht van de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV), is
gebleken dat er geen draagvlak is voor parkmanagement. Wij zijn gestart met gesprekken over
mogelijkheden voor andere vormen van samenwerking ondernemers. Met de ondernemers van
Portengense Brug zijn wij inmiddels in gesprek.
De toekomstverkenning Breukelerwaard is (ambtelijk) opgesteld. Deze wordt als bouwsteen gebruikt
voor de bredere aanpak bedrijventerreinen (Collegewerkprogramma).
•

In 2018 hebben wij medewerking verleend aan het aantrekkelijker maken van Bisonspoor en omgeving
(Zie programma 3 voor de concretere acties in deze).

•

Na een succesvolle vraaginventarisatie naar de aanleg van snel internet in het buitengebied, hebben
bewoners en ondernemers in het buitengebied ervoor gekozen door te gaan om snel internet aan te
leggen. Omdat de aanleg complex blijkt te zijn moest Glasvezel Buitenaf zoeken naar een nieuwe
aannemer die meer tijd nodig heeft voor nader onderzoek en voorbereidende werkzaamheden waardoor
de aanleg vertraagd is. Gemeente heeft zorggedragen voor de procesbegeleiding met de marktpartijen
en de ambassadeurs (vertegenwoordiging van de bewoners), informatiebijeenkomsten georganiseerd
voor de bewoners en vooral heel veel gesprekken gevoerd met de marktpartijen om ze te interesseren
actief te worden in het buitengebied van Stichtse Vecht en drempels en knelpunten te verlagen. Tevens
zijn de ambassadeurs getraind om volwaardige gesprekspartners van de marktpartijen te zijn en met
kennis van zaken onderhandelingen te kunnen voeren over aanleg en kosten van snel internet in hun
gebied.

•

Wij faciliteren eigenaren van de kantoorgebouwen aan de Planetenbaan en Kwadrant 1, die de kantoren
willen transformeren naar woningen. De gemeente heeft hiervoor een projectorganisatie ingericht. In
deze organisatie zitten zowel gemeente als provincie.
Er zijn diverse initiatieven voor transformatie van de kantoren naar wonen in het gebied. Wij hebben
een randvoorwaarden document opgesteld, waar deze initiatieven aan getoetst kunnen worden. Het
eerste kwartaal van 2019 kan deze worden vastgesteld door het college. Inmiddels hebben wij
vergunning verleend voor het transformeren van de kantoren aan Planetenbaan naar 300 woningen in
de sociale sector.
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•

Wij hebben het afgelopen jaar een onderzoek gebiedsmarketing uitgevoerd. Naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten stellen wij een plan van aanpak op over het vervolg van gebiedsmarketing.
In Maarssen-Dorp is een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) gerealiseerd en op 1 januari 2018 van kracht
geworden voor de duur van 5 jaar. Wij faciliteren hierin door via de BIZ-heffing de bijdragen voor het
ondernemersfonds te innen en vervolgens over te maken naar de rekening van de BIZ-vereniging.
Afgelopen jaar hebben wij de Winkeliersvereniging Breukelen subsidie verleend voor het voorbereiden
van een BIZ. De formele draagvlakmeting hebben wij in december 2018 uitgevoerd. Helaas is het
wettelijk vereiste draagvlak voor invoering van de BIZ in Breukelen niet gehaald.

Toerisme en Recreatie
•
Wij hebben een principebesluit genomen om, conform de wensen van de dorpsraad Vreeland, een TOP
op het Sperwerveld uit te werken.
•

Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2018, gingen wij ervan uit dat uw Raad het
ligplaatsenbeleid in 2018 zou vaststellen en hebben wij in de Programmabegroting 2018 aangegeven
dat wij na besluitvorming uitvoering zouden geven aan het ligplaatsenbeleid. In 2018 was het
ligplaatsenbeleid nog steeds onderwerp van gesprek. Er ligt een concept, dat nader uitgewerkt moet
worden.

Cultuurbeleid en cultureel erfgoed
•
Wij hebben het cultuurfonds Stichtse Vecht geëvalueerd en gaan het Cultuurfonds nog twee jaar lang
voortzetten met enkele aanpassingen in de uitvoering. In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij een
Cultuurmakelaar aangesteld.
•

Met de provincie Utrecht hebben wij uitvoering gegeven aan het cultuurpact. Vanuit het pact werken wij
aan een meerjarig actieplan voor toeristisch recreatieve marketing, geënt op kwaliteitstoerisme en het
benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten in de Vechtstreek. Wij hebben een projectleider
aangesteld om de verschillende partijen, ondernemers, erfgoedpartijen, buitenplaats bewoners te
verbinden en een uitvoeringsplan op te stellen. We hebben meegedaan aan het Europees erfgoedjaar
met onder meer het eerste archeologiefestival voor Stichtse Vecht.

•

Wij hebben, zoals in de begroting aangegeven, uitvoering gegeven aan de beleidsnota cultureel erfgoed
en het monumentenbeleid geactualiseerd. Het onderzoek naar de trendlijnen voor Stichtse Vecht, die als
onderlegger voor de omgevingsvisie wordt opgesteld is afgerond. Wij hebben een conceptlijst opgesteld
van de karakteristieke panden in de gemeente, die bescherming krijgen via de bestemmingsplannen.
Ook in 2018 hebben wij gewerkt aan het actualiseren van de concept archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart. Dit proces loopt door in 2019.

•

Wij hebben het digitaal cultuurpunt versterkt door de website VVV Stichtse Vecht te optimaliseren en de
gemeentelijke website uit te breiden met Ontdek Stichtse Vecht. Het digitaal makelpunt voor vastgoed is
als gevolg van prioritering van werkzaamheden niet gerealiseerd.

Sport

•

In samenwerking met lokale partijen hebben wij combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet
om sport- en cultuuractiviteiten te organiseren. Zo waren er tijdens de vakantieperiodes in verschillende
kernen sportinstuiven voor kinderen die niet op vakantie gaan. Samen met een aantal sportverenigingen
hebben wij de eerste stappen gezet voor projecten waarbij sport als middel wordt ingezet, bijvoorbeeld
bij re-integratie. Wij hebben ons aangesloten bij het platform unieksporten.nl, zodat vraag en aanbod
voor mensen met een beperking nog beter wordt aangesloten op elkaar.
Jongeren op Gezond Gewicht is meer integraal onderdeel uit gaan maken van sportactiviteiten en stimulering en de aanpak op gezonde leefstijl van partners in de zorg en preventie. Samen met
verschillende wijken in Maarssenbroek is het project Gezonde Buurten gestart. Met dit project wordt een
gezonde leefstijl geïntegreerd in de openbare ruimte. In 2019 krijgt dit vorm door inbedding in de nog
vast te stellen nota Gezondheidsbeleid.
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•

De kadernota en het uitvoeringsprogramma Sport zijn ook in 2018 van onverminderd belang geweest
voor de activiteiten die op het gebied van sport en gezonde leefstijl zijn uitgevoerd. In 2019 wordt dit
kader verder herzien en uitgebouwd in lijn met het Nationaal Sportakkoord en het recent afgesloten
Nationaal Preventieakkoord.

•

Vanuit het Sportpunt Stichtse Vecht hebben wij evenementen georganiseerd (onder andere de 12
kernen toertocht en de Santarun), o.a. ten behoeve van het Jeugdfonds Sport. Dit heeft geleid tot een
toename van het aantal gehonoreerde aanvragen van ruim 15%. Tevens zijn actief nieuwe
samenwerkingsvormen opgezet en met onze dienstverlening (off- en online) voorzien wij in een
informatiebehoefte.

•

De gebiedsvisie Zuilense Vecht is door uw Raad in maart vastgesteld. Daarna zijn wij gestart met het
vertalen van de gebiedsvisie naar een gebiedsplan. Verder hebben wij investeringsbijdragen verstrekt
om een aantal sportvoorzieningen te verbeteren voor o.a. korfbal en watersport.

Onderwijs
Wij willen dat kinderen zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen als zelfstandige inwoners, hier speelt goed
en passend onderwijs en goede peuteropvang een belangrijke rol. Soms is daarvoor ook extra ondersteuning
nodig. Wij willen daarom een goede aansluiting tussen onderwijs en sociaal domein en hebben ook in 2018 actief
aansluiting bij het Sociaal Domein gezocht voor:
•

de afronding van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer
Om aan te sluiten bij het sociaal domein hebben wij de aanbesteding van het leerlingen en jeugdhulp
vervoer met ingang van het schooljaar 2018/2019 met elkaar gecombineerd. Verder hebben wij bij de
aanbesteding twee specifieke gunningscriteria opgenomen die een relatie hebben met het sociaal
domein. De eerste daarvan is de wijze waarop de vervoerder een bijdrage levert aan het bevorderen van
de zelfredzaamheid van leerlingen c.q. zelfstandig reizen. De tweede is de wijze waarop de vervoerder
meewerkt aan pilots in het kader van bundeling doelgroepenvervoer.

•

het uitvoering geven aan het ‘thuiszitterspact’
Wij hebben in regionaal verband, samen met het onderwijs uitvoering gegeven aan het Thuiszitterspact,
met als doelstelling dat in 2020 geen enkele jongere langer dan 3 maanden thuis zit. er zijn o.a.
casuïstiek besprekingen gestart, een Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) gerealiseerd om
(dreigende) thuiszitters een plek te bieden en er is een interventieroute vastgesteld om bij vastlopende
problematiek snel tot een passende onderwijs plek en/of zorg te komen.
Lokaal hebben wij een bijeenkomst met kernpartners georganiseerd over ziekteverzuim en zijn wij
gestart met de pilot Jongeren in kwetsbare positie (waaronder Thuiszitters). In SBO De Kristal hebben
wij samen met het onderwijs voorbereidingen getroffen voor de start van een SO-groep met jeugdhulp in
de klas.

•

het zoeken naar mogelijkheden om de werkdruk van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) te
verlagen
Om de werkdruk van het RBL te verlagen is enerzijds de bedrijfsvoering van RBL op orde gebracht en
anderzijds hebben wij een extra structurele investering gedaan in extra fte bij het RBL om de caseload
en werkdruk beter met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor
een betere aansluiting met het Sociaal Wijk Team (SWT) o.a. door het faciliteren van een werkplek voor
het RBL bij het SWT.

•

kwetsbare jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt
In juni 2018 zijn wij gestart met de pilot Jongeren in kwetsbare positie. Concrete acties van deze pilot:
o Wij maken concrete afspraken met scholen voor de jongeren die binnenkort uitstromen
vanuit Praktijkonderwijs (PRO)/Voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
o Wij zijn een maatjes project gestart om ervaring op te doen met de ondersteuning van de
informele zorg voor jongeren door jongeren.
o In november hebben wij de gegevens van het ministerie van de z.g. “bankzitters”
ontvangen. Deze groep gaan wij benaderen om hen en hun mogelijke ondersteuningsvraag
in beeld te krijgen met als uiteindelijk doel hen te activeren naar werk, scholing of
dagbesteding.
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Onderwijshuisvesting
Ook het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting van voldoende
omvang:
•
Het afgelopen jaar hebben wij huisvesting van 2 kindcentra in Maarssen-Dorp laten ontwerpen en
gerealiseerd. Voor het kindcentrum 0-12 jaar (Harmonieplein) is de architect middels een Europese
aanbesteding gegund en hiermee is de ontwerpfase ingezet van een bijna energie neutraal en gasloos
kind centrum.
De gebiedsontwikkeling Daalse Hoek staat ‘on hold’. Daarmee ook de ontwikkeling van het kind
centrum. Er is besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren om een gedeelte van de kinderen uit
Maarssen-Dorp te huisvesten in een extra locatie (dislocatie) in het plangebied Zuilense Vecht.
•

Wij hebben een Startnotitie Integraal onderwijshuisvestingsplan Maarssenbroek midden en zuid,
inclusief plan van aanpak, vastgesteld. Als onderdeel van het integraal onderwijshuisvestingsplan zijn de
analyses van de huidige situatie van de schoolgebouwen uitgevoerd.
Wij hebben Broeklandcollege voorgesteld het schoolgebouw door uitbreiding, of uitbreiding en renovatie
op de huidige locatie toekomstbestendig te maken (het laatste in cofinanciering gemeente en
schoolbestuur). In samenspraak is besloten de haalbaarheid van het scenario uitbreiding en renovatie te
verdiepen en dan een voorstel aan ons college te doen.

Peuteropvang
•
Om de voorschoolse ontwikkeling van peuters te ondersteunen hebben wij met nieuwe flyers, posters en
nieuwsbrieven de inwoners geattendeerd op de voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen zijn
voor iedere peuter toegankelijk. Wij hebben gestimuleerd dat zo veel mogelijk peuters in Stichtse Vecht
goede ontwikkelkansen krijgen.
Verbonden partijen
Binnen dit programma werken wij samen met:
•
•

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
Vitens

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2018

R2018

Programma Economie
Bedrijventerreinen aantal
Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen

P

Meting

1(-2)

0

Transformatie kantoren: minder meters

P

Meting

5%

16%

Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder
meters

P

Meting

0

6000m2

Glasvezel: aantal te verglazen bedrijventerreinen

P

Meting

50%

70%

Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal
ondernemersfondsen

P

Meting

2(+2)

1

Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)

P

Meting

3

3

Aantal VVV infopunten
Deregulering: aantal processen die nav onder zoek
Sira gedereguleerd zijn

P
P

Meting
Meting

8
-

6
-

Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid
ondernemers

E

Meting

6,5

Dienstverlening Gemeente: tevredenheid
ondernemers vergunningverlening

E

KCM

5,5

Sporten en bewegen
% aantal sporters met een beperking en / of
chronische ziekte

P

RIVM

1%

1%

% aantal sporters 55+

P

RIVM

1%

NB

Toelichting
•
Uit de draagvlagonderzoek van Parcmanagement bv in opdracht van de OVSV is gebleken dat er op
bedrijventerreinen geen draagvlak is voor een ondernemersfonds.
•
Door de transformatie van 25.500 m² naar woningen aan de Planetenbaan daalt het aantal m² met 16%.
•
Transformatie kantoren: Minder plancapaciteit bij de Planetenbaan door vaststelling van het provinciaal
inpassingsplan.
•
De in het verleden aanwezige plancapaciteit voor kantoren, welke incourant waren, zijn wegbestemd.
•
Door het, vanuit de gemeente, gericht bij elkaar brengen van vraag en aanbod valt het percentage te
verglazen bedrijventerreinen hoger uit dan verwacht.
•
Met het huidige aantal van 6 VVV infopunten wordt een voldoende dekking over de gemeente bereikt.
•
De tevredenheid van ondernemers wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting zal in 2019
plaatsvinden. De tevredenheid van ondernemers over de vergunningverlening maakt ook deel uit van
meting in 2019.
•
Na 2016 heeft het RIVM geen cijfers meer beschikbaar voor wat betreft het aantal sporters 55+
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Verplichte indicatoren Rijk

E/P

Bron

B2018

R2018

P

Ingrado

1,4%

1,72%

Het aantal leerplichtigen dat niet staat
ingeschreven op een school, per 1.000
leerlingen.

P

Jaarverslag RBL

0,9

2,5

Het aantal leerplichtigen dat wel staat
ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

P

Jaarverslag RBL

25,0

19,0

P

waarstaatjegemeente.nl

46,2

45,4

P

waarstaatjegemeente.nl

155,3

133,8

P

RIVM

46%

NB

Onderwijs
Het percentage van het totaal aantal leerlingen
(12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder
startkwalificatie) het onderwijs verlaat.

Economie
Functiemenging: de functiemengingsmatrix
(FMI) weerspiegelt de verhouding (%)tussen
banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen
wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde
van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar
Sport, Cultuur en Recreatie
% Niet-sporters

Toelichting
•
Het percentage voortijdige schoolverlaters is gestegen tot 1,72% (schooljaar 2016/2017). Toch is dit
lager dan het landelijk gemiddelde (1,75%). Landelijk lijkt de grens van het terugdringen bereikt. Wij
willen de VSV cijfers in regionaal verband verder gaan analyseren (afspraak bestuurlijk overleg
Leerplicht). Mogelijk vinden wij aanleidingen om met het onderwijs in gesprek te gaan over wat er nodig
is om een daling van de huidige cijfers in te zetten.
•
Het absoluut verzuim, het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school, fluctueert nogal.
In het jaarverslag 2017/2018 is het aantal absoluut verzuimers opgenomen per 1 oktober (gegevens
naar ministerie). Het aantal was toen 25. Elk kwartaal ontvangen wij in de REA de actuele cijfers.
•
Per 1000 leerlingen waren 19 leerlingen ongeoorloofd afwezig in het schooljaar 2017/2018. Dit is lager
dan verwacht en heeft te maken met een beter registratiesysteem van scholen.
•
Het cijfer met betrekking tot functiemenging betreft het cijfer over 2017. Het cijfer over 2018 is nog niet
bekend.
•
Het Rijk heeft besloten om de indicator ‘Bruto Gemeentelijk Product’ die door de Atlas voor Gemeenten
werd geleverd, komt te vervallen. De reden is dat deze indicator niet duurzaam blijkt te zijn. Voortzetting
van deze indicator zou een aanpassing van definities en onderliggende berekeningen betekenen,
waardoor de resultaten in de loop van de tijd onvergelijkbaar worden.
•
Her aantal bedrijfsvestigingen betreft het aantal over 2017. Het cijfer over 2018 is nog niet bekend.
•
De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het
RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de
Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Omdat in 2012 en
2016 een aantal GGD’en op regioniveau niet heeft deelgenomen, is deze indicator niet voor alle
gemeenten beschikbaar. In die gevallen is de in de ministeriële regeling genoemde hardheidsclausule
van toepassing.
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Wat heeft het gekost?
Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

Lasten
Baten
Geraamde saldo van baten en lasten

Samenleving

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

13.858.027

13.977.805

13.648.453

329.352

-3.744.809

-4.126.552

-3.903.218

-223.334

10.113.218

9.851.253

9.745.235

106.018
-168.804

Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves

301.595

748.231

917.035

Onttrekking aan reserves

-564.229

-590.174

-590.174

-0

Saldo mutaties reserves

-262.634

158.057

326.861

-168.804

9.850.584

10.009.310

10.072.096

-62.786

Geraamde resultaat

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de
toelichting opgenomen.
Taakveld
Overige baten en lasten (stelposten)

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Overige lasten

430.558

54.558

-

54.558

Totaal lasten

430.558

54.558

-

54.558

Saldo

430.558

54.558

-

54.558

Overige lasten
Binnen het taakveld Stelpost is aan overige lasten € 54.558 minder uitgegeven dan begroot. Deze
onderbesteding wordt verklaard door het lagere aantal schades dan aanvankelijk geraamd. Volgens het staande
beleid worden de overschotten van de stelpost verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Zodoende wordt
met uw goedkeuring € 54.558 in de reserve gestort.
Taakveld
Onderwijs
Toegerekende personeelslasten

Begroting

Begroting

Rekening

Saldo

primitief

na wijziging

2018
378.475

2018

2018

2018

553.730

485.762

67.968
-20.141

Kapitaallasten

2.173.701

2.173.701

2.193.842

Overige lasten

2.983.054

3.361.666

3.282.401

79.265

Totaal lasten

5.535.230

6.089.097

5.962.005

127.092

-968.627

-1.057.039

-894.502

-162.537

4.566.603

5.032.058

5.067.503

-35.445

Totaal baten
Saldo

Toegerekende personeelslasten
Binnen het taakveld Onderwijs is aan toegerekende personeelslasten € 67.968 minder uitgegeven dan begroot.
Dit komt grotendeels omdat voor inhuur op onderwijshuisvesting € 39.080 minder is uitgegeven dan begroot. Het
budget voor inhuur onderwijshuisvesting is uit de stelpost onderwijshuisvesting gedekt. Zodoende wordt -conform
het staande beleid- € 39.080 in de reserve gestort.
Overige lasten
Binnen het taakveld Onderwijs is aan overige lasten € 79.265 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt vrijwel
geheel verklaard doordat € 75.000 aan kosten uit 2017 per abuis in 2018 opnieuw zijn begroot.
Deze € 75.000 is uit de stelpost onderwijshuisvesting gedekt. Zodoende wordt -conform het staande beleid- €
75.000 in de reserve gestort.
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Baten
Binnen het taakveld Onderwijs is aan baten € 162.537 minder ontvangen dan begroot. Dit heeft twee
hoofdoorzaken:
•
Doordat de decembercirculaire eerst in 2019 kon worden verwerkt ziet u nu op taakveld Onderwijs €
189.728 minder aan baten.
•
Er zijn in 2018 schadevergoedingen door de verzekering uitgekeerd die niet begroot zijn.
Taakveld
Sportbeleid en -activering

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

2018

2018

72.437

202.994

207.654

Kapitaallasten

-

-

-

-4.660
-

Overige lasten

368.715

397.174

341.826

55.348

Totaal lasten

441.152

600.168

549.480

50.688

Totaal baten

-19.990

-19.990

-19.699

-291

Saldo

421.162

580.178

529.781

50.397

Overige lasten
Binnen het taakveld Sportbeleid en activering is € 55.348 minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste
oorzaken zijn:
•
Een onderbesteding van € 29.005 op het budget Een Sterke Basis. Dit komt doordat een project zonder
gemeentelijke middelen is uitgevoerd en twee projecten zijn uitgesteld.
•
Dat een negatief resultaat op het taakveld Sportaccommodaties werd voorzien en hierop is
geanticipeerd door terughoudend om te gaan met bestedingen binnen dit taakveld.
Taakveld
Sportaccommodaties

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo
2018

2018

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

955.042

803.386

792.823

Kapitaallasten

998.286

998.286

998.286

0

Overige lasten

2.461.503

2.382.503

2.401.635

-19.132

Totaal lasten

4.414.831

4.184.175

4.192.744

-8.569

Totaal baten

-1.877.691

-1.877.691

-1.820.253

-57.438

Saldo

2.537.140

2.306.484

2.372.491

-66.007

10.563

Overige lasten
Binnen het taakveld Sportaccommodaties is aan lasten € 19.132 meer uitgegeven dan begroot. De belangrijkste
oorzaken zijn:
•
Tegenvallende onderhoudskosten voor zwembad ’t Kikkerfort van € 72.299.
•
Sport Fondsen Nederland ontvangt volgens contract € 41.098 huurcompensatie vanuit de gemeente ter
compensatie van huurderving.
•
Daar tegenover staat een positief resultaat vanwege het lager uitvallen van onderhoudskosten voor
groene sportterreinen van € 52.811 (zie Baten) en binnensport van € 38.067.
Baten
Binnen het taakveld Sportaccommodaties is € 57.438 minder ontvangen dan begroot. De belangrijkste oorzaken
zijn:
•
Lagere inkomsten van ’t Kikkerfort van € 47.464 vanwege een lange en mooie zomerperiode.
•
Lagere inkomsten van groene sportterreinen van € 30.210. Bij de inkomsten van groene sportterreinen
zijn de huurinkomsten van twee velden komen te vervallen door zelfstandig onderhoud van de club.
•
Daar tegenover staat een voordeel van € 15.411 vanwege afrekeningen van servicekosten die niet
begroot waren.
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Taakveld
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

33.415

30.980

Rekening

Saldo

2018

2018

28.749

2.231

Kapitaallasten

10.518

10.518

10.518

0

Overige lasten

283.112

333.112

310.087

23.025

Totaal lasten

327.045

374.610

349.353

25.257

Totaal baten

-40.104

-40.104

-35.525

-4.579

Saldo

286.941

334.506

313.828

20.678

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld
Musea

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

2018

2018

36.427

26.774

23.702

Kapitaallasten

106.225

106.225

106.224

3.072
1

Overige lasten

346.267

346.267

328.625

17.642
20.715

Totaal lasten

488.919

479.266

458.551

Totaal baten

-232.041

-232.041

-229.491

-2.550

Saldo

256.878

247.225

229.060

18.165

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld
Cultureel erfgoed

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

40.005

53.576

51.461

Kapitaallasten

28.789

28.789

20.524

2.115
8.265

Overige lasten

133.445

163.445

174.519

-11.074

Totaal lasten

202.239

245.810

246.505

-695

Totaal baten

-43.722

-336.358

-347.447

11.089

Saldo

158.517

-90.548

-100.943

10.395

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld
Media

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2018

2018

Rekening

Saldo

2018

2018

Toegerekende personeelslasten

22.214

-

-

Kapitaallasten

30.426

30.426

30.426

-

Overige lasten

1.091.650

1.091.650

1.047.732

43.918

Totaal lasten

1.144.290

1.122.076

1.078.158

43.918

Totaal baten
Saldo

-

-88.330

-88.330

-97.327

8.997

1.055.960

1.033.746

980.831

52.915

Wij lichten hiervoor genoemd taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen.
Taakveld
Mutaties reserves

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

2018

Toevoeging aan reserves

301.595

748.231

917.035

-168.804

Onttrekking aan reserves

-564.229

-590.174

-590.174

-0

Mutaties reserves

-262.634

158.057

326.861

-168.804
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Toevoeging aan reserves
Binnen het taakveld Mutatie reserves is € 168.804 meer gestort dan begroot. Dit wordt verklaard doordat de
stelpost onderwijshuisvesting niet volledig is uitgegeven in 2018. De opbouw van dit bedrag is eerder toegelicht
op de taakvelden Stelpost en Onderwijs (Personeelslasten en Overige lasten).
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De paragrafen
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1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het risicobeleid van de gemeente Stichtse Vecht is gericht op een actieve beheersing van de risico’s die de
gemeente bij het realiseren van haar doelstellingen loopt. Inzicht in de risico’s en de mogelijkheden om deze, als
ze zich voordoen, te kunnen opvangen (= het weerstandsvermogen) is nodig om een beeld te krijgen van de
robuustheid van onze financiële positie. Door het periodiek actualiseren van de risico’s ontstaat een completer
beeld van de risico’s en een betere onderbouwing van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen.
Daarnaast voorkomt aandacht voor het weerstandvermogen dat substantiële risico’s leiden tot extra
bezuinigingen en/of ongewenste bijstelling in de uitvoering van beleid.
Naast het weerstandsvermogen hanteert de gemeente ook financiële kengetallen om de financiële positie te
beoordelen. Daarbij kijken wij onder meer naar (de ontwikkeling van) de solvabiliteit, de netto schuldquote en de
structurele exploitatieruimte. Met behulp van deze kengetallen krijgen wij inzicht in de gevoeligheid van de
financiële positie voor financiële ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan.
Beleid voor risicomanagement
In de Nota herziening risicomanagementbeleid (2017) zijn de uitgangspunten voor risicomanagement en
risicobeheersing, de taken en rollen en de definiëring van diverse risicobegrippen opgenomen. De nota definieert
risico als een onzekere gebeurtenis die een effect kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de
gemeente. Voor het weerstandsvermogen, de middelen waarover de gemeente moet beschikken om de kosten
op te vangen die optreden als risico’s zich voordoen, heeft uw Raad een ratio vastgesteld die minimaal 1,0 dient
te zijn en met als streven een weerstandsratio tussen de 1,4 en 2 (ruim voldoende). Voor de Algemene reserve,
die met name de omvang van het weerstandsvermogen bepaalt, is een minimumnorm van 150 euro per inwoner
vastgesteld.
Naast de Algemene reserve kent Stichtse Vecht voor het ‘afdekken’ van de risico’s in het Sociaal domein en
binnen de grondexploitaties afzonderlijke reserves. Voor de risico’s op deze onderdelen geldt een ander regime
dan voor de overige risico’s. Het Sociaal domein kent de bestemmingsreserve ‘risicofonds Sociaal domein’ als
buffer, pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. Voor de met grondexploitaties samenhangende
risico’s beschikt de gemeente over de Algemene reserve grondexploitaties. De risico’s grondexploitaties, de
daarvoor uitgevoerde risicoanalyses en uitkomsten daarvan maken onderdeel uit van de paragraaf Grondbeleid.
Risicoprofiel
De gemeente Stichtse Vecht heeft zoals elke organisatie te maken met risico’s. Deze risico’s zijn niet statisch,
maar bewegen mee met veranderingen in de omgeving waarin de gemeente werkt. Dit betekent ook dat het
risicoprofiel van de gemeente steeds wijzigt. Gelet hierop wordt periodiek bij de voorbereiding van de Begroting
en Jaarrekening het geheel aan risico’s dat de gemeente kent geactualiseerd. Risico’s met financiële effecten
worden vervolgens meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.
Bij het opstellen van de Jaarrekening 2018 hebben wij het laatst vastgestelde risicoprofiel, te weten dat van de
Begroting 2019, geactualiseerd. Daartoe zijn de risico’s, zoals die zijn opgenomen in het risicomanagementsysteem van de gemeente (Naris) doorgenomen met de betreffende teams en waar nodig bijgesteld. Dit
geactualiseerde beeld bepaalt vervolgens de omvang van het weerstandsvermogen. De risico’s zijn per eind
2018 op basis van het aandeel in het weerstandsvermogen als volgt over de begrotingsprogramma’s verdeeld:

58

Ten opzichte van het risicoprofiel bij de Begroting 2019 (opgesteld juli 2018) zien wij een verschuiving van het
aandeel in het benodigd weerstandsvermogen naar met name het programma Fysiek. Dit hangt enerzijds samen
met het opnemen van een aantal nieuwe risico’s op het programma Fysiek. Zo is in lijn met de evaluatie van
Kockengen Waterproof, behandeld in de raadsvergadering van 18 december 2018, een risico voor prijsstijgingen
toegevoegd en is gelet op de omvang van de gebiedsontwikkeling Bisonspoor dit aan het risicomanagementsysteem toegevoegd. Anderzijds zijn bij de actualisatie diverse risico’s op de programma’s Bestuur en Sociaal
neerwaarts bijgesteld en/of vervallen gelet op de verwachte (minimale) impact. Dit leidt ertoe dat het aandeel van
deze programma’s in het benodigde weerstandsvermogen daalt. Daarnaast heeft vanwege de taakveldindeling uit
de BBV (Besluit begroting en verantwoording) een technische verschuiving plaatsgevonden van risico’s uit het
programma Samenleving naar het programma Fysiek. Het totaal aan risico’s per programma en hun invloed op
het benodigde weerstandsvermogen is opgenomen in tabel 3 van deze paragraaf.
Terugblik grootste risicogebieden 2018
Naast het actualiseren van het risicoprofiel blikken wij bij de Jaarrekening 2018 ook terug op de ontwikkeling in de
grootste risicogebieden uit de Begroting 2018. Voor 2018 betrof dit het Sociaal domein, de gemeente
brede/bedrijfsvoeringsrisico’s en de Verbonden partijen.
1. Sociaal domein
Omschrijving: Binnen het Sociaal domein is sprake van financiële en politiek/bestuurlijke risico’s die
samenhangen met de uitvoering van taken in het Sociaal domein. Politiek/bestuurlijke risico’s betreffen onder
andere imagorisico’s indien de zorgvoorziening niet de gewenste kwaliteit heeft en ambities van de gemeente niet
haalbaar zijn.
Terugblik:
Bij het opstellen van de begroting 2018 waren de vijf grootste risico’s:
1. Conjuncturele gevolgen ontwikkeling bijstandsaantallen
2. Macrobudget BUIG valt hoger/lager uit dan geraamd
3. Liquidatie Pauw bedrijven (mogelijke effecten van liquidatie)
4. Extra kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik PGB’s (persoonsgebonden budget)
5. Strenge privacyregels beperken een effectieve en integrale aanpak.
Na de decentralisaties in 2015 en de daarop ingezette transformatie krijgen wij een steeds beter beeld van de
risico’s binnen het Sociaal domein. Dit uit zich ook in de afname van aantal risico’s en de neerwaartse bijstelling
van de mogelijke effecten die daarmee samenhangen bij deze Jaarrekening.
Een deel van het risico op het Sociaal domein vloeit voort uit het feit dat verschillende regelingen binnen dit
domein open-einde regelingen zijn. Dit bemoeilijkt de sturing en invloed op deze risico’s. Dit speelt momenteel
met name bij de WMO en Jeugdwet.
De risico’s genoemd onder punt 1 en 2 zijn in 2018 samengevoegd tot één risico omdat deze beide betrekking
hebben op mogelijke financiële gevolgen bij het uitvoeren van de Participatiewet. Dit risico heeft zich in 2018
voorgedaan. Hierop is bij de Bestuursrapportage 2018 geanticipeerd door o.a. het voor de BUIG geraamde
budget te verlagen. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de bijstandsaantallen en de daarmee
samenhangende uitgaven en rijksbijdragen wordt verwezen naar de financiële toelichting op het programma
Sociaal.
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De risico’s genoemd onder punt 3 en 4 zijn in 2018 neerwaarts bijgesteld, gelet op de in 2018 ondernomen
activiteiten zoals de vorming van Kansis en de (in 2017 gestarte) maatregelen om de kans op oneigenlijk gebruik
van PGB’s te verkleinen. Het risico samenhangend met strengere privacyregels is in 2018 nagenoeg geheel
vervallen vanwege de stappen die de gemeente heeft gezet voor de invoering van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), die sinds 28 mei 2018 van kracht is.
2. Gemeente brede risico’s/bedrijfsvoeringsrisico’s
Omschrijving: Financiële en organisatorische risico’s op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen. Dit betreft met
name risico’s vanuit ICT (beveiliging en uitval van -systemen) of wet- en regelgeving (o.a. Aanbestedingswet,
Archiefwet of Algemene verordening gegevensbescherming).
Terugblik:
De gemeente heeft in 2018 verdere stappen gezet om te voldoen aan de strategisch/ beleidsmatige normen van
de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Op enkele punten zijn verdere maatregelen
nodig, hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan bewustwording en gedrag van de medewerkers.
Voor de AVG heeft de gemeente in 2018 de verplichte maatregelen ingevoerd. Dit zijn het aanstellen van een
Functionaris Gegevensbescherming, het invoeren van een Register van verwerkingen, het uitvoeren van Data
protection impact assessments (DPIA’s) en er is een procedure voor het afhandelen van datalekken ingericht.
Ook vanuit de AVG is bewustwording van nut en noodzaak om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan
een belangrijk aspect. Op dit punt zijn in 2018 de nodige acties in de organisatie uitgezet en er zijn ook nog de
nodige stappen te maken. De bewustwordingsacties worden in 2019 onverminderd voortgezet.
Voor het onderdeel Gegevensbescherming en Informatiebescherming wordt jaarlijks een uitvoeringsplan/ opdracht opgesteld. Gelet hierop is het risico van overtreding van de AVG bij de actualisatie ten behoeve van de
Jaarrekening qua financieel gevolg verlaagd van € 2 miljoen naar € 50.000. Dit wordt, naast de genomen
maatregelen, mede ingegeven doordat de Autoriteit Persoonsgegevens niet onmiddellijk overgaat tot het
opleggen van boeten, maar organisaties de kans geeft om aanpassingen door te voeren.
Voor inkopen kent Stichtse Vecht een centraal gecoördineerde inkoopfunctie. Uitgangspunt is dat teams zelf
verantwoordelijk zijn voor de inkopen en aanbestedingen (decentraal). Het inkoopbeleid en begeleiding van
complexe aanbestedingen worden centraal gecoördineerd. Voor openbare aanbestedingen (nationaal en
Europees) is het verplicht deze te laten begeleiden door een inkoopadviseur. Deze maatregel beperkt de kans op
een incident. Verder is het vanaf 2017 verplicht om elke inkoop te starten met een Inkoop Start Formulier. Dit
ondersteunt het decentraal inkopen en maakt het mogelijk inkooptrajecten te monitoren zodat
managementinformatie kan worden gegenereerd en rechtmatigheid beter kan worden geborgd. Daarnaast is
vanaf 2018 een start gemaakt met het tussentijds opstellen van spendanalyses in plaats van alleen aan het eind
van het jaar. Op basis van de ervaringen uit de tussentijdse analyses krijgt de gemeente een beeld van de
aanbestedingen die minder goed lopen en waar verbeteringen kunnen worden behaald.
3. Verbonden partijen
Omschrijving: 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 er een aantal op het gebied van verbonden partijen.
Terugblik:
In samenwerking met een aantal gemeenten uit de provincie Utrecht is een methodiek ontwikkeld om meer grip te
verkrijgen op verbonden partijen: het U10+risicomanagementmodel. Het doel van dit model is om als gemeenten
gezamenlijk tot een sturing en controle methodiek voor verbonden partijen te komen. Het werken met een
eenduidig model heeft onder andere als meerwaarde dat de informatievoorziening wordt gebundeld door met een
gezamenlijke vragenlijst te werken die voor een groot deel de vanuit gemeenten gewenste informatiebehoefte
dekt. Dit kan ook voor een verbonden partij efficiënter werken. De vragenlijst is bij het opstellen van de Begroting
2019 voor het eerst integraal gebruikt om naast een beeld van de financiële risico’s ook een algemeen
risicoprofiel per verbonden partij op te stellen. Op basis van dit totaalbeeld kunnen per verbonden partij gerichter
beheersmaatregelen worden bepaald en in het risicomanagementsysteem Naris worden opgenomen. In 2018 is
het risicobeeld voor de verbonden partijen neerwaarts bijgesteld (zie ook tabel 1). Dit heeft met name te maken
met de al vermelde bijstelling naar aanleiding van de liquidatie van Pauw-bedrijven en de oprichting van Kansis.
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De geactualiseerde risico’s vormen de basis voor het benodigde risicovermogen. Het totaal aan risico’s verdeeld
over de diverse begrotingsprogramma’s kent eind 2018 een omvang van 19,05 miljoen euro aan maximaal
ingeschat financieel gevolg:

Tabel 1
Grootste risicogebieden (o.b.v. Begroting 2018)

Ingeschat financieel gevolg
Begroting 2018

Jaarrekening 2018

1. Sociaal (excl. verbonden partijen)
2. Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s
3. Verbonden partijen
Totaal top 3 risicogebieden

€ 4.550.000
€ 4.500.000
€ 2.800.000
€ 11.850.000

€ 3.250.000
€ 4.100.000
€ 2.050.000
€ 9.400.000

Overige risico's
Totaal alle risico’s

€ 8.800.000
€ 20.650.000

€ 9.650.000
€ 19.050.000

Op het totaal aan risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd, omdat het reserveren van het maximale bedrag van
(19,05 miljoen euro, zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale
omvang optreden. Uit deze simulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden opgevangen
met een bedrag van 5.339.537 euro. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is
om de risico's in financiële zin af te dekken:
Tabel 2
Beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018
Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal 31-12-2018 (64.513))
Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering

€ 9.676.950
€ 1.558

Stelpost Onvoorzien

€ 61.372

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

€ 9.739.880

In 2018 heeft voor de geïnventariseerde risico’s geen onttrekking uit de Algemene reserve plaatsgevonden om de
financiële gevolgen daarvan op te vangen.
Ratio weerstandsvermogen
Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is, wordt deze afgezet tegen de benodigde
weerstandscapaciteit die is bepaald op basis van de geïnventariseerde risico’s. De uitkomst hiervan wordt
uitgedrukt als ratio weerstandsvermogen. Voor deze ratio heeft uw Raad vastgesteld dat deze minimaal 1,0 dient
te zijn. Daarnaast heeft uw Raad aangegeven te streven naar een ratio tussen de 1,4 en 2,0 (ruim voldoende).
Beschikbare
weerstandscapaciteit
€ 9.739.880
=
= 1,82
Benodigde
€ 5.339.537
weerstandcapaciteit
De ratio weerstandsvermogen voldoet aan de door uw Raad vastgestelde norm. Ten opzichte van de begroting
2018, toen de ratio 1,79 bedroeg, is de ratio nagenoeg gelijk gebleven. Ten opzichte van de laatst vastgestelde
ratio (Begroting 2019: ratio 1,67) is de ratio weerstandsvermogen eind 2018 versterkt. Dit heeft met name te
maken met de daling van het maximaal ingeschatte financiële gevolg van de risico’s van 20,65 miljoen euro bij de
Begroting 2019 naar 19,05 miljoen euro bij de Jaarrekening 2018. Dit hangt samen met de eerder aangegeven
afname van het aantal risico’s en daarnaast met de neerwaartse bijstelling van verschillende risico’s. Per saldo
resulteert dit in een lager benodigd weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =
(per 31-12-2018)
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Verloop ratio weerstandsvermogen
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ratio begroting
2,58
2,06
2,09
2,07
1,79
1,67

Ratio Jaarrekening
2,09
1,92
2,14
1,84
1,82
(Jaarrekening 2019)

De rapportage over het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Beleidsontwikkelingen, nieuwe
projecten of besluiten kunnen het risicoprofiel van de gemeente beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen
aan fluctuaties onderhevig is. Ook kunnen zich ondanks het risicomanagement altijd risico’s blijven voordoen. Met
het beschikbare weerstandsvermogen is de gemeente in staat om de financiële effecten van de huidige bekende
risico’s op te vangen.
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Tab el 3 . Totaaloverzicht risico's Jaarrekening 2018

In onders taande tabel zijn de geïnventaris eerde gekwantificeerde ris ico's per program m a weergegeven.
De kolom "invloed" geeft de im pact van een ris ico op de benodigde weers tands capaciteit weer (o.b.v. s im ulatie).
(VP = verbonden partijen, KWP = Kockengen waterproof)
Risico

Kans

Programma 1 Bestuur
Beleidsmatige risico's
Signalen en initiatieven van bewoners worden onvoldoende opgepakt.

Ingeschat
financieel gevolg

Invloed

90%

50.000

0,55%

50%
30%

1.000.000
1.000.000

6,17%
3,67%

50%

500.000

3,10%

50%
90%

500.000
250.000

3,09%
2,77%

50%

250.000

1,53%

10%
50%

500.000
50.000

0,62%
0,31%

10%

50.000

0,06%

50%
10%
10%

500.000
250.000
250.000

3,07%
0,31%
0,31%

5.150.000

25,56%

1.000.000
500.000

5,50%
3,09%

1.500.000

8,59%

70%
50%

1.000.000
1.000.000

8,66%
6,22%

KWP: Prijs s tijgingen in de uitvoering.
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extrem e
weers om s tandigheden en s neeuwval.
VP: Aanvullende kos ten voor het oplos s en van de problem atiek in het
Plas s engebied
Geen afvoer door een calam iteit aan de riolering

70%
50%

500.000
500.000

4,34%
3,08%

50%

500.000

3,08%

70%

250.000

2,15%

Aans prakelijkheids telling gevolgs chade calam iteiten nuts leidingen.

30%

500.000

1,85%

KWP: vervanging kabels en leidingen.
Onvoldoende dekking kos ten vergunningen door teruglopende
leges inkom s ten.
KWP: Vers nelde zetting in het openbaar gebied.
Gem eentelijke garants tellingen woningcorporaties (achtervang WSW).
Verlies van gem eentelijke eigendom m en door verjaring.
Wateroverlas t vanwege heftige regenval
Verontreiniging van oppervlaktewater
Totaal programma 3 Fysiek

50%
50%

250.000
250.000

1,54%
1,53%

10%
10%

1.000.000
1.000.000

1,23%
1,23%

30%
70%
10%

250.000
50.000
250.000
7.300.000

0,92%
0,43%
0,30%
36,56%

70%

500.000

4,34%

70%
90%

500.000
250.000

4,32%
2,78%

90%

250.000

2,78%

VP: Lagere rijks bijdrage WSW door afwijkingen in aantallen.
Op gem eentelijk s turings niveau onvoldoende s turen op trajecten
jeugdigen.
Toenam e beroep op m inim aregelingen etc.
Inkoop es s entiële functies : ontbreken van voldoende en adequate (lokale)
alternatieven.
Oneigenlijk gebruik van PGB's .
Door landelijk politieke interventies is er teveel aandacht voor incidenten.
Doorverwijzing buiten het zicht van de gem eente om .
Overbelas ting en/of s toppen van vrijwilligers en/of m antelzorgers .

90%
90%

250.000
250.000

2,77%
2,77%

50%
50%

250.000
250.000

1,56%
1,54%

30%
30%
30%
30%

250.000
250.000
250.000
250.000

0,93%
0,93%
0,92%
0,92%

VP: Liquidatie Pauw bedrijven.
VP: Concurrentie vanuit andere vergelijkbare bedrijven (Kans is ).

10%
30%

250.000
50.000

0,31%
0,19%

3.800.000

27,06%

30%

250.000

0,92%

10%
10%
10%
10%
10%

250.000
250.000
250.000
250.000
50.000

0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,06%

1.300.000

2,23%

Gemeentebrede/bedrijfsvoerings risico's
Gijzeling van inform atie of s ys tem en
Door onvoldoende kennis van inkoop- en aanbes tedings regels m bt
Europees aanbes teden worden deze regels verkeerd toegepas t.
Onvoldoende borging van de authenticiteit van de gegevens voorziening van
de gem eente.
Beveiliging en uitval ICT in de organis atie.
Het niet toepas s en van de geldende inkoop- en aanbes tedings regels
(intern inkoopbeleid).
Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van
diens tverlening bij s olitaire functies .
Fys ieke bedreigingen voor m ens en, inform atie en bezittingen.
Het overtreden van de Algem ene Verordening Gegevens bes cherm ing
(AVG).
Niet realis eren doels telling garantiebanen.
Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen
Fraude financiële trans acties .
Inroepen hypotheekrecht vers trekte geldleningen pers oneel.
Gem eentelijke garants tellingen aan m aats chappelijke ins tellingen.
Totaal programma 1 Bestuur
Programma 2 Veiligheid
VP: Het onjuis t reageren op een cris is s ituatie (VRU).
Onderm ijning: aantreffen van m is s tanden waarbij directe actie noodzakelijk
is , m aar waar onze organis atie niet op ingericht is .

30%
50%

Totaal programma 2 Veiligheid
Programma 3 Fysiek
Gebieds ontwikkeling Bis ons poor
Kuns twerken (m n. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken.

Programma 4 Sociaal
Ontwikkeling bijs tands aantallen (conjunctuur) en/of bijs telling van het
m acrobudget Buig.
Toenam e beroep op gem eentelijke WMO voorzieningen.
Onduidelijkheden/overlap in de wetgeving (bijv. Wlz, Zvw) in relatie tot Wm o
en bijbehorende budgetten.
Bes tuurlijke en/of am btelijke verkokering bem oeilijkt een integrale aanpak.

Totaal programma 4 Sociaal
Programma 5 Samenleving
Financiële problem en s choolbes tuur openbaar onderwijs .
Financiële problem en s choolbes turen (bijzonder onderwijs ).
Onveilige s choolgebouwen.
Lagere kwaliteit van onderhoud s portparken
Ongelukken in zwem - en s portaccom m odaties .
Leegs tand van gem eentelijk vas tgoed (bijv. overgedragen
s choolgebouwen).
Totaal programma 5 Samenleving

Totaal geïnventariseerde risico's
19.050.000
NB Het totaal financieel gevolg en de invloed voor de benodigde weers tands capaciteit kunnen niet per
program m a m et elkaar vergeleken worden. De verwachte kans dat een ris ico zich voordoet s peelt hierbij
ook een rol.
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100%

Financiële kengetallen

Het BBV bepaalt in artikel 11 dat gemeenten in de paragraaf weerstandsvermogen van zowel de begroting als het
jaarverslag een vijftal verplichte financiële kengetallen opnemen. Met deze kengetallen kan de raad zich
eenvoudiger een beeld vormen van de financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen voor
de begroting 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel zijn ter indicatie ook ‘richtpercentages’
aangegeven, uitgedrukt in mate van risico.
Rekening

Begroting

Rekening

Categorie A

Categorie B

Categorie C

2017

2018

2018

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

Netto schuldquote

66%

83%

70%

< 90%

90%-130%

> 130%

Netto schuldquote (gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen)

63%

79%

67%

< 90%

90%-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

25%

23%

25%

> 50%

20%-50%

< 20%

Grondexploitatie

-0,10%

-0,14%

-0,18%

< 20%

20%-35%

> 35%

Structurele exploitatieruimte

1,98%

0,15%

2,36%

> 0%

= 0%

< 0%

113,63%

112,06%

112,06%

< 95%

95%-105%

> 105%

Kengetallen

Belastingcapaciteit

Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het
geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag
percentage is gunstig.
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel
berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte
leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.
Solvabiliteit
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan om op lange termijn haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de
gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Ten opzichte van de rekening 2017 is de solvabiliteit
ongewijzigd en als neutraal aan te merken.
Grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor
grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen,
brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd
als kwetsbaar. Stichtse Vecht heeft een beperkte grondpositie.
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen,
of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer
positief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting voldoende ruimte biedt om de lasten te blijven
dragen. In 2018 is dit kengetal gestegen.
Belastingcapaciteit
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk
gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer (structurele) inkomsten uit
belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.
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2. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget.
Onderstaand staan de verschillende kapitaalgoederen weergegeven met daarbij de bijbehorende kaderstellende
nota’s. Daarnaast zijn er nog diverse beheersplannen en de nota kapitaalgoederen van toepassing op meerdere
onderwerpen. Deze staan niet apart genoemd per kapitaalgoed.
Kapitaalgoederen

Kaderstellende nota's

Wegen

-

Civiele constructies

-

Openbare verlichting

-

Water en Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Groen

Groenstructuurplan Stichtse Vecht (GSP); Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Speelterreinen

Beleidskader “Spelen”

Sportterreinen

Beleidsnota sport

Gebouwen

Nota Duurzaamheid; IVAB.

Wegen
Het onderhoud van wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen 2017-2021. Het beheerplan wegen omvat het
planmatig onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen
voldoen. In 2018 zijn ten behoeve van het beheerplan een aantal grote wegen onderhouden zoals De
Nigtevechtseweg, fietspad Pauwenkamp en Spechtenkamp, Timmermanslaantje, Ter Aaseweg, Bergseweg en
Kometenweg. De elementenverharding van de Oostkanaaldijk tussen de Stationsweg in Maarssen en de
Maarssenbroeksedijk-Oost is vervangen door rood asfalt.
Daarnaast is er verspreid over de gemeente op meerdere wegvakken planmatig onderhoud uitgevoerd.
Civiele constructies
Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen
en de waterhuishouding op peil te houden. Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen,
duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. In 2018 zijn wij gestart met de
voorbereidende werkzaamheden voor een onderhoudsprogramma van de civiele constructies. Uit dit
onderhoudsprogramma volgt een beheerplan civiele constructies. In 2019 wordt het onderhoudsprogramma
afgerond, waarna een beheerplan wordt opgesteld.
Openbare verlichting
In 2018 is het verlichtingsareaal overgenomen van Citytec en heeft er een Europese aanbesteding
plaatsgevonden voor het onderhoud ervan. Beheer en onderhoud van de installatie is per 1 januari 2019
uitbesteed.
Water en riolering
Het samenhangend systeem van grond- en oppervlaktewater en riolering heeft als hoofddoelen te zorgen voor
voldoende water van goede kwaliteit en droge voeten. Onze taak ligt voornamelijk bij het inzamelen van
afvalwater, het ontwateren van de openbare ruimte en het onderhoud aan niet-primaire watergangen. Het
gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2017-2021) is het belangrijkste beheerkader. De verandering van het klimaat
vraagt om een aangepaste benadering en extra inzet bij het beheer van het watersysteem. In samenwerking met
de waterschappen en andere gemeenten hebben wij door middel van het opstellen van stresstesten in beeld
gebracht waar onze gemeente kwetsbaar is voor wateroverlast, hittestress, overstromingen en droogte.
Door projecten te clusteren, risico gestuurd te werken en deelreparaties uit te voeren wordt de achterstand op het
taakveld riolering ingelopen. De voorbereidingen voor de projecten in Breukelen en Maarssen zijn volgens
planning opgestart.
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Groen
Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het jaarlijks onderhoud aan
het groen hebben wij op grond van de groenbeheersystematiek binnen IBOR uitgevoerd. Meldingen hebben wij in
overleg met de betrokken aannemer voor zover mogelijk of noodzakelijk opgelost. In 2018 hebben wij uitvoering
gegeven aan het vastgestelde GroenSturctuurPlan (GSP) door het als toetsingskader in te zetten bij het
grondbeleid (revindicatie).
Speelterreinen
Wij beschikken over veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen.
Wij voeren de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ uit. In 2018 hebben wij in twee wijken in Maarssenbroek
(Reigerskamp en Zwanenkamp), o.a. de wijken Broekland en Rode Dorp in Breukelen en de speelplekken in
Nigtevecht opnieuw ingericht en van speeltoestellen voorzien. De uitvoering van het beleid “Buiten Spelen
Natuurlijk!” brengen hogere kosten, met name in het geschikt maken van de speelplekken, met zich mee. Wij
hebben niet alle speelplekken in 2018 kunnen uitvoeren omdat het burgerparticipatietraject dat per wijk wordt
gevolgd meer tijd in beslag neemt dan voorzien. De speelplekken in Maarssen Dorp, Antilopespoor, Waterstede
en Duivenkamp worden begin 2019 uitgevoerd. Begin 2019 wordt in het college een evaluatie besproken over de
reeds ingerichte speellocaties. De aanbevelingen die hieruit naar voren komen, zullen vanaf 2019 worden
opgevolgd.
Sportterreinen
Sportaccommodaties vormen de basis voor het voeren van een effectief sportbeleid. Daarom hechten wij groot
belang aan het uitvoeren van accuraat onderhoud aan de buitensportaccommodaties. Er is regulier onderhoud
verricht aan de sportparken conform het vastgelegde basisniveau. Tevens zijn er investeringsbijdragen verstrekt
voor accommodaties van watersporten en korfbal (o.a. WSV de Meent en OVVO).
Ten slotte zijn daarnaast het beheer en exploitatie van de sportparken geharmoniseerd. De uitgangspunten
hiervoor zijn vastgesteld, zodat per 1 januari 2020 de verenigingen zelf in grote mate verantwoordelijk worden
voor het beheer en onderhoud.
Gebouwen
Het planmatig (technische) onderhoud van panden in eigendom van de gemeente, waaronder de
gemeentekantoren, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur, kinderopvang en verhuurpanden enkele uitzonderingen
daargelaten, zijn door de gemeente verzorgd en bekostigd. Het planmatig onderhoud is tot 2024 vastgelegd
in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In 2018 zijn op de panden van Goudestein en het dorpshuis in
Nieuwer ter Aa, in verband met het verduurzamen gemeentelijke gebouwen, zonnepanelen geplaatst en
opgeleverd. Het verduurzamen van de gemeentelijke panden loopt de komende jaren door.
Wat mag het kosten?

*de grote schommeling tussen 1 januari en 31 december komt door de verwerking van het Raadsvoorstel "overname areaal
openbare verlichting"
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3. Financiering
Inleiding
Met de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is de paragraaf financiering een
verplicht onderdeel van de begroting en jaarrekening. De wet geeft richting aan de wijze waarop de
treasuryfunctie invulling moet worden gegeven. De kaders gesteld in de wet zijn vertaald in het ‘Treasurystatuut
2014 gemeente Stichtse Vecht’.
Financiering
In 2018 werd er substantieel geïnvesteerd. Dit heeft geresulteerd in een doorlopende financieringsbehoefte
waarbij onder andere ook het OV-areaal overgenomen en het pand aan de Corridor 8 te Breukelen aangekocht.
In de financieringsbehoefte werd, gelet op de negatieve rente op de geldmarkt, deels voorzien middels het
aantrekken van kortlopende geldleningen.
De lening portefeuille van de gemeente Stichtse Vecht heeft zich in 2018 als volgt ontwikkeld.
Ontwikkeling lening portefeuille 2018
Oorspronkelijke
hoofdsom
Lenin portefeuille per 1 januari 2018
Mutaties 2018:
1 februari 2018 BNG, nieuw lening nummer
40.111.693
3 juli 2018
BNG, nieuw lening nummer
40.112.023
lening portefeuille per 31 december 2018

Rente

Reguliere
aflossingen

98.945.363
10.000.000
10.000.000

64.870.739
0,695%
0,540%

20.000.000
7.130.069

118.945.363

Restant
hoofdsom

- 7.130.069
77.740.670

Risicobeheer
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bepaalt het maximum waarmee liquiditeitstekorten met kortlopende geldleningen met een rente
typische looptijd korter dan één jaar gefinancierd mogen worden. De gemiddelde korte financiering wordt bij
aanvang van ieder kwartaal getoetst aan de kasgeldlimiet, voor de gemeente Stichtse Vecht berekend op € 10,9
miljoen.
Een continue financieringsbehoefte heeft in 2018 geleid tot overschrijding van de kasgeldlimiet gedurende drie
opeenvolgende termijnen. De toezichthouder (provincie Utrecht) werd hieromtrent geïnformeerd waarna een
(tweede) langlopende geldlening is aangetrokken. Bij aanvang van Q3 – 2018 voldeed de gemeente Stichtse
Vecht weer aan de vereisten van de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm
Het risico van renteonzekerheid op de gemeentelijke lening portefeuille wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. De
norm biedt een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen en beleggingen met een rente typische
looptijd langer dan één jaar effectief te spreiden. De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2018 voldaan aan de
vereisten zoals die aan de renterisiconorm gesteld worden.
Schatkistbankieren
Met de introductie van het verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun tijdelijke of
structurele overtollige liquide middelen in ’s Rijks kas aan te houden. Dit betekent dat de hoofdsom van de
belegde middelen voor 100% gegarandeerd is en het krediet- respectievelijk debiteurenrisico op nihil kan
worden gesteld.
Rente
Renteontwikkeling
De rente voor opgenomen kortlopende geldleningen (geldmarkt) bleef in 2018 nagenoeg onveranderd binnen een
bandbreedte van -/- 0,32% tot -/- 0,380%. Hiermee konden er in 2018 extra rentebaten gegenereerd worden.
De rente voor opgenomen langlopende geldleningen (kapitaalmarkt) bleef in 2018 onveranderd laag en
fluctueerde binnen een bandbreedte van 0,50% tot 0,75%.
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Rentetoets
De lage rente op de kapitaalmarkt is aanleiding geweest in 2018 wederom onderzoek te doen naar eventueel te
behalen rentevoordelen op de gemeentelijke lening portefeuille door herfinanciering van nog lopende
‘hoogrentende’ geldleningen. Gelet op de contractueel verschuldigde boeterente voor vervroegde aflossing
bleek de herfinanciering niet het gewenste resultaat te sorteren.
Rentetoerekening
Met ingang van 2018 zijn gemeenten verplicht de notitie ‘Rente’ van de commissie BBV te volgen. Doel van de
notitie is het harmoniseren van de rentetoerekening, het stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten in
de begroting en jaarstukken opgenomen worden en het transparant en inzichtelijk maken van de wijze waarop
gemeenten met de rente zijn omgegaan. In onderstaande tabel is de toerekening van de werkelijke rentelasten
weergeven.
Renteschem a
A

Externe rentelasten over korte en lange financiering

B

Af: externe rentebaten

1.437.223
-141.989

Totaal door te rekenen externe rente

1.295.234

C1 Af: Rente die aan de grondexploitatie m oet w orden doorberekend

-2.809

Af: rentelasten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld m oet w orden
C2
toegerekend
Af: rentelasten doorverstrekte leningen aan w oningcorporaties en hypothecaire geldleningen
aan ambtenaren en (vm) personeel

-42.223

Bij: rentebaten door verstrekte leningen aan w oningcorporaties en hypothecaire geldleningen
aan ambtenaren en (vm) personeel (toerekenen aan betreffend taakveld)

42.223

Saldo door te rekenen externe rente
D1 Rente over eigen vermogen (kapitaaldekkingsreserves)

242.359

D2 Rente over voorzieningen (gew aardeerd op contante w aarde)
Aan taakvelden toe te rekenen rente (program m a’s inclusief overzicht overhead)
E

Af: Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)

F

Renteresultaat op het taakveld treasury

1.534.784
-2.141.238
-606.455

Gemeentelijke garantstellingen
De gemeente Stichtse Vecht verstrekt onder voorwaarden garantstellingen voor geldleningen aangegaan door
woningcorporaties en instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van het algemeen maatschappelijk
nut.
Voor het verstrekken van garantstellingen aan woningcorporaties draagt het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (SWS) het primaire risico op niet-nakoming van de financiële verplichtingen. De gemeente neemt
jegens het SWS de achtervang positie in.
Voor het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling aan instellingen van algemeen maatschappelijk nut
verschuift het risico op niet-nakoming van de financiële verplichtingen van de bank naar de gemeente. Om de
risico’s te beperken worden aanvragen voor het verkrijgen van een gemeentelijke garantstelling getoetst aan de
criteria opgenomen in de ‘verordening gemeentelijke garantstellingen gemeente Stichtse Vecht 2016’. In de
verordening is onder meer vastgelegd dat instellingen zich voor het verkrijgen van een garantstelling in eerste
aanleg moeten wenden tot het waarborgfonds, met dien verstande dat er op het beleidsveld van de instelling een
waarborgfonds actief is.
De gemeente Stichtse Vecht werd in 2018 niet geconfronteerd met financiële nadelen verbonden aan verstrekte
gemeentelijke garantstellingen.
Hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel
Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan eigen personeel en politieke ambtsdragers is met het in
werking treden van de Wet fido niet langer toegestaan. Sinds de gemeentelijke herindeling (2011) voert de
gemeente Stichtse Vecht het beheer over de gemeentelijke hypotheekportefeuille.
Het beleid is erop gericht de hypotheekportefeuille zo snel als mogelijk tot nihil terug te brengen. In 2018 hebben
vier van de resterende (voormalig) personeelsleden hun hypothecaire verplichtingen volledig afgelost. De
hypothecaire lening portefeuille bestaat per ultimo 2018 nog uit drie aflossingsvrije leningen met een resterende
hoofdsom van € 310.838. De respectievelijke onderpanden vertegenwoordigen een WOZ-waarde van € 549.838.
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4. Bedrijfsvoering
Inleiding
Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Een organisatie die nadenkt over wat beter
kan en hoe de kwaliteit van onze medewerkers zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dit vraagt een goed
functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.
Ontwikkeling organisatie
In 2018 is de lijn van 2017 doorgezet op het gebied van organisatieontwikkeling. De organisatie heeft met name
de focus op verdere versteviging van de basis – het “standbeen”- gezet, aangezien flexibiliteit en innovatie – het
“dansbeen”- inmiddels een productieve lijn is ingezet. Omdat de organisatie aan de vooravond staat van een
aantal grote ontwikkelingen, die een intern effect gaan krijgen, is in 2018 hierop voorgesorteerd.
In 2018 is de organisatievisie DOE verder uitgerold, de pijlers waarop activiteiten en beleid worden gestaafd. De
kern is hierbij altijd dat alles wat wij doen voor onze inwoners en ondernemers ten goede dient te komen.
In 2018 is met name op onderstaande ingezet:
Digitaal en data gestuurd
In 2018 heeft data gestuurd werken een impuls gekregen door de focus op doorontwikkeling van het benodigde
gegevensmanagement en de mogelijkheden van het omzetten van data naar informatie, om daarmee
beleidskeuzes te kunnen onderbouwen. Er zijn verschillende samenwerkingen gestart, om zo kennis en ervaring
te kunnen delen. Zo is in het najaar 2018 een pilot over data gestuurd werken in het sociaal domein uitgevoerd in samenwerking met de dataschool van de Universiteit Utrecht.
Omgevingsgericht
De U10 samenwerking zit in een stroomversnelling en vraagt daarmee inzet van de organisatie. In 2018 is er een
nog actievere bijdrage geleverd aan de samenwerkingsverbanden en zijn er medewerkers ingezet die dit
ondersteunen. Daarnaast is er in 2018 een participatiewerkgroep opgericht, die nauw samenwerkt met de
participatie klankbordgroep van de raad. Dit om integraal vernieuwende participatiemogelijkheden verder te
onderzoeken.
Effectief en innovatief
In 2018 is het project processen 2020 van start gegaan. Dit meerjarig project – looptijd 2020 - analyseert en
stroomlijnt complexe processen, waardoor ruimte en snelheid gecreëerd wordt welke ten gunste van de interne,
en daarmee externe, dienstverlening komt. Daarnaast is het agile werken praktisch ingezet om dienstverlening
meer te kunnen stroomlijnen.
Inzet op innovatie blijft noodzakelijk om onze dienstverlening actueel en vooruitstrevend te houden. In 2018 zijn in
samenwerking met inwoners en ondernemers een aantal producten ontwikkeld die direct bijdragen aan
maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld is het ruimtelijke ontwikkelingsspel, een spel waarbij inwoners
samen bepalen hoe een bepaalde plek in hun wijk eruit zal zien, bijvoorbeeld een speeltuin. Dit heeft zeer
positieve reacties opgeleverd.
Opleidingsprogramma
Blijvend ontwikkelen en leren is een belangrijke pijler voor de dienstverlening, in een organisatie die opereert in
een dynamiek van een steeds veeleisender omgeving. Om dit te structureren en stimuleren is in 2015 gestart met
een opleidingsprogramma, dat grotendeels gebaseerd is op het versterken van de kwaliteit en ervaring die in de
organisatie aanwezig is.
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Ontwikkelen doen wij op vele manieren, altijd met het onderliggende doel om vergaarde kennis verder te brengen
in de organisatie, en daarmee doorlopend elkaar te versterken. In 2018 is voor de derde keer het interne
opleidingsprogramma gedraaid. Doorlopend wordt geëvalueerd en bijgesteld naar behoefte van de organisatie en
klant. In 2018 is het programma voor het eerst volgens de organisatievisie DOE! ingestoken en is er nog meer
gelet op het inzetten van een praktische leerstijl, welke past bij deze organisatie. De medewerkersgroep die actief
is in het programma als trainer of intervisor is verder geprofessionaliseerd. Hiermee hebben wij een sterk en
flexibel programma staan, passend bij de behoefte van het moment. Ontwikkeling is al lang geen bijzonderheid
meer, maar een vanzelfsprekende en noodzakelijke activiteit. Dit programma sorteerde ook in 2018 voor op
competentieontwikkeling die nodig is voor bijvoorbeeld de omgevingswet, welke een integrale en klantgerichte
aanpak vereist.
Human Resources
De organisatievisie HRM 2020 is eind 2017 vastgesteld, waarbij de speerpunten eigenaarschap, mobiliteit,
kwaliteit en flexibiliteit zijn. In 2018 is ingezet op het verder ontwikkelen van E-HRM (vergroten eigenaarschap),
waaronder de verzuimmodule in YOUPP en het digitaliseren van (interne) opleidingen bij Stichtse Vecht via SVtalent. Verder is er volop aandacht voor de juiste persoon op de juiste plek (mobiliteit). De Strategische
Personeelsanalyse, loopbaanadviseur en Fit op je werk zijn middelen voor verdere beweging binnen de
organisatie. Afgelopen jaar is ook ingezet op het verstevigen van de goede balans in de diverse generaties. De
generaties versterken elkaar en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de organisatie richting de inwoners en
ondernemers wordt vergroot. Bij vacatures/opdrachten is in 2018 veel aandacht gegaan naar hoe en op welke
manier deze ingevuld zijn: zelf doen, samenwerken (met de regio) of inhuur.
Loonsom personeel
In onderstaande tabel geven wij een inzicht in de loonsomontwikkeling 2018 inclusief inhuur extern personeel.
Binnen Stichtse Vecht hanteren wij de norm dat er maximaal 10% van de loonsom mag worden ingehuurd. Uit
onderstaande tabel blijkt dat wij in 2018 onder de norm zijn gebleven.
Begrote
loonsom 2018
Totaal

Salarissen etc.

26.864.571

24.525.289

Inhuur
2.356.717

Eindsaldo % inhuur van
loonsom de loonsom
2018
2018
-17.435

8,77

In 2018 is de loonsom volledig benut. Door de teammanagers is er organisatie breed gestuurd op de loonsom. In
2018 zijn we geconfronteerd met een aantrekkende arbeidsmarkt waardoor bepaalde vacatures moeilijk of niet
invulbaar waren en zijn. Voorts is sprake van toenemende mobiliteit in de arbeidsmarkt waardoor het verloop
groeit. Daarnaast is er sprake van een groeiend ziekteverzuim(langdurig). Als gevolg van deze autonome
ontwikkelingen is de noodzaak tot inhuur toegenomen. Niettemin zijn wij binnen de 10% norm gebleven.
Inkoop- en aanbesteding
Met het uitbreiden van de formatie op inkoop is in 2018 een volgende stap gezet om de inkoopfunctie verder te
professionaliseren. Doordat hierdoor meer aandacht kan worden geschonken aan zowel de doelmatigheid als
rechtmatigheid van de inkoopfunctie zijn wij beter in staat om aan te sluiten op de behoefte van de organisatie.
Verder is met behulp van een tweetal workshops het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
opgesteld. Hierin zijn concrete doelstellingen opgenomen op het gebied van Social Return, stimulering van de
lokale economie en duurzaamheid.
Informatisering en Automatisering
Op het gebied van informatisering en digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering hebben wij in 2018
ingezet op twee Nationale programma’s: de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de VNG – agenda 2020.
Om digitale producten en diensten op een eenduidige, veilige, herkenbare en efficiënte manier aan inwoners en
ondernemers aan te bieden, heeft het Rijk de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) ontwikkeld. Het programma
geeft standaarden, producten en landelijke voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door (lokale)
overheden en (publieke) organisaties.
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In 2018:
•
hebben wij de koppeling gerealiseerd met de Basisregistratie Handelsregister (NHR), het
Handelsregister waarin alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd zijn;
•
zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de Basisregistratie Ondergrond
(BRO), waarin de gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond opgenomen zijn;
•
zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het aansluiten op Mijn Overheid Berichtenbox voor
inwoners.
De VNG – agenda 2020 geeft richting aan de inhoudelijke vernieuwing van de digitale dienstverlening.
In 2018:
•
hebben wij de invoering van het meldingensysteem voor inwoners - Fixi – afgerond;
•
zijn wij projectmatig gestart met het beschikbaar stellen van Open Data aan inwoners, bedrijven en
medeoverheden via een Webportal;
•
hebben wij de e-Formulieren verbeterd met het automatisch vullen van reeds bekende gegevens (de
prefill);
•
zijn wij begonnen met de aanbesteding voor de elektronische handtekening om het digitaal werken een
stap verder te brengen.
Informatievoorziening
In 2018 zijn voor de integrale informatievoorziening de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
Effectueren van de (data)strategie en (Cloud)beleid overeenkomstig de vastgestelde informatievisie.
•
een visie op Gegevensmanagement ontwikkeld.
•
een concept Cloud ontwerp gemaakt voor een gefaseerde migratie naar de Cloud in de periode 2018-2020.
•
op grond van het concept Cloud ontwerp is gestart met het geleidelijk migreren van de applicaties, vooral
naar ‘Software as a Service’ (Saas) applicaties.
•
met de instelling van de Stuurgroep Informatie Management (SIM) is gestart met de regie op de gemeente
brede informatiefunctie. Doel hierbij is om de VISIE 2020 te ondersteunen.
•
is met behulp van externe ondersteuning een interne beleidsnotitie ontwikkeld voor het ontwikkelen van
gegevensmanagement.
•
is er een architectuurontwerp gemaakt voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in
2020.
•
de digitale koppeling tussen de vak-applicatie sociaal domein en het Zaak- en Document
managementsysteem (Decos Join) is gerealiseerd. Tevens is er een aanzet gemaakt om de bestaande
papieren dossiers in het Sociale domein te digitaliseren.
Gegevensbescherming en informatieveiligheid
Op het gebied van gegevensbescherming en informatieveiligheid was 2018 een bewogen jaar. Door de invoering
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is het belang van de bescherming
van persoonsgegevens in onze snel groeiende informatiemaatschappij extra benadrukt. Ook van gemeenten
wordt verwacht dat zij hun informatiehuishouding zodanig inrichten dat zij de persoonsgegevens, die aan hen zijn
toevertrouwd, volgens de normen van de AVG beschermen.
Daarnaast is privacy en informatieveiligheid één van de belangrijkste pijlers van digitaal en data gestuurd werken,
zoals vastgelegd in onze organisatievisie DOE!.
Wij hebben in 2018 de in de Programmabegroting opgenomen voornemens en maatregelen voor het beveiligen
van informatie uitgevoerd. Concreet betekent dit het volgende:
•
De gemeente heeft in 2018 verdere stappen gezet om te voldoen aan strategisch-/ beleidsmatige normen
van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Op enkele punten zijn verdere
maatregelen nodig, hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan bewustwording en gedrag van de
medewerkers.
•
De gemeente heeft alle voor de AVG verplichte maatregelen ingevoerd. Dit zijn het aanstellen van een
Functionaris Gegevensbescherming (FG), het invoeren van een Register van verwerkingen, het uitvoeren
van Data protection impact assessments (DPIA’s) en er is een procedure voor het afhandelen van
datalekken ingericht. Een belangrijk aspect van de implementatie van de AVG is bewustwording van nut en
noodzaak om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op dit punt zijn in 2018 de nodige acties in de
organisatie uitgezet en er zijn ook nog de nodige stappen te maken. De bewustwordingsacties worden
daarom in 2019 onverminderd voortgezet.
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•

•

Ook het doen van self assessment volgens de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft
de gemeente ingevoerd en over de controle hiervan zijn met de huisaccountant BDO nadere afspraken
gemaakt. Hierdoor wordt de verbinding met de IT Audit van de accountant voor de jaarrekeningcontrole
gelegd.
Tot slot is er aandacht voor een veilig gebruik van de smartphones geweest. Hiervoor hebben wij nieuwe
software geïnstalleerd met beveiligingsupdates. Ook voor het veilig uitwisselen van gegevens op tablets
hebben wij beveiligingsupdates doorgevoerd.

Naast het digitale deel van de informatieveiligheid is in oktober 2018 een integraal beleidsplan uitgebracht over
de fysieke beveiliging. Het beleid voorziet enerzijds in een aantal uitgangspunten die de fysieke beveiliging
waarborgen. Voorbeelden van deze uitgangspunten zijn dat de gemeente beschikt over een zoneringsplan, de
juiste barrières heeft aangebracht en er controle plaatsvindt voor de autorisaties van de fysieke toegang.
Anderzijds voorziet het beleid in gedragsregels voor medewerkers voor de fysieke toegang. Voorbeelden hiervan
zijn de omgang met toegangsmiddelen en bezoekers. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor een clear-desk
en clear-screen beleid. Dit beleid voorziet in heldere afspraken over het gebruik van de flexibele werkplekken,
zowel op het gemeentekantoor als thuis.
Voor het onderdeel gegevensbescherming en informatieveiligheid wordt jaarlijks een uitvoeringsplan/ -opdracht
opgesteld. In januari 2019 is over het uitvoeringsplan 2018 verantwoording afgelegd, waarover de
Auditcommissie op 6 februari jongstleden 2019 is geïnformeerd.
Informatiebeleid en informatiebeheer
In 2018 hebben wij in het kader van het Verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018 het Strategisch
Informatieoverleg (SIO) geïntroduceerd voor de gemeentesecretaris en de archivaris en is een pilot E-depot
(digitale archiefbewaarplaats) ingericht en gestart. Verder zijn de procedures en het kwaliteitsbeheer rondom het
digitaliseren van de post verder geoptimaliseerd zodat voor een groot deel van de werkprocessen, de digitale
exemplaren rechtskracht krijgen en de papieren berichten na het scannen vernietigd kunnen worden. Tenslotte
zijn aanbevelingen van de toezichthouder voor o.a. het klimaatbeheer van de archiefruimten voor het grootste
deel uitgevoerd.
Onderzoeksprogramma
In de Programmabegroting 2018 is opgenomen dat uit ervaringen uit het verleden blijkt dat deze onderzoeken
een lange doorlooptijd kennen en een aanmerkelijk beslag leggen op de beperkt beschikbare capaciteit. Daarom
hebben wij een evaluatie aangekondigd. Deze evaluatie is in 2018 niet uitgevoerd, omdat de beperkte capaciteit
(van team Audit) volledig is ingezet voor reguliere werkzaamheden, zoals AO/IC en de implementatie van de
Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In afwachting van de evaluatie beoordelen wij of
eventueel noodzakelijke artikel 213a onderzoeken intern, of vanwege de onafhankelijkheid, met behulp van
externe capaciteit worden uitgevoerd.
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Overheadkosten
Begroting 2018
incl. w ijzigingen

Rekening
2018

Resultaat
2018

Bedrijfsvoering
Bijdrage Weesp overhead

-300.000

-300.000

-

1.320

-

1.320

Facilitaire zaken en w agenpark

391.078

381.961

9.117

Communicatie

167.892

151.077

16.815

Archief

166.382

111.604

54.778

54.468

49.006

5.462

Centrale dienstverlening

BHV
Financien
Huisvesting organisatie
Informatisering & Automatisering

38.487

40.865

-2.378

826.710

799.482

27.228

3.197.673

3.168.065

29.608

Juridische ondersteuning

254.249

341.708

-87.459

Inkoopbureau

165.834

215.385

-49.551

1.064.779

1.110.319

-45.540

HRM
Totaal bedrijfsvoering

-40.600

Personeelslasten
10.654.110

10.162.667

491.443

Indirecte personeelslasten

Loonsom

666.890

679.679

-12.789

Inhuur personeel

124.059

597.778

-473.719

17.473.931

17.509.596

4.935
-35.665

Totaal personeelslasten
Eindtotaal

Toelichting overzicht overheadkosten
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen
Archief
Op Archief is er een voordelig saldo van € 54.778. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe.
Eind 2018 zou er een project worden uitgevoerd door derden. De kosten voor dit project waren € 9.720. Door
omstandigheden bij het projectbureau worden deze werkzaamheden in 2019 uitgevoerd. Verder is er op
abonnementen en lidmaatschappen € 17.813 minder uitgegeven. In 2018 zijn de facturen op abonnementen op
de juiste jaren verantwoord. Daardoor is er in 2018 incidenteel een voordeel.
Juridische ondersteuning
In de Bestuursrapportage 2018 hebben wij een nadeel van € 50.000 gemeld. In het 2e halfjaar van 2018 hebben
zich een tweetal nieuwe procedures voorgedaan. Voor deze procedure was procesvertegenwoordiging verplicht.
Daarnaast vraagt een aantal grotere dossiers veel aandacht en ondersteuning en was er behoefte aan
specialistische kennis op het gebied van aanbestedingen. Dit heeft in totaal € 87.459 meer gekost.
HRM
Op HRM is er een nadelig saldo van € 45.540. In mei 2018 is de Jonge Ambtenaren dag (JAD) met succes door
Stichtse Vecht in samenwerking met Nyenrode georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft onze gemeente op de
kaart gezet. De kosten die bij dit event horen zijn eenmalig geboekt op HRM Overig.
Overhead personeelslasten
De overhead personeelslasten bestaat uit: de loonsom van leidinggevende, ondersteunende teams en de
indirecte personeelslasten, zoals voorgeschreven in het Besluit, begroting en verantwoording (BBV).
In 2018 is er totaal € 491.443 minder uitgegeven dan begroot op de loonsom. Dit betreft onder andere niet
ingevulde vacaturegelden, inkomsten voor detachering en bijdrage UWV. Om toch de bedrijfsvoering te kunnen
blijven uitvoeren is er in 2018 voor € 473.719 ingehuurd.
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5. Verbonden partijen
Inleiding
Bij de uitvoering van haar taken werkt de gemeente Stichtse Vecht samen met verschillende verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel
belang heeft en die een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vorm kunnen hebben.
Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft, uit hoofde van vertegenwoordiging in het
bestuur van een verbonden partij of uit hoofde van stemrecht.
Van financieel belang is sprake als de gemeente middelen ter beschikking stelt die verloren kunnen gaan bij
faillissement van een verbonden partij of het bedrag waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden
partij haar verplichtingen niet nakomt. De gemeente Stichtse Vecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in
gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in een aantal vennootschappen.
De verschillende partijen worden in deze paragraaf toegelicht.
Voor de jaarrekening 2018 is de Nota Verbonden partijen 2014 als uitgangspunt gehanteerd. In deze nota zijn de
visie en het beleidskader voor verbonden partijen vastgelegd. Inmiddels heeft uw Raad de geactualiseerde Nota
Verbonden partijen 2018 vastgesteld (5 maart 2019), waarin de vanaf 2019 geldende kaders zijn bepaald.
Om meer inzicht te krijgen in de benodigde vorm van coördinatie en sturing per verbonden partij is bij de
uitwerking van de visie een risicoanalyse gemaakt van de verschillende partijen. Dit resulteert in een categorieindeling met een A tot en met D categorie voor het ingeschatte risicoprofiel. De indeling is als volgt:
A-categorie =
Hoog financieel risicoprofiel
B-categorie =
Matig financieel risicoprofiel
C-categorie =
Laag financieel risicoprofiel
D-categorie =
Financieel samenwerkingsverband, heeft dividenduitkering en een laag financieel risicoprofiel.
Daarnaast schrijft het BBV een verplichte structuur voor de paragraaf verbonden partijen voor. Deze structuur
bevat ook een indeling naar soort verbonden partij. In onderstaand overzicht komen beide indelingen tot uiting.
Terugblik 2018
In 2018 is, samen met regiogemeenten, verder gewerkt aan het verbeteren van de sturing en controle op de
verbonden partijen. Om de sturing en controle vanuit zowel uw Raad als op ambtelijk niveau de verbeteren zijn in
de regionale pilot de gezamenlijke sturingsvragen bij de ODRU en de RUD getest. De uitkomsten daarvan zijn
gebruikt om de vragenlijst nader uit te werken en te verfijnen. Bij het opstellen van de begroting 2019 is de
vragenlijst intern getest voor de gemeenschappelijke regelingen.
Verder heeft de gemeente Stichtse Vecht in 2018 de module Self assessment van Naris aangekocht om dit
proces te ondersteunen. Met deze module kan, indien gewenst, ook informatie tussen gemeenten onderling en
tussen gemeenten en verbonden partijen gedeeld worden. Dit maakt onderdeel uit van het vervolg van de pilot
om de coördinatie en sturing op verbonden partijen regionaal te versterken.
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Overzicht verbonden partijen
1.Gemeenschappelijke Regelingen

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

Vertegenwoordiging

Bevoegdheden

Veiligheidsregio (VRU)

Burgemeester

AB: stemrecht
Steminvloed 6%

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

Collegelid, 5
Raadsleden,

AB en DB:
stemrecht
Steminvloed
20%
AB en DB:
stemrecht
Steminvloed
12%

1)

Recreatieschap Stichtse Raadslid, Collegelid
Groenlanden 1)

Eigen
vermogen
(begin ’18
– eind ’18)

Vreemd
vermogen
(begin ’18
– eind ’18)

Financieel
resultaat
2018

Bijdrage
SV 2018

€ 6.943
€ 9.684
€ 1.795
nnb

€ 29.372
€ 48.580
€ 2.326
nnb

€ 1.694

€ 3.570

-

nnb

235

nnb

€ 5.712
nnb

€ 4.433
nnb

nnb

138

nnb

Bevoegdheden

Eigen
vermogen
(begin ’18
– eind ’18)

Vreemd
vermogen
(begin ’18
– eind ’18)

Financieel
resultaat
2018

Naam

Vertegenwoordiging

Gemeenschappelijke
Regeling Pauw
Bedrijven

Collegelid

DB: stemrecht
Steminvloed
17%

€ 1.839
nnb

€ 4.872
nnb

nnb

Omgevingsdienst Regio
Utrecht (OdrU)

Collegelid

AB: stemrecht
Steminvloed 6%

€ 1.662

-

Collegelid

AB: stemrecht
steminvloed 6%

€ 5.837
€ 6.993
€ 11.823
€ 13.155

€ 244

GGD regio Utrecht
(GGDrU)

€ 1.045
€ 1.144
€ 2.756
€ 3.517

€ 1.219

€ 2.189

-

Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-)
Naam
Vertegenwoordiging
Bevoegdheid

Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen

Burgemeester

AB: stemrecht
Steminvloed 25%

Afval Verwijdering Utrecht
(AVU)

Collegelid

AB: stemrecht
Steminvloed 6%

Gemeenschappelijke
regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWWgemeenten (BSWW) 2)

Burgemeester

DB: stemrecht
Steminvloed 33,3%
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Eigen
vermogen
(begin ’18
– eind ’18)
€ 109
€ 47
€ 539
€ 734
€ 65
- € 259

Bijdrage
SV 2018

Niet
ondervangen
risico’s

Niet
ondervangen
risico’s

nnb Afgelopen
jaren is een
overschrijding
van de
begroting van
PAUW afgerekend met
de gemeente
via de
jaarrekening.

Vreemd
Financieel
Bijdrage
vermogen resultaat
SV 2018
(begin ’18 (eind 2018)
– eind ’18)
€ 128
€7
€ 275
€ 104
€ 14.373
€12.932
€ 1.382
€ 645

€ 160

€ 1.235

- € 324

€ 1.148

2.Vennootschappen en coöperaties
Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen in miljoen €)
Naam
Vertegenwoordiging
Bevoegdheid

Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)

Collegelid

Stemrecht als
aandeelhouder

Vitens

Collegelid

Stemrecht als
aandeelhouder

Eigen
vermogen
(begin ’18
– eind
’18)
€ 4.687
€ 4.991
€ 534
€ 533

Vreemd
vermogen
(begin ’18 –
eind ’18)
€ 135.041
€ 132.518
€ 1.234
€ 1.195

Financieel
resultaat
(eind 2018)

Te
ontvangen
dividend
SV 2018

€ 337

€ 0,08

€ 13

€ 0,05

3. Stichtingen en verenigingen

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

Stichting Milieu Educatief
Centrum Maarssen (MEC)

Collegelid

Voorzitter
Steminvloed 40%

Stichting Urgentie
commissie West Utrecht 2)

Collegelid

Stemrecht in AB

Eigen
Vreemd
Financieel
vermogen vermogen(begin resultaat
(begin ’18 ’18 – eind ’18)
2018
– eind
’18)
€ 54
€1
€8
€ 62
€3
€ 79
€ 83

n.v.t.

Bijdrage
SV 2018

Maakt deel
uit van de
bijdrage
aan OdrU
€6
€ 22

Toelichting noten
nnb = nog niet bekend bij opstellen paragraaf Verbonden partijen
1) Bedragen begin 2018: dit betreft de stand per 31-12-2017 (jaarrekening 2017). De Jaarrekening 2018 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse Groenlanden was tijdens het opstellen van deze paragraaf nog niet
beschikbaar. Beide organisaties hebben van het ministerie van BZK uitstel gekregen voor het aanleveren van de
jaarrekening bij het ministerie als toezichthouder.
2) De opgenomen informatie is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2018.

1. Gemeenschappelijke regelingen
A-categorie:
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2
Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke)
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. In 2018 heeft
de VRU samen met onder andere de gemeente Stichtse Vecht aan diverse projecten gewerkt. Nadere toelichting
over de projecten is te vinden in programma 2.
Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3
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 2018
lag de focus op het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP) en de gekoppelde baggeropgave. De
toekomstdiscussie recreatieschappen richtte zich op de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol van de
deelnemers en dit proces wordt verder begeleid door de provincie Utrecht. Eind 2018 werden de
Gemeenschappelijke regeling e.o. Loosdrecht en verordening Plassenschap Loosdrecht vastgesteld. Daarnaast
worden er inspanningen verricht om de jaarstukken en administratie in lijn te brengen met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV), zodat beter wordt aangesloten bij de daarin opgenomen
voorschriften.
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3
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 2018
stond het recreatieschap onder preventief toezicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Hierdoor was het niet mogelijk om de begroting te overschrijden en moesten er
projecten ‘on hold’ worden gezet door het bestuur. Er werd gekozen voor projecten zonder grote impact of
onomkeerbare gevolgen. Na vaststelling van de begroting 2019, waarin lasten en baten meerjarig in balans
werden gebracht, hief BZK het preventieve toezicht op. Het Recreatieschap is verder bezig de jaarstukken en
administratie in lijn te brengen met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV),
zodat beter wordt aangesloten op de daarin opgenomen voorschriften.
De toekomstdiscussie recreatieschappen richtte zich op de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol van de
deelnemers en dit proces wordt verder begeleid door de provincie Utrecht.
Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven – Programma 4
Per 31 december 2018 is Pauw bedrijven opgeheven. De activiteiten van Pauw Bedrijven bestonden uit 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 en Wajong.
Stichtse Vecht en de andere gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Pauw Bedrijven zijn vanwege het
stopzetten van de instroom in de sociale werkvoorziening in 2015 een traject gestart om de toekomst van de
WSW opnieuw vorm te geven. Dit heeft geleid tot het oprichten van twee stichtingen (Kansis en KansisGroen), de
HRM-taken zijn belegd bij Gemeenschappelijke regeling WIL en het pand aan de Corridor 8 in Breukelen is
aangekocht door de gemeente. De uitvoering Wsw nieuwe stijl is per 1 januari 2019 van start gegaan.
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3
De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor 30 overheid gelieerde instellingen
adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. De ODRU heeft in
2018 gewerkt aan de in het Koersdocument ‘Samen bouwen aan de ODRU’ vastgestelde koers, de aansluiting
met de RUD en aan de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet.
GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4
Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het
verrichten van preventieve interventies. De meeste taken vallen binnen het programma 4, echter een aantal,
zoals lijkschouwing en toezicht Kinderopvang zitten in andere programma’s. Vanaf 2018 werkt de GGDrU met
een nieuwe financieringssystematiek met als belangrijkste verschuiving een ontschotte en collectief gefinancierde
jeugdgezondheidszorg.

B-categorie
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 5
Het RHC heeft een drieledig doel, te weten (1) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische
collecties, (2) een aantal archief wettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en 3) het
beschikbaar stellen van informatie. Begin 2018 zijn keuzevoorstellen voorgelegd over de toekomst van de
gemeenschappelijke regeling van het RHC Vecht en Venen. Hierbij is op basis van een businesscase gekozen
voor een Versterkt en Zelfstandig RHC 2018-2024. Tevens is ervoor gekozen om een eigen E-depot voorziening
in te richten waarmee de digitale archieven van de gemeenten kunnen worden opgenomen en beschikbaar
gesteld. Tenslotte heeft het RHC-uitvoering gegeven aan wijzigingen in dienstverlening als gevolg van nieuwe
wetgeving voor privacybescherming en aanstaande wetgeving zoals de (Wijzigings-)Wet Open Overheid.
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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 2018 heeft de AVU veel energie gestoken
in het behartigen van de strategische belangen van de deelnemende gemeenten (opzet van CirkelWaarde, de
samenwerking met Circulus Berkel en ROVA). Hierbij is ingezet is op het voeren van een gemeenschappelijke
strategie op gezamenlijke dossiers. Verder is er als gevolg van de succesvolle inzameling van PMD (plastic,
metaal, drinkpakken) extra verwerkingscapaciteit voor PMD ingekocht in Duitsland. Hiervoor is een addendum op
het bestaande contract opgesteld. Ook is in 2018 de Gemeenschappelijke Regeling AVU aangepast aan de
nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR).
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (BSWW) – programma 1
2018 stond in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van de basisgegevens en het tijdig opleggen van de
aanslagen. Dat is gelukt en dat heeft tot extra investeringen geleid. Vanwege het opheffen van de
gemeenschappelijke regeling is de volledige kapitaallast in 2018 in de jaarrekening opgenomen. Daardoor
ontstaat een negatief resultaat. Dit wordt deels gecompenseerd door een lagere bijdrage in 2019.
2°. Vennootschappen en coöperaties
D-categorie
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1
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 voor de burger.
De gemeente heeft zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per
aandeel van EUR 2,50). Daarnaast ontvangt de gemeente op basis van het aantal aandelen een winstuitkering.
Van het behaalde financieel resultaat van 337 miljoen euro keert BNG een bedrag van 159 miljoen uit aan
dividend aan de aandeelhouders. Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG. Op basis van het aantal
aandelen ontvangt de gemeente over 2018 een dividend van ca. 84.000 euro.
Vitens – Programma 5
Vitens verzorgt betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Vitens zoekt naar het beste water op een zo
kostenefficiënt en duurzame manier. Vanwege een structurele groei van de vraag naar drinkwater is er komende
jaren sprake van een intensivering van het investeringsprogramma. Op basis van het werkelijk in het jaar
behaalde financieel resultaat ontvangt de gemeente Stichtse Vecht dividend. Over 2018 bedraagt het te
ontvangen dividend ca. 50.000 euro. De dividenduitkering is lager dan in voorgaande jaren. Dit komt omdat de
"overwinst" aan de klant moet worden teruggeven. De maximale winst van Vitens is gerelateerd aan de door de
minister vast te stellen maximumvergoeding voor het geïnvesteerde vermogen (WACC). In de begroting 2019 (de
dividenduitkering wordt in 2019 ontvangen) is hier al rekening mee gehouden.
3°. Stichtingen en verenigingen
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. Activiteiten en samenwerkingen die
vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODRU.
Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 3
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. Over
2018 ontving SUWU 41 aanvragen voor de gemeente Stichtse Vecht tegenover 42 in 2017.
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6. Grondbeleid
Inleiding
In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid heeft ingezet 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 neemt of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan wel
geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij beoordeeld
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 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, wij 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 2018 zijn anterieure overeenkomsten gesloten voor de volgende projecten:
Harmonieplein Zuidblok fase 1
Van de Valk te Breukelen fase 1 en 2
Evab terrein Vreeland fase 1 en 2
Ds. Van Schuylenburgstraat te Tienhoven fase 1 en 2
Straatweg 66 te Breukelen fase 1 en 2
Boslaan 13 te Vreeland fase 1 en 2
Planetenbaan 80-99 te Maarssen fase 1 en 2
Planetenbaan 60-79 te Maarssen fase 1 en 2
Planetenbaan 20-59 te Maarssen fase 1 en 2
Voortraject Doornburgh
Mastenbroek te Maarssen fase 2
Bisonspoor
In totaal is een bedrag € 222.200 aan plankosten ontvangen
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Algemene 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.
De omvang van de reserve grondexploitatie bedraagt per 31-12-2018 € 2.519.699.
Algemene reserve grondexploitaties

Ruimtelijke ontwikkeling

31-12-2017

Onttrekking

€ 200.000

Storting

Zuilense Vecht

90.648

Kuyperstraat

10.038

Kockenest

7.164

Daalse Hoek

16.457

Overige onderzoekslocaties (zoals tennislocatie
Breukelen)

33.842

Domineeslaantje

2.302.058

4e Kwadrant Kockengen

175.789

Subtotaal

Algemene reserve grondexploitaties

158.149

2.477.847

31-12-2018

€ 2.519.699

Wij stellen de gemeenteraad voor om de voorgestane versnelling op grote projecten (Zuilense Vecht,
Planetenbaan, Zogwetering) mogelijk te maken door het maximum van de Algemene reserve grondexploitaties
tijdelijk (2019 en 2020) te verhogen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar en het
Raadsvoorstel bij deze Jaarrekening.

Grondexploitaties
Er zijn 4 grondexploitaties administratief geopende en 4 vastgestelde actieve grondexploitaties.
Actieve grondexploitaties:
CSV terrein te Vreeland
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 en
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 gronden zijn in april
2017 geleverd. In het najaar van 2017 is gestart met de bouw en najaar 2018 is de laatste van deze 12 woningen
opgeleverd. Volgens de huidige inzichten kan deze grondexploitatie uiterlijk begin 2019 met een positief saldo
worden afgesloten.
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Flambouw te Nigtevecht
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
is de voormalige school gesloopt en is de locatie vrijgekomen voor herontwikkeling naar woningbouw. Het
plangebied omvat circa 2150 m2. In 2017 is het bestemmingsplan vastgesteld met als insteek dat op deze locatie
vier vrijstaande koopwoningen gebouwd worden. Eind 2018 is een start gemaakt met de verkoopprocedure. De
gronden worden in 2019 als vier vrije kavels in de markt gebracht. In 2017 is voor deze herontwikkeling een
grondexploitatie vastgesteld.
Harmonieplein te Maarssen
Bij het project Harmonieplein kunnen naar verwachting de kosten worden gedekt door de opbrengsten. De kosten
bestaan uit de inbrengwaarde van de bibliotheek, de voorbereidingskosten en de inrichting van de openbare
ruimte binnen het gehele plangebied en de kosten van WABO-procedures. De opbrengsten bestaan uit een
bijdrage van de ontwikkelaar van het deel ter plaatse van ’t Zand, een budget voor het voorbereiden van en
inrichten van de buitenruimte en procedures vanuit het project schoolaccommodatie Bolenstein en de residuele
grondwaarde van het noordblok.
Project schoolaccommodatie met vervangende nieuwbouw van Wereldkidz Bolenstein, de vervangende
nieuwbouw van Het Kompas, met buitenschoolse opvang, kinderopvang, gymzaal, schoolplein en
parkeerplaatsen is een afzonderlijk project binnen de gebiedsontwikkeling waarvoor een separaat
voorbereidingskrediet is aangevraagd. Op 29 januari 2019 heeft u ingestemd met een aanvullend krediet ter
realisering van het Kind centrum 0-12 jaar aan het Harmonieplein.
De onderdelen riolering Bolensteinsestraat, fietsroute Maarssen en riolering Schippersgracht staan op de
meerjarenplanning en –begroting 2016 t/m 2019 en zijn voor het vervolgproces verweven tot één project en één
budget.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen) voor de drie
deelprojecten. Actualisatie van de grondexploitatie wordt in de Bestuursrapportage worden meegenomen.
Veenkluit te Tienhoven
Dit project betreft het herhuisvesten van dorpshuis ‘De Veenkluit’ en de gymzaal naar het naastgelegen
leegstaande onderwijsgebouw en daarbij het herinrichten van het openbaar gebied er omheen. De vrijgekomen
locatie van het dorpshuis zal worden herontwikkeld naar 7 woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop
aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat.
Het huidige dorpshuis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting Dorpshuis Tienhoven/Oud-Maarsseveen
e.o. en zullen verworven moeten worden. De stichting zal dit bedrag weer investeren in de verbouwing van
voorheen ’t Palet naar een nieuw dorpshuis. De verdere kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en
plankosten. De opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs
en het dorpshuis zelf.
Momenteel loopt een onderzoek naar een nieuwbouwvariant van het dorpshuis. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan
leiden tot een voorcalculatorisch begrotingstekort. In dat geval zal via de Voorjaarsnota 2019 een aanvraag voor
een bijdrage worden gedaan.
Administratief geopende grondexploitaties:
Daalsehoek
De ontwikkeling Daalse Hoek 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 Daalse Hoek staan zijn technisch en
esthetisch verouderd. In 2017 heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten met Reinaerde om de gronden
en opstallen van Reinearde te verwerven. De gronden en opstallen worden in eigendom overgedragen als de
gemeenteraad een positief besluit neemt op het stedenbouwkundig plan inclusief grondexploitatie. De
ontwikkeling van Daalsehoek betreft nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse
opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11
vrijstaande woningen en een buitenruimte. In de Raadscommissie Fysiek domein dd 16 februari 2018 is
geconcludeerd dat het voorstel voor ontwikkeling Daalse Hoek nog niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het
college besloten het collegevoorstel met daarin het Raadsvoorstel terug te trekken. Het is nog niet bekend
wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming.
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’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 22 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. In november 2018 is een burgerinitiatief Atlantische Buurt
ingediend met het verzoek om voor de buurt, waar de Kuyperstraat is gelegen, een integrale visie op te stellen en
tot het vaststellen van deze visie de planontwikkeling voor de Kuyperstraat on hold te zetten. Bij de
besluitvorming over het burgerinitiatief in de raad van 7 mei 2019 is besloten om het opstellen van een visie voor
de Atlantische Buurt los te koppelen van de Kuyperstraat en door te gaan met de planontwikkeling van sociale
huurwoningen op deze locatie.
Ontwikkellocaties:
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 en 2017 een uitgebreide aanbestedingsprocedure doorlopen. Uit de
ingediende ontwerpen en grondbiedingen is één ontwikkelende partij geselecteerd. Het gekozen plan gaat uit van
de bouw van 27 grondgebonden woningen. In 2018 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Sinds
september 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk en zijn conform afspraken de gronden overgedragen.
De voorbereidingskosten die voor deze ontwikkellocatie gemaakt zijn, zijn conform het beleid ten laste gekomen
van het ontwikkeldeel van de Algemene reserve grondexploitaties. De netto verkoopopbrengst wordt ingezet om
het ontwikkeldeel van de Algemene reserve grondexploitaties aan te vullen.
Risicoanalyse grondexploitaties
Conform de richtlijnen van de commissie BBV dient de gemeente risicomanagement toe te passen. Dit houdt in
dat risico’s gedefinieerd en gekwantificeerd moeten worden en vervolgens adequate beheersmaatregelen
geformuleerd. Voor het totaal aan gekwantificeerde risico’s moet voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar
zijn.
Om de risico’s behorende bij de grondexploitaties in beeld te brengen is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd
op een drietal actieve vastgestelde grondexploitaties te weten: Flambouw te Nigtevecht, Harmonieplein te
Maarssen en Veenkluit te Tienhoven. Omdat de grondexploitatie CSV-terrein op korte termijn wordt gesloten is er
besloten om hier geen gevoeligheidsanalyse op uit te voeren. Daarnaast is voor deze complexen een aantal
risicovariabelen gecombineerd in een tweetal scenario’s.
‘wind mee’: best case scenario waarin rekening is gehouden met de meest voordelige risico’s of
gevoeligheden
‘wind tegen’: wordt case scenario waarin rekening is gehouden met de meest nadelige risico’s of
gevoeligheden.
Bovenstaande scenario’s zijn afgezet tegen het basisscenario oftewel de grondexploitatieberekening.
Uit de gevoeligheids- en scenario analyse is gebleken dat de weerstandscapaciteit van de algemene reserve
grondexploitatie voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen vanuit de grondexploitaties.
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Winst- en verliesneming
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve grondexploitatie
toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve
grondexploitatie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de verplichtingen zoals genoemd in BBV.
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende
zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij afsluiting van de
grondexploitatiecomplexen. De BBV schrijft voor winstneming de percentage of completion methode voor. De
gemeente volgt hierin de BBV.
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7. Lokale heffingen
Inleiding
Deze paragraaf Lokale heffingen beschrijft de beleidsvoornemens, de opbrengsten lokale heffingen en de lokale
belastingdruk voor het jaar 2018 alsmede het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.
Onderverdeling lokale heffingen
Wij onderscheiden de volgende heffingen:
1. heffingen waarvan de bestedingen zijn gebonden.
Deze heffingen (ook wel retributies genoemd) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn
gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het
uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale
kosten ervan.
2. heffingen waarvan de besteding ongebonden zijn.
Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen.
Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met
inachtneming van de macronorm onroerendezaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De
ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.
Overzicht gebonden- en ongebonden heffingen
De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende gebonden- en ongebonden heffingen:
Gebonden heffingen (retributies)

Ongebonden heffingen (belastingen)

Afvalstoffenheffing

Onroerende zaakbelasting

Rioolheffing

Roerende zaakbelasting

Kadegelden

Hondenbelasting

Marktgelden

Parkeerbelasting

Lijkbezorgingsrecht

Precariobelasting

Overige leges en rechten

Toeristenbelasting
Forensenbelasting

Realisatie beleidsvoornemens
Het beleidsvoornemen om de ongebonden heffingen met alleen het inflatiepercentage van 1,6 te laten stijgen is
meer dan gerealiseerd. De tarieven zijn in 2018, ten opzichte van 2017, zelfs licht gedaald.
Kwijtschelding
De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt
verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. Hiervoor geldt
de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en
heffingen: OZB-woning eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en hondenbelasting.
Het totaalbedrag aan kwijtscheldingen is in 2018 € 472.844.
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Opbrengst lokale heffingen
Schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2018:
Heffing

Begroting incl.
w ijzigingen

Rekening

2018

2018

Gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing

5.345.039

5.438.782

Rioolheffing

6.662.890

6.723.588

Kadegelden

67.056

32.387

Marktgelden

66.284

51.760

502.621

489.602

Burgelijke stand en documentverstrekkingen

1.377.672

1.348.219

Omgevingsvergunningen

1.855.800

2.793.749

OZB

13.113.158

13.086.215

RZB

75.734

85.626

Hondenbelasting

269.298

231.897

Parkeerbelasting

55.799

46.060

Precariobelasting

74.592

89.922

(Water)toeristenbelasting

233.042

246.350

Forensenbelasting

134.967

123.369

29.833.952

30.787.526

Lijkbezorgingsrechten

Ongebonden heffingen

Totaalbedrag

Procentuele opbrengst lokale heffingen
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Lokale belastingdruk
De lokale belastingdruk is in 2018, ten opzichte van voorgaande jaren, licht afgenomen.
2016

Lokale belastingdruk
Gemiddelde WOZ – w aarde

2017

2018

265.000 271.000 293.000

OZB – eigenarendeel

361,43

360,78

346,21

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)

220,68

221,42

222,38

Rioolheffing

239,33

239,33

239,33

Ontw ikkeling lastendruk

821,44

821,53

807,92

% stijging t.o.v. voorgaande jaar

3,84%

-0,03%

-1,66%

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolrecht
Bij de jaarrekening wordt achteraf berekend of de tarieven van afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend
zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid is het volgens het BBV verplicht een beroep te doen op de
daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het surplus in de
egalisatievoorziening gestort worden. In onderstaande tabellen wordt de berekening van de kostendekkendheid
voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht voor 2018 weergegeven. Voor een toelichting op de onttrekking uit,
respectievelijk storting in, de egalisatiereserve verwijzen wij u naar programma 3, Fysiek Domein.
Kostendekkendheid 2018

Kostendekkendheid 2018

Afvalstoffenheffing

Rioolrecht

Product afval:

Product riolering:

Kosten

5.127.531
-968.052

Inkomsten (excl.heffingen)
Netto kosten

4.159.479

Toe te rekenen kosten:

Straatreiniging,
kw ijtschelding,
btw

3.608.891

Inkomsten (excl.heffingen)

-140.547

Netto kosten

3.468.344

Toe te rekenen kosten:

Overhead
Uren

Kosten

71.925

Overhead

225.581

Uren
Straatreiniging,
kw ijtschelding,
btw

1.342.660

36.609
448.091

1.418.424

Totaal toe te rekenen kosten

1.640.166

Totaal toe te rekenen kosten

1.903.124

Totaal kosten

5.799.645

Totaal kosten

5.371.468

Opbrengst heffingen

5.438.782

Opbrengst heffingen

6.723.588

Totaal kosten - opbrengsten

1.352.120

Totaal kosten - opbrengst

-360.863

Afval

Riolering

Het kostendekkingspercentage voor afval
bedraagt op basis van de baten en lasten 94%.
Het tekort aan kostendekkendheid (6%) wordt
opgevangen binnen programma 3 Fysiek
Domein.

Het kostendekkingspercentage voor riolering
bedraagt op basis van de baten en lasten 125%.
De storting in de egalisatievoorziening staat
beschreven bij programma 3 Fysiek Domein
onder het kopje kostendekkendheid.
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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 positief saldo van € 1.331.040.
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

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Lasten
78.368.714
5.837.545
30.950.249
47.228.308
23.790.807
186.175.623

Rekening
2017
Baten
127.990.206185.53613.881.76237.319.4578.888.677188.265.638-

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

619.557
17.206
169.652
2.822.608
2.670.870
6.299.894
192.475.516

113.97343.2582.168.1771.077.0661.749.4855.151.959193.417.597-

Programma

Saldo
49.621.4925.652.010
17.068.487
9.908.851
14.902.129
2.090.015505.584
26.0521.998.5241.745.542
921.385
1.147.935
942.081-

Begroting primitief
2018
Lasten
Baten
23.704.065
64.382.2835.365.212
192.66136.481.939
19.874.67646.960.711
36.821.22913.858.027
3.744.809126.369.954 125.015.658-

Saldo
40.678.2185.172.551
16.607.263
10.139.482
10.113.218
1.354.296

37.538
6.754
844.598
963.179
301.595
2.153.664
128.523.618

265.60432.831180.3792.464.917564.2293.507.960128.523.618-

228.06626.077664.219
1.501.738262.6341.354.296-

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Begroting na wijziging
2018
Lasten
Baten
Saldo
24.386.460
65.714.57941.328.1195.498.072
157.6615.340.411
36.047.246
20.779.97015.267.276
48.850.257
36.421.25012.429.007
13.977.805
4.126.5529.851.253
128.759.840 127.200.0121.559.828

Lasten
26.672.412
5.355.925
36.356.301
49.476.780
13.648.453
131.509.871

Rekening
2018
Baten
68.161.629191.52624.638.74137.309.7163.903.218134.204.829-

Saldo
41.489.2175.164.399
11.717.560
12.167.064
9.745.235
2.694.958-

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

37.538
6.754
2.550.601
143.558
748.231
3.486.682
132.246.522

39.641
6.778
4.967.839
13.608
917.035
5.944.901
137.454.772

265.60332.830911.8182.780.558590.1744.580.983138.785.812-

225.96226.0514.056.021
2.766.950326.861
1.363.918
1.331.040-

265.60432.831985.4503.172.451590.1745.046.510132.246.522-

Algem ene dekkingsm iddelen, onvoorzien, overhead en
vennootschapsbelasting

228.06626.0771.565.151
3.028.893158.057
1.559.828-

Begroting

Begroting

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

2018

prim itief

na w ijziging

Lokale (ongebonden) heffingen

-13.654.090

-13.955.448

-13.918.802

-36.646

Algemene uitkering

-49.743.539

-49.294.030

-50.002.861

708.831

Algemene uitkering SD

-23.658.017

-23.758.038

-24.331.130

573.092

-169.087

-266.189

-266.413

224

-1.521.547

-1.312.945

-667.427

-645.518

Overige algemene dekkingsmiddelen

990.471

-149.592

-184.229

34.637

Onvoorzien (€30.000 t.b.v. Onderzoek Commissie Landelijk Gebied Noord)

100.000

61.372

-

61.372

18.245.756

17.473.931

17.509.596

-35.665

-

-

-

-

-69.410.053

-71.200.939

-71.861.266

660.327

Dividend
Saldo van de financieringsfunctie

Overhead
Vennootschapsbelasting
Totaal
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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.
Program m a

Incidentele baten en lasten per program m a

1. Bestuur

Storting voorziening Wachtgeld voormalig bestuurders

Rekening 2018
Lasten

-

-

549.359

Loonkosten Burgerzaken

107.974

-

Loonkosten Centrale dienstverlening

120.877

-

Extra bijdrage BSWW i.v.m. liquidatie (afw aarderen activa)

148.424
-

300.000

926.634

849.359

-

-

Vrijval voorziening Pensioen w ethouders

Bijdrage Weesp overhead
2. Veiligheid

3. Fysiek

Herstellen schades

-

Verhaalde schades

-

51.457

-

55.000

Leges Omgevingsvergunningen

-

937.949

Storting verkoopopbr. Domineeslaantje en 4e Kw adrant Kockengen
Storting projectbudget Revindicatie 2018

-

2.477.847

2.319.698
62.773

-

2.455.181

3.522.253

Transformatiefonds Jeugd

-

438.000

Wsw oprichten stichtingen

306.400

-

77.500

-

-

224.000

Wsw projectkosten
Wsw liquidatieresultaat Pauw
Kosten ambtelijke begeleiding oprichten stichtingen Wsw
ESF subsidies
Transformatiebudget
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Project Een Sterke Basis
Incidentele verlaging subsidies dorpshuizen
5. Sam enleving

72.710

Lokaal maatw erk 2018

Storting Algemene reserves Grondexploitaties

4. Sociaal

Baten

549.359

140.000

-

-

75.000

723.039

-

-

200.000

149.832
-121.000

-

1.275.771

937.000

Vrijval voorziening Muziekschool

-

84.917

Vrijval voorziening Kerktoren NtA

-

157.512

Vrijval voorziening Brandw eergarage

-

50.207

Storting vrijval voorzieningen in reserve kerktoren NtA
Onttrekking reserve kosten kerktoren NtA

292.636

-

-

292.636

Stabilisering kertoren NtA

254.250

-

Subsidie Provincie Utrecht kertoren NtA

154.000

154.669
-

700.886

739.941

5.358.472

6.048.553

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen
Totaal
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3. Structurele mutaties reserves
Program m a

Begroting

Rekening

2018

2018

1. Bestuur
Dotaties
Kapitaallastenreserves

37.538

29.140

Kapitaallastenreserves

-265.604

-265.603

Totaal

-228.066

-236.463

6.754

6.778

Onttrekkingen

2. Veiligheid
Dotaties
Kapitaallastenreserves
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

-32.831

-32.830

Totaal

-26.077

-26.051

3. Fysiek
Dotaties
19.423

19.553

Algemene reserve

Kapitaallastenreserves

517.698

517.698

Reserve Onderhoud kapitaalgoederen

103.175

103.175

Reserve grondexploitatie

17.641

Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

-92.383

-92.382

Reserve grondexploitatie

-51.631

Reserve exploitatie fietsenstalling
Reserve graffiti

-15.500
-3.936

-15.500
-3.936

Totaal

476.846

546.248

4. Sociaal
Dotaties
Kapitaallastenreserves
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves
Risicofonds Sociaal domein

13.558

13.608

-86.744
-3.085.707

-48.521
-2.732.037

Totaal

-3.158.893

-2.766.950

5. Sam enleving
Dotaties
Kapitaallastenreserves
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen
Reserve Onderw ijshuisvesting
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

301.595
105.394

301.761
105.394
168.638

-590.174

-590.174

Totaal

-183.185

-14.381

1.067.597

1.254.245

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

-4.224.510

-3.780.983

Totaal structurele m utaties reserves

-3.156.913

-2.526.738

Totaal structurele dotaties aan reserves
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4. Baten en lasten per taakveld
Taakveld

Rekening 2018
Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

4.445.174

-648.902

0.2 Burgerzaken

1.999.298

-1.354.824

644.474

19.292.162

-1.782.567

17.509.596

0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.6 Belastingen
0.7 Algemene uitkering

3.796.272

-318.713

-662.246

-980.959

1.254.491

-13.710.229

-12.455.739

-

-74.333.991

-74.333.991

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

-

-

-

0.9 Vennootschapsbelasting

-

-

-

5.944.901

-4.580.983

1.363.918

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

4.309.433

-103.373

4.206.060

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.046.492

-88.153

958.339

2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat

9.912.391

-364.271

9.548.120

811.656

-458.974

352.682

5.962.005

-894.502

5.067.503

549.480

-19.699

529.781

4.192.744

-1.820.253

2.372.491
313.828

0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.0 Economie
4.0 Onderw ijs
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

349.353

-35.525

5.4 Musea

458.551

-229.491

229.060

5.5 Cultureel erfgoed

246.505

-347.447

-100.943

5.6 Media
5.7 Openbaar groen

1.078.158
4.688.053

-97.327
-77.088

980.831
4.610.965

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams

4.173.454
673.228

-279.072
-

3.894.381
673.228

16.493.969

-11.747.943

4.746.026

6.4 Begeleide participatie

4.276.128

-224.000

4.052.128

6.5 Arbeidsparticipatie

1.315.411

-77.455

1.237.956

6.3 Inkomensregelingen

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)
6.7 Maatw erkdienstverlening

1.920.702

-95.571

1.825.131

16.792.001

-554.544

16.237.457

6.8 Geëscaleerde zorg

1.660.276

-

1.660.276

7.1 Volksgezondheid

2.171.610

-

2.171.610

7.2 Riolering

7.416.917

-8.845.341

-1.428.424

7.3 Afval

5.469.971

-6.406.834

-936.863

7.4 Milieubeheer

2.109.566

-

2.109.566

531.526

-489.602

41.924

6.227.877

-8.455.605

-2.227.728

137.454.772

-138.785.812

-1.331.040

7.5 Begraafplaatsen
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Gerealiseerd resultaat
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5. Overzicht kapitaallasten
Taakveld

Begroting

Rekening

Saldo

2018

2018

2018

1. Bestuur
0.1 Bestuur

168.196

147.614

-

-

-

999.831

983.908

15.923

0.5 Treasury

-2.384.659

-1.857.475

-527.184

Totaal

-1.216.632

-725.952

-490.680

256.154

256.155

-1

11.927

11.927

-0

268.081

268.082

-1

1.809.933

1.660.455

149.478

0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead

20.582

2. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal
3. Fysiek
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat
5.7 Openbaar groen

270.266

165.314

104.952

2.634.483

2.298.204

336.279

318.311

204.601

113.710

1.559

1.559

-0

12.337
167.392

10.950
459.931

1.387
-292.539

5.214.281

4.801.016

413.265

4. Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie

125.472
3.767
8.729

125.474
3.767
8.729

-2
0
0

Totaal

137.968

137.970

-2

8.812
2.173.701
998.286
10.518
106.225
28.789
30.426

8.812
2.193.842
998.286
10.518
106.224
20.524
30.426

-20.141
1
8.265
-

7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Totaal

5. Sam enleving
2.4 Economische havens en w aterw egen
3.0 Economie
4.0 Onderw ijs
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
Totaal

3.356.757

3.368.632

-11.876

Totaal kapitaallasten

7.760.455

7.849.748

-89.293

92

6. 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 2018 voor 4 specifieke uitkeringen.
In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2018 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 2011-2018 (OAB)

F1

Regling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2018

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
gemeentedeel 2018
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OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Besteding (jaar T) aan overige
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
activiteiten (naast VVE) voor
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
leerlingen met een grote
voorschoolse educatie die
achterstand in de Nederlandse
voldoen aan de wettelijke
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

EZK

F1

€ 203.250
Regeling aankoop
Totale besteding (jaar T) ten
woningen onder een
last van Rijksmiddelen
hoogspanningsverbindin (automatisch berekend)
g

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 45.907
Projectnaam /UWHS-nummer

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 01

1 € 542.263
2
3
Kopie Projectnaam / UWHSnummer

SZW

G2

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

G3

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Is de bestemming gewijzigd
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 03

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 04

Nee

Nee

€ 262.129

Nee

Nee

€ 1.250

Nee

Nee

Nee
Nee

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 09

€ 278.884

€0

€ 262.129

€0

€ 1.250

€0

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 191.477
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 986.232
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 6.367
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 43.442
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

€ 29.482
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 13.750
edeel 2018
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 138.707
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 119.053
€ 22.475
€ 69.908
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 06

Nee

Indien (een deel van) de
uitkering voor het
standaardbedrag voor
gemeentelijke
uitvoeringskosten is
verantwoord als onderdeel van
de cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot
met (jaar T):
Vermeld bedrag € 3.500, €
6.500 of € 10.000.

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 08

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 05

€ 278.884

€ 10.366.846
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 21.426
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen per woning

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 02

Binnenweg 31 Loenersloot
UWHS170070
Binnenweg 25 Loenersloot
UWHS170071
Westkanaaldijk 13
Nieuwersluis UWHV 170003
Cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot en
met (Jaar T)

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 07

1 Binnenweg 31 Loenersloot
UWHS170070
2 Binnenweg 25 Loenersloot
UWHS170071
3 Westkanaaldijk 13
Nieuwersluis UWHV 170003
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€ 411
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Nee
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 13.590

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

7. 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 2018 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale
bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 189.000).
In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt.
2018

2017

Jaar
Functie(s)

Secretaris

Griffier

Secretaris

Griffier

Datum begin dienstverband

1-1-2017

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2018

Datum einde dienstverband

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2018

Aard van de functie

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Naam

A.J. van Hussel

J.A. Hekman

A.J. van Hussel

J.A. Hekman

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

0,80

1,00

0,80

Gewezen topfunctionaris?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

ja

ja

115.362

85.470

113.527

83.214

16.814

13.833

17.946

15.157

Subtotaal

132.176

99.303

131.473

98.371

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

144.800

189.000

151.200

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

132.176

99.303

131.473

98.371

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Motivering overschrijding norm
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8. Balans en toelichting op de balans
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ACTIVA

31-12-2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald aktief

Materiële vaste activa
a. Investeringen met een economisch nut
b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
c. Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
a. Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
b. Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
c. Overige langlopende leningen

31-12-2018

152.023.279

163.496.571

28.268
28.268

14.274
14.274

148.034.541
92.759.397
34.268.744

160.272.300
94.893.161
36.636.074

21.006.400

28.743.065

3.960.471
127.108

3.209.997
127.108

127.108

127.108
2.319.731

2.100.633
214.030
5.067

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
a. Vorderingen op openbare lichamen
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
d. Overige vorderingen
Liquide middelen
a. Kassaldi
b. Banksaldi
Overlopende activa
a. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel uitgesplitst naar nog te ontvangen
bedragen van:
- Europese overheidslichamen
- het Rijk
- overige Nederlandse overheidslichamen
b. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen,
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal generaal

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969
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1.984.285
1.818.158
161.524
4.603

1.513.632

1.098.603

20.280.771

21.507.184

-123.371
-123.371

-235.381
-235.381

16.916.694
10.371.015
2.330.055
456.988
3.758.636

18.047.083
12.727.481
1.272.364
644.615
3.402.624

781.468
3.600
777.868

903.361
3.600
899.761

2.705.980

2.792.120

135.442
169.059
2.401.479

2.792.120

172.304.051

185.003.755

15.000

-

PASSIVA

31-12-2017

Vaste passiva

31-12-2018

133.475.317

147.498.880

Eigen vermogen
a. Algemene reserve
b. Bestemmingsreserves
c. Gerealiseerde resultaat

42.703.287
11.041.854
29.919.875
1.741.558

45.398.245
13.651.110
30.416.096
1.331.040

Voorzieningen
a. Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
b. Voorzieningen ter egalisering van kosten
c. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven

25.826.926
6.036.638
9.296.299
10.493.989

24.285.626
5.714.922
8.702.176
9.868.528

Vaste schulden met een rentetypsiche looptijd ≥ 1 jaar
a. Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
b. Waarborgsommen

64.945.104
64.870.739

77.815.009
77.740.669

64.870.739

77.740.669
74.365

74.340

Vlottende passiva

38.828.734

37.504.875

Netto vlottende schulden < 1 jaar
a. Overige kasgeldleningen
b. Banksaldi
c. Overige schulden

33.877.455
20.000.000
13.877.455

32.942.783
20.000.000
12.942.783

4.951.279
4.113.411

4.562.091
3.833.453

373.233
372.789
91.846

390.967
275.000
62.672

172.304.051

185.003.755

143.228.015

125.026.069

Overlopende passiva
a. Verplichtingen, die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
b. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar
ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen
- het Rijk
- overige Nederlandse overheidslichamen
c. Overige vooruitontvangen bedragen, die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

Totaal generaal

Gewaarborgde geldleningen
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
Activa
Afschrijvingsmethode
Bij voorkeur wordt gekozen voor lineaire afschrijving. Bij uitzondering kan gekozen worden voor annuïtaire
afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij investeringen in riool en afval, waarvoor in principe kostendekkende tarieven
worden gehanteerd.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen
specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).
Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de lening van
de betrokken geldlening.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde
kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vast actief.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken
actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke
taak.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen verder worden opgenomen een
redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging worden toegerekend; in
dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vast activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval
of voor rechten, die op grond van de art. 229, lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze
investeringen op de balans opgenomen in deze aparte categorie.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd
en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. Vanaf 2017 mogen investeringen met een
maatschappelijk nut niet meer ineens worden afgeschreven en mogen reserves niet meer in mindering worden
gebracht. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de ‘nieuwe’ methode geldt alleen voor
investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen:
Omschrijving

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

Geen afschrijving

Woonruim ten

50 jaar

Bedrijfsgebouw en

15-50 jaar

Grond- w eg en w aterbouw kundige w erken
Riolering

15-40 jaar

Wegen incl. fiets- en voetpaden:

10-30 jaar

Openbare verlichting

20-40 jaar

Bruggen

30 jaar

Plantsoenen/parken

20 jaar

Sportterreinen/speelplaatsen

15 jaar

Vervoerm iddelen

5-20 jaar

Machines- apparaten en installaties

5-25 jaar

Overig
Kantoorinventaris

10 jaar

Automatisering

4 jaar

Telefooninstallaties

4 jaar

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 langlopende 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 en overige uitzettingen (waaronder
beleggingen) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De waardering is tegen nominale waarde
(verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terug ontvangsten). 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
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken)
alsmede rentekosten, berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten
zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Indien aan de volgende voorwaarde, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
•
Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
•
De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht;
•
De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten
in mindering gebracht.
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Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39)
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar (2018)’ voor
100%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 1 (2017)’ voor
75%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 2 (2016)’ voor
50%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 3 (2015)’ 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 2019, maar al in 2018 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2018 en
overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog te ontvangen specifieke uitkeringen van Europese en
Nederlandse overheden 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
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (voormalig) wethouders is echter tegen contante waarde van
de toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op
een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel) van de gemeentelijke
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake zijn geformuleerd.
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruit ontvangen bedragen die
betrekking hebben op 2019, maar al in 2018 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op
2018 en overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van Europese en
Nederlandse overheden, 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 indien mogelijk direct toegerekend aan het
betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn
vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar aan de taakvelden toegerekend.
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 2018 opgenomen activa en passiva.
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Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
28.268
28.268

Uitgaven
84.530
84.530

Inkomsten

Afschrijving

-

98.524
98.524

Uitgaven
84.530
84.530

Inkomsten

Inkomsten

Afschrijving

154.669
289.696
373.884
818.249

4.353.731
1.810.088
1.345.046
7.508.865

Inkomsten

Afschrijving

Boekwaarde
31-12-2018
14.274
14.274

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Nieuwe raadszaal advieskosten
Totaal

-

Saldo
84.530
84.530

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa (econ. nut)
Materiële vaste activa (econ. nut, heffing)
Materiële vaste activa (maatsch. nut)
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
92.759.396
34.268.744
21.006.400
148.034.540

Uitgaven
6.642.164
4.467.115
9.455.595
20.564.873

Boekwaarde
31-12-2018
94.893.160
36.636.074
28.743.065
160.272.299

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut
Materiële vaste activa
(economisch nut)
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
6.282.048
0
73.370.962
2.999.103
277.355
5.492.774
4.337.154
92.759.396

Uitgaven
5.434.509
13.500
58.743
1.135.412
6.642.164

154.669
154.669

175.370
2.639.841
202.354
59.820
487.574
788.771
4.353.731

Boekwaarde
31-12-2018
6.106.678
0
76.010.961
2.810.249
217.535
5.063.943
4.683.795
94.893.160

Uitgaven
266.848
110.448
6.582
166.616
43.669
1.142.385
40.751
120.859
104.914
55.421
3.085.616
290.400
5.434.509

Inkomsten
154.669
154.669

Saldo
112.179
110.448
6.582
166.616
43.669
1.142.385
40.751
120.859
104.914
55.421
3.085.616
290.400
5.279.840

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
Bedrijfsgebouwen EN
Kerktoren NH Kerk Kerkln NtA fundering dl 1 (1080)
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten
Verduurzamen gemeentelijk gebouw - VJN
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten
Tijd.units herbruikbaar bijgebouw Bolenstein Troel
Tijd.huisv.hoofdgebouw Bolenstein Troelstra
Verduurzaming brandweergarage
Verbouwing GGDrU accommodatie
Verduurzaming GGDrU accommodatie
Verwerving pand Corridor 8
Tijdelijke capaciteitsuitbreiding St.Ludgerusschoo
Totaal
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Grond- weg en waterbouwkundige werken EN
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord spelen voor
Totaal

Uitgaven
13.500
13.500

Inkomsten
-

Saldo
13.500
13.500

Machines, apparaten en installaties EN
Nieuwe raadszaal AV-installaties
Vervanging programmatuur website en social intrane
Totaal

Uitgaven
54.509
4.234
58.743

Inkomsten
-

Saldo
54.509
4.234
58.743

Overige materiële vaste activa EN
Project Basisadm Grootschalige Topografie (BGT)
Modernisering applicatieportfolio
DECOS (Applicatie-integratie, koppelingen)
Beleid, architectuur en functioneel beheer
Generieke digitale infrastructuur
Modernisering ICT infrastructuur
KPG speelplaatsen en terreinen 2016-2020
KPG verlichting 2016-2020
KPG speelplaatsen en terreinen 2018
KPG verlichting 2018
Totaal

Uitgaven
42.035
8.481
123.649
38.393
14.007
52.166
101.592
239.182
376.014
139.892
1.135.412

Inkomsten
-

Saldo
42.035
8.481
123.649
38.393
14.007
52.166
101.592
239.182
376.014
139.892
1.135.412

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
Materiële vaste activa
(economisch nut, waarvoor heffing)
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
24.535
75.719
32.041.627
311.842
1.815.021
34.268.744

Uitgaven
3.897.610
569.505
4.467.115

Inkomsten
289.696
289.696

Afschrijving
5.055
1.611.614
41.264
152.156
1.810.088

Boekwaarde
31-12-2018
24.535
70.664
34.037.927
270.577
2.232.371
36.636.074

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
Grond- weg en waterbouwkundige werken ENH
Riolering Tienhoven
Riolering D. Troostwijkweg
Riolering Herenweg/Gageldijk
Riolering Ruwielstraat
Riolering Dorpstraat Oud Zuilen
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa
Riolering D.van Troostwijk Plein 2018
Kockengen Waterproof Oude kern riolering 2017
Kockengen Waterproof Oude kern voorbereiding riole
Kockengen Waterproof Oude kern riolering voorberei
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord riolering
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord voorber rio
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord riool voorb
Totaal

Uitgaven
1.432.186
319.890439.971
198.343
442.085
468.489
228.351
78.901
5.013
245
806.316
114.244
3.356
3.897.610

Inkomsten
282.285
7.411
289.696

Saldo
1.149.901
319.890439.971
198.343
442.085
468.489
228.351
78.901
5.013
245
798.905
114.244
3.356
3.607.914

Overige materiële vaste activa ENH
Ondergrondse containers 2017 - GP 2016-2022
Ondergrondse containers 2018 - GP 2016-2022
Minicontainers (papier+plastic) 2017 -GP 2016-2022
CMS (containermanagementsystem) 2017 -GP 2016-2022
Totaal

Uitgaven
461.782
11.616
63.228
32.879
569.505

Inkomsten
-

Saldo
461.782
11.616
63.228
32.879
569.505
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Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Materiële vaste activa
(maatschappelijk nut)
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
20.912.547
93.853
21.006.400

Uitgaven
5.013.257
4.352.009
90.329
9.455.595

Inkomsten
373.884
373.884

Afschrijving
1.246.016
92.882
6.147
1.345.046

Boekwaarde
31-12-2018
24.305.904
4.259.126
178.034
28.743.065

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
Grond- weg en waterbouwkundige werken MN
Wegen Herenweg / Gageldijk
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariwe
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg
Wegen D. Troostwijk
Wegen Ruwielstraat
Wegen Dorpstraat Oud Zuilen
Kockengen Waterproof Groenlust 1 wegen 2016
Kockengen Waterproof Oude kern wegen 2017
Kockengen Waterproof Oude Kern groen 2017
Kockengen Waterproof Oude kern spelen 2017
Kockengen Waterproof Oude kerk vergunning voorbere
Kockengen Waterproof Oude kern verlichting voorber
Kockengen Waterproof Oude kern beschoeiing voorber
Kockengen Waterproof Oude kern groen voorbereiding
Kockengen Waterproof Oude kern spelen voorbereidin
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord wegen 2018
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord beschoeiing
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord groen 2018
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord spelen 2018
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord vergunning
Kockengen Waterproog Groenlust 2 noord verlichting
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord beschoeiing
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord groen voorb
Kockengen Waterproof Groenlust 2 noord planm wegen
KPG overige kunstwerken 2016-2020
KPG beschoeiing 2016-2020
KPG groen 2016-2020
KPG wegen 2018
KPG beschoeiing 2018
KPG openbaar groen 2018
Bisonspoor voorbereidingskosten
Totaal

Uitgaven
22.203
4.125
4.125
167.035105.817
420.153
650.661
10.035
7.020
2.068
1.132
17
5.043
2.380
1.260
727.285
7.500
128.178
51.087
42.301
11.815
29.900
25.509
49.194
247.184
230.090
158.240
1.227.598
619.167
357.270
31.935
5.013.257

Inkomsten
22.884
351.000
373.884

Saldo
22.203
4.125
4.125
167.035105.817
420.153
650.661
10.035
7.020
2.068
1.132
17
5.043
2.380
1.260
704.401
7.500
128.178
51.087
42.301
11.815
29.900
25.509
49.194
247.184
230.090
158.240
876.598
619.167
357.270
31.935
4.639.373

Machines, apparaten en installaties MN
Aanschaf openb.verlichting armatuur
Aanschaf openb.verlichting masten
Totaal

Uitgaven
2.073.386
2.278.623
4.352.009

Inkomsten
-

Saldo
2.073.386
2.278.623
4.352.009

Overig MN
KPG Verkeerstekens 2016-2020
KPG verkeerstekens 2018
Totaal

Uitgaven
3.014
87.315
90.329

Inkomsten
-

Saldo
3.014
87.315
90.329
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Financiële vaste activa
Overige uitzettingen > 1 jaar
Kapitaalverstrekkingen
Leningen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
127.108
2.319.730
1.513.632
3.960.470

Uitzetting

Boekwaarde
31-12-2017
37.250
35.395
454
454
13.798
24.511
7.079
8.168
127.108

Uitzetting

Boekwaarde
31-12-2017

Uitzetting

Aflossing
-

335.445
415.028
750.473

Boekwaarde
31-12-2018
127.108
1.984.285
1.098.603
3.209.997

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekking deelnemingen
Aandelen Vitens -M
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M
Effecten B.N.G. 1963 4% -M
Effecten B.N.G. 1968 6% -M
Aandelen Vitens -B
Aandelen BNG -B
Aandelen NV BNG -L
Aandelen Vitens -L
Totaal

Aflossing
-

-

Boekwaarde
31-12-2018
37.250
35.395
454
454
13.798
24.511
7.079
8.168
127.108

Specificatie van Leningen
Leningen
Woningbouwcorporaties
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) -B
Deelnemingen
Achtergestelde lening Vitens -M
Achtergestelde lening Vitens -B
Achtergestelde lening Vitens -L
Overige verbonden partijen
Lening Stichting Primair 2004 -L
Totaal

Aflossing

Boekwaarde
31-12-2018

2.100.633
2.100.633

-

282.475
282.475

1.818.158
1.818.158

133.686
50.403
29.941
214.030

-

32.500
12.500
7.506
52.506

101.186
37.903
22.435
161.524

5.067
5.067
2.319.730

-

464
464
335.445

4.603
4.603
1.984.285

Specificatie van Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen
Geldlening Ambtenaren -B
Sticht Dorpshuis Nigtevecht 2000 lening -L
Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
719.239
637.064
157.329
1.513.632
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Aflossing

Uitzetting
-

Boekwaarde
31-12-2018
408.401
310.838
28.957,43666.021
35.585
121.744
415.028
1.098.603

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder grondexploitatie
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
123.371123.371-

Lasten

Boekwaarde
31-12-2017
246.37248.133
74.868
123.371-

Lasten

Baten

190.390
190.390

302.400
302.400

Boekwaarde
31-12-2018
235.381235.381-

Specificatie van Onderhanden werk
Onderhanden werk
GREX CSV Vreeland
GREX Flambouw Nigtevecht
GREX Harmonieplein
GREX Veenkluit Tienhoven
Totaal

Baten
275.000
26.150
301.150

6.505
30.993
109.224
42.417
189.140

Boekwaarde
31-12-2018
514.86779.127
157.942
42.417
235.381-

Voor de status van Onderhanden werk wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr
Rekening-courantverhoudingen
Overige vorderingen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2017
31-12-2018
10.371.015
12.727.481
2.330.055
1.272.364
456.988
644.615
3.758.636
3.402.624
16.916.694
18.047.083

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

Bedrag

Declaratie BCF 2018
Suppletieaangifte 2013-2017
Doorbel inhuur personeel 2e tm 4e kwartaal 2018
Algemene uitkering 2018
Subsidie fietsstraat Mijndensedijk
Ministerie SZW
Overige vorderingen < € 100.000
Totaal

10.105.553
948.398
742.345
479.874
169.059
143.602
138.650
12.727.481

Specificatie Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr
Overige uitzettingen (> € 100.000)

Bedrag

Uitzetting overtollige liquide middelen in 's Rijks schatkist
Totaal

1.272.364
1.272.364
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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.
Om overschrijding van dit drempelbedrag te voorkomen worden de overtollige liquide middelen automatisch door
de BNG afgeroomd ten gunste van de schatkist.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

890,0475
Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

419

441

403

464

471

449

487

426

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

118.673
118.673
-

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

890,0475

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

37.725

39.734

37.065

42.669

90

90

92

92

419

441

403

464

De Rekening-courantverhoudingen betreffen:
Rekening courantverhoudingen
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen)
Rekening courant gemeente Utrecht uitvoering BBZ
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
456.988
456.988

Boekwaarde
31-12-2018
497.225
147.389
644.615

De belangrijkste Overige vorderingen (> € 100.000) zijn:
Overige vorderingen (> € 100.000)

Bedrag

Debiteuren Algemeen
Debiteuren Belastingen
Debiteuren Sociale zaken
Voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen < € 100.000
Totaal

1.368.499
510.222
2.130.404
1.283.046676.546
3.402.624
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Liquide middelen
Liquide middelen
Banksaldi
Kassaldo
Totaal
Kassaldi
Kasvoorschot Burgerzaken
Kasvoorschot Kikkerfort
Totaal

Banksaldi

Boekwaarde
31-12-2017
777.871
3.600
781.471

Boekwaarde
31-12-2018
899.761
3.600
903.361

Boekwaarde
31-12-2017
3.100
500
3.600

Boekwaarde
31-12-2018
3.100
500
3.600

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2017
31-12-2018
774.791
889.688
3.191
9.604
470
112777.871
899.761

BNG Algemeen 28.51.49.512
BNG Burgerzaken 28.51.49.520
BNG Sociale zaken 28.51.49.539
Kruisposten
Totaal

Overlopende activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen specifieke specifieke uitkeringen overheid
Nog te ontvangen bedragen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2017
31-12-2018
304.501
2.401.479
2.792.120
2.705.980
2.792.120

De belangrijkste Overlopende activa (> € 100.000) zijn:
Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000)

Bedrag

Verrekening diverse facturen Groenverzorging
Liquidatiesaldo PAUW
Nog te ontvangen rijksbijdrage Maatschappelijke begeleiding
Voorl afrek 2018 inkoopb Utrecht west
NTO Rijksvergoeding Verhoogde asielstroom
Overige nog te ontvangen bedragen < € 100.000
Totaal

1.694.000
224.000
135.090
111.753
101.890
525.387
2.792.120
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Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Saldo
31-12-2017
11.041.854
29.919.876
1.741.558
42.703.288

Dotaties

Algemene reserve

Saldo
31-12-2017

Dotaties

Algemene reserve
Totaal

11.041.854
11.041.854

Eigen vermogen
Algemene reserve
Overige bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat
Totaal

2.609.256
5.077.203
7.686.459

Onttrekkingen
4.580.983
4.580.983

Saldo
31-12-2018
13.651.110
30.416.097
1.331.040
45.398.246

Specificatie saldo Algemene reserve

2.609.256
2.609.256

Onttrekkingen
-

Saldo
31-12-2018
13.651.110
13.651.110

Specificatie saldi Bestemmingsreserves
Overige Bestemmingsreserves
Monumenten
Integrale Veiligheid
Verwijderen graffiti (L)
Exploitatie scholen OBO
Dorpshuis Nigtevecht
Planschade Cronenburgh
Beheer Schoolgebouwen
Beheer Schoolgebouwen
Fietsenstalling Maarssen
Groot onderhoud kapitaalgoederen
Egalisatiereserve verkiezingen
Kockengen Waterproof egalisatieseserve
Onderwijshuisvesting
Risicofonds Sociaal Domein
Bestemmingsreserve vastgoed
Bestemmingsreserve revindicatie
Verkeersmaatregelen Zandpad en dorpskern Breukelen

Saldo
31-12-2017
52.317
177.249
3.936
82.522
200.208
60.581
246.074
256.500
62.221
2.355.243
126.000
31.807
1.671.527
4.304.814
32.909
162.996
750.000

Kapitaallastenreserves
Reserves ter dekking van de kapitaallasten van vastgoed
Grondexploitatiereserves
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger
Grondexploitatie
Totaal Overige bestemmingsreserves
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Dotaties

Onttrekkingen

23.087
562.569
10.501
28.097
168.638
62.773
-

3.936
15.500
2.732.037
750.000

Saldo
31-12-2018
52.317
177.249
82.522
200.208
60.581
269.161
256.500
46.721
2.917.812
136.501
59.904
1.840.165
1.572.777
32.909
225.769
-

18.642.970

1.895.300

1.079.510

19.458.760

500.000
200.000
29.919.876

2.326.238
5.077.203

4.580.983

500.000
2.526.238
30.416.097

Voorzieningen
Specificatie saldi Voorzieningen
Omschrijving voorziening

Saldo
31-12-2017

Dotaties

Uitgaven

Saldo
31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
Pensioen Wethouders
Wachtgeld voormalig personeel
Wachtgeld voormalig bestuurders
Voormalig personeel Bisonsport
Voorziening De Werf Kockengen
GREX 4e kwadrant Kockengen
Totaal

4.492.000
1.089.454
89.612
314.092
51.480
6.036.638

83.135
304.720
697.209
60.000
1.145.064

549.359
520.441
328.082
68.898
1.466.781

4.025.776
873.733
458.739
245.194
51.480
60.000
5.714.922

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisv.)
Onderhoud wegen
Totaal

3.658.687
5.637.612
9.296.299

538.455
2.455.878
2.994.333

420.676
3.167.781
3.588.457

3.776.466
4.925.709
8.702.176

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing kan worden geheven
Voorziening riolering
10.493.989
Egalisatievoorziening gemeentereiniging
Totaal
10.493.989
Totaal Voorzieningen
25.826.926

1.278.138
1.278.138
5.417.536

1.903.599
1.903.599
6.958.836

9.868.528
9.868.528
24.285.626

Boekwaarde
31-12-2017
64.870.739
74.365
64.945.104

Boekwaarde
31-12-2018
77.740.669
74.340
77.815.009

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar
Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse leningen (binnenlandse banken)
Waarborgsommen
Totaal

Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse leningen

Looptijd

Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Nederlandse Waterschapsbank NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten

20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
10 jaar
40 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal

20 jaar

Boekwaarde
31-12-2017
939.137
1.305.969
2.000.000
3.375.000
3.125.000
6.500.000
750.000
9.775.000
6.000.000
7.000.000
3.500.000
8.500.000
10.000.000
-

Aflossing
2018
187.827
247.267
250.000
375.000
250.000
500.000
250.000
287.500
1.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
1.000.000
-

2.100.633
64.870.738

282.475
7.130.069
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Rente
Boekwaarde
2018
31-12-2018
20.384
751.309
34.651
1.058.702
72.938
1.750.000
137.210
3.000.000
117.805
2.875.000
217.941
6.000.000
16.629
500.000
420.724
9.487.500
112.230
5.000.000
42.223
6.000.000
19.677
3.000.000
37.208
7.500.000
58.866
9.000.000
74.989
10.000.000
15.534
10.000.000

38.209
1.437.219

1.818.158
77.740.669

Waarborgsommen
Waarborgsommen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
74.365
74.365

Boekwaarde
31-12-2018
74.340
74.340

Boekwaarde
31-12-2017
20.000.000
13.877.455
33.877.455

Boekwaarde
31-12-2018
20.000.000
12.942.783
32.942.783

Boekwaarde
31-12-2017
20.000.000
20.000.000

Boekwaarde
31-12-2018
20.000.000
20.000.000

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
Totaal

Specificatie van vlottende schulden < 1 jaar
Kasgeldleningen
Kasgeldlening BNG
Totaal

Overige schulden

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2017
31-12-2018
Crediteuren algemeen
11.012.142
11.294.919
1.647.864
Crediteuren Sociale zaken
2.865.313
Totaal
13.877.455
12.942.783
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van
de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld.

Overlopende passiva
Specificatie Overlopende passiva
Overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2017
4.113.411
746.022
91.846
4.951.279

Verplichtingen (nog te betalen bedragen)
Specifieke uitkeringen
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018
3.833.453
665.967
62.672
4.562.091

De belangrijkste overige Overlopende passiva (> € 100.000) zijn:
Verplichtingen (nog te betalen bedragen) > (€ 100.000)

Bedrag

Verplichtingen Sociaal domein
Transitorische rente 2018 (te betalen in 2019)
Randweg Loenen verplichtingen

2.073.965
470.791
467.468
821.229
3.833.453

Overige nog te betalen bedragen < € 100.000
Totaal
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Specifieke uitkeringen

Boekwaarde Rijksbijdrage
31-12-2017

Het Rijk
Omgevingslawaai (verkeerskundig milieuka
Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch
Historisch tuin- en parkaanleg Goudestei
Historisch tuin- en parkaanleg Boom en B
BRIM 2014-2019 Toren N.H. Kerk Nieuwer t
BRIM 2016-2021 Koetshuis Maarssen
BRIM 2016-2021 Kerktoren Loenen
BRIM 2016-2021 Kerktoren Nigtevecht
Uitkoopregeling woningen hoogspanningsle
Totaal

66.760
21.180
37.422
45.689
14.520
31.685
86.998
33.409
4.321
31.249
373.233

Overige Nederlandse overheidslichamen
Fonds uitplaatsing hinderlijke
Voetverbinding pontje NtA-Loen
Impact Traject Cultuurpact
Totaal
Totaal specifieke uitkeringen

275.000
89.789
8.000
372.789
746.022

BRIM 2016-2021 Boom&Bosch

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)

-

Uitgaven

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2018

561.163
561.163

543.429
543.429

-

33.409
4.321
48.983
390.967

-89.789
89.789471.374

8.000
8.000
551.429

-

275.000
275.000
665.967

-

66.760
21.180
37.422
45.689
14.520
31.685

86.998

Bedrag

Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000
Totaal

62.672
62.672
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Borg- en garantstellingen

Risicoverdeling 2018
Instellingen

Borgstelling

Totaal w oningcorporaties (met WSW borg)

WSW 100%

Woningcorporaties (zonder WSW borg)
Maarschappelijke instellingen

Risicobedrag
31-12-2017

Aflossing

Risicobedrag
31-12-2018

120.285.726

4.435.911

119.799.816

SV 100%

2.858.398

320.366

2.538.032

SV 100%

1.386.775

91.555

1.295.221

Sportverenigingen (zonder SWS borg)

SV 100%

753.610

101.321

652.289

Sportverenigingen (met SWS borg)

SV 50%

1.696.855

215.430

1.481.425

SWS Borgstelling (Participatie)

SV 50%

Sportverenigingen (duurzaamheid)
Totaal

848.428-

740.713-

-

-

126.132.937

5.056.868

125.026.069

Verschil = € 3.950.000,00. Betreft: 2x nieuwe lening in 2018 (Geen restantbedrag bij aanvang 2018)
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107.715-

-

