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Bestuurlijke aanbieding

Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. In deze begroting staat beschreven welke doelen, resultaten 
en ambities de gemeente volgend jaar en de jaren daarna nastreeft en welke kosten hiertegenover 
staan. De begroting is een uitwerking van de unaniem vastgestelde Kadernota 2019, waarin u als raad 
op hoofdlijnen de kaders en de koers, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, heeft geformuleerd voor 
het jaar 2019 en het meerjarenperspectief 2020 - 2022.
 
In deze begroting zijn ook de plannen voor de nieuwe bestuursperiode uitgewerkt. Welke visie hebben 
we voor de komende vier jaar? En welke acties gaan we daar komend jaar voor uit voeren? Graag 
gaan we daar als nieuw college met u als nieuwe raad over in gesprek. Daarbij is het enerzijds van 
belang om een goed debat te hebben over de lange termijn doelstellingen: waar willen we naar toe? 
Tegelijkertijd moeten de acties voor volgend jaar concreet zijn, zodat we aan het eind van het jaar ook 
goed kunnen evalueren hoe de begroting is uitgevoerd.
 
Wij kijken uit naar het debat met uw raad over onze ambities als gemeentebestuur in 2019.
 
Namens het college van De Ronde Venen,
Alberta Schuurs
Wethouder Financiën
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Leeswijzer

Leeswijzer

De opzet van de begroting 2019 bevat de volgende onderdelen:
 Aanbiedingsnota
 Domeinen
 Paragrafen
 Financiële begroting

 
Aanbiedingsnota
In de Aanbiedingsnota geeft het college van burgemeester een wethouders de beleidsmatige en 
financiële hoofdlijnen weer.
 
Domeinen
De begroting 2019 heeft een andere opzet dan die van 2018. In de begroting 2019 zijn de 
beleidsonderwerpen als proef gerangschikt naar drie domeinen. In deze domeinen is opgenomen de 
visie, doelstelling, acties, indicatoren en de bijdragen van verbonden partijen om de beoogde 
resultaten te bereiken.
 
Conform de wens van de auditcommissie is de financiële informatie voor de vergelijkbaarheid volgens 
de opzet van 2018. Bij de financiële tabellen in de domeinen kunnen er geringe afrondingsverschillen 
zichtbaar zijn doordat wij in de presentatie van de financiële gegevens afronden op een veelvoud van 
duizend euro. 
 
Om het inzicht in de incidentele baten en lasten te vergroten is voor de eerste keer bij de domeinen 
een apart overzicht toegevoegd.
 
Paragrafen
De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van de begroting. 
Uitzondering hierop is de paragraaf subsidies. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen 
met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in de begroting op te nemen is een 
goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk.
 
Financiële begroting
In de financiële begroting is vanuit verschillende invalshoeken informatie opgenomen. Daarbij geven 
we onder meer inzichten in de verwachte verloop van investeringen, reserves, voorzieningen en het 
sociaal domein.
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Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Iedere Programmabegroting bevat jaarlijks een aantal kernthema’s. Bepaalde thema’s keren jaarlijks 
terug, zoals de gemeentefinanciën, de arbeidsmarkt, de zorg en het onderwijs. Andere thema’s vinden 
door nieuwe ambities en beleidsinzichten hun introductie in een Kadernota en worden uiteindelijk 
vertaald in een Programmabegroting. Daarnaast hebben in 2018 gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsgevonden, van waaruit een coalitieakkoord is gevormd. De ambities zijn opgenomen in deze 
Programmabegroting. Ook ontwikkelingen op landelijk niveau, al dan niet vertaald in nieuwe 
wetgeving, zijn medebepalend voor de inhoud van een Programmabegroting.
 
De economie blijft zich positief ontwikkelen. Meer werkgelegenheid, het aantrekken van de 
woningmarkt en de toename van bestedingen hebben effect in de maatschappij en in de 
gemeentebegroting. De uitgaven vanuit het Rijk nemen toe, waardoor er voor gemeenten meer geld 
beschikbaar komt binnen het gemeentefonds. Specifieke aandacht is er voor de ontwikkeling van de 
uitgaven vanuit de Jeugdwet. Na de decentralisatie van taken in 2015, waarbij het Rijk tevens een 
bezuinigingstaakstelling heeft meegegeven, is er een landelijke ontwikkeling dat de kosten voor 
(specialistische) jeugdhulp blijven stijgen. In deze begroting is op basis van de laatste inzichten vanuit 
het zorgverbruik financieel rekening gehouden met deze ontwikkeling. De compensatie van deze 
stijging blijft een gespreksonderwerp tussen het Rijk en gemeenten. Daar waar het Rijk er vanuit gaat 
dat er met de extra middelen in het gemeentefonds een streep gezet kan worden onder de discussie 
over het tekort in het sociaal domein, hebben gemeenten zich hier tijdens het congres van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van 27 juni 2018 tegen verzet. Om deze reden is er 
een motie aangenomen, waarbij gemeenten de VNG opdragen met het Rijk in gesprek te blijven over 
de tekorten in het sociaal domein en te komen tot duurzame oplossingen door het beschikbaar stellen 
van toereikende macrobudgetten door het Rijk.
 
Voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten voor bijstandsuitkeringen zien we in de 
monitorgegevens een stabilisatie van het aantal bijstandscliënten. Voor de komende periode wordt 
ingezet op langdurige uitstroom. De besparing van deze uitstroom wordt ingezet voor de 
werkzaamheden van het Werkcentrum. Daarnaast valt de ontwikkeling en objectivering van de 
gebundelde uitkering, die is bedoeld voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen, voor de gemeente 
de Ronde Venen vooralsnog positief uit.     
 
De positieve ontwikkeling van de economie heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De 
groeiende vraag naar personeel zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt die ook merkbaar is binnen 
onze gemeentelijke organisatie. Waar we jarenlang weinig vacatures hadden en de vacatures die 
uitgingen konden rekenen op vele reacties, zien we hier nu een kentering waarbij het lastiger is om 
vacatures (tijdig) te vervullen.
 
Kernthema’s
In de Programmabegroting zijn onze ambities verwerkt, zoals opgenomen in het 
Coalitieakkoord. Daarnaast zijn er veel andere belangrijke ambities en onderwerpen, die onderdeel 
uitmaken van de reguliere werkzaamheden. Hieronder benoemen wij zeven kernthema’s voor 2019, 
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die als een rode draad door de Programmabegroting lopen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij 
u naar de drie domeinen.
 
1. Vernieuwing in het sociaal domein
Met het vaststellen van de Maatschappelijke Agenda is de basis gelegd waarlangs de transformatie in 
het sociaal domein verder wordt vormgegeven. De activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden zijn in 
thema’s opgedeeld: meedoen, veilig en prettige leefomgeving, gezond leven, opvoeden met 
vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar elkaar omkijken. Jongeren en ouderen vormen groepen waar 
we integraal aandacht voor hebben. Zo wordt er een breed gedragen plan voor ouderen opgesteld 
zodat onze voorzieningen hierop afgestemd kunnen worden. In samenwerking met onze inwoners, 
maatschappelijke partners, zorgaanbieders en het onderwijs wordt in kaart gebracht welke 
preventieve maatregelen er voor de jeugd nog versterkt en/of aangevuld kunnen worden. Deze 
samenwerking leidt tot een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij de behoefte van alle betrokkenen en het 
stimuleert een gunstig opgroei- en opvoedklimaat dat uiteindelijk tot een lager gebruik van zwaardere 
zorg leidt. Binnen het sociaal domein neemt het onderwijs een bijzondere plaats in, met name voor 
wat betreft de signaleringsfunctie. Maar ook op het gebied van het stimuleren van talentontwikkeling 
van kinderen. In aansluiting op onze lokale opgave techniekonderwijs en ter versterking van de 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt zoeken we projecten in de regio die passen bij de lokale 
situatie en de behoefte van onze ondernemers. Op het gebied van sport wordt ingezet op het verlagen 
van de drempel om te gaan sporten.
 
2. Een duurzame gemeente
We geven verder uitvoering aan ons Spoorboekje klimaatneutraal 2040 om onze doelstelling van een 
energie neutrale gemeente te realiseren. Om dit te bereiken nemen we afscheid van fossiele 
brandstoffen en in plaats daarvan gebruiken we alternatieve milieuvriendelijke energiebronnen. Vanuit 
lokale en regionale samenwerking wordt gekeken naar verschillende energie strategieën voor het 
bereiken van concreet resultaat. We geven verder uitvoering aan het transitieplan Warmte en 
Elektriciteit om op een duurzame manier te voorzien in de warmte- en energiebehoefte. Er wordt 
verder ingezet op het loskoppelen van woningen op aardgas. Daarbij is oog voor de afhankelijkheid 
van vele individuele keuzes en beperkte afdwingbaarheid en wordt ingezet op communicatie en 
voorlichting. Daarnaast stimuleren wij een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen 
worden hergebruikt. We pakken dit samen met onze bedrijven op en zien voor onszelf een 
voorbeeldrol hierin weggelegd.   
 
3. Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod 
De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om 
bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Woningen voor het brede spectrum van de 
markt, van lage tot hoge inkomens, voor huurder en kopers, waarbij het accent ligt op de woonwensen 
van jongeren en ouderen. Er zal een evaluatie plaatsvinden op het doorstroomexperiment "van groot 
naar beter passend", waarbij senioren worden ondersteund bij het doorstromen naar een gelijkvloerse 
woning, waardoor er eengezinswoningen beschikbaar komen voor (jonge)gezinnen. De 
mogelijkheden worden benut om in de kernen kleinschalige woonprojecten te ontwikkelen, waarbij ook 
wordt gekeken naar mogelijkheden op inbreidingslocaties. Bij nieuwbouwprojecten realiseren we 
betaalbare woningen.
 
4 . De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners
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We bereiden ons verder voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en 
door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke 
domein integraal aan. De belangrijkste taak die van de provincie naar de gemeente overgaat betreft 
de bodemtaken die betrekking hebben op bodemverontreinigingen. In 2019 worden voor bepaalde 
onderdelen van de overdracht pilots doorlopen. Dit betreffen onder andere de afronding van de pilot 
Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) en het voorontwerp van de pilot 
Omgevingsplan bedrijventerreinen.
Verder wordt bestaand beleid en bestaande regelgeving op het ruimtelijk domein in kaart gebracht en 
er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Dit kan 
gebruikt worden voor de gebiedsdekkende Omgevingsvisie. De Omgevingswet nodigt er toe uit om na 
te denken over deregulering. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om invulling te geven aan de 
lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt. Deze worden in kaart gebracht en besproken in 
de gemeenteraad.
 
5. Het verbeteren van de leefomgeving
Een plezierige leefomgeving betekent een goed bereikbare woonomgeving met verzorgd en goed 
onderhouden eigentijds groen, waar mensen zich veilig voelen en het prettig is om te wonen en 
werken. Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met 
eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is het 
uitgangspunt, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de 
fiets of lopend. We zetten in op het oplossen van de knelpunten met betrekking tot de N201 om een 
goede doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid te realiseren.
De parkeermogelijkheden worden verbeterd door een mix van maatregelen. Daarnaast wordt er een 
strategisch OV-plan opgesteld om op de toekomstige en lopende lijndiensten zoveel mogelijk invloed 
te kunnen uitoefenen. Er wordt ingezet op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit. We 
stimuleren inwoners om bij te dragen aan de leefomgeving van de buurt. Dit doen we onder andere 
door inwoners te stimuleren om mee te doen aan de opschoondag om de buurt zwerfafval vrij te 
maken.
 
6. Verbeteren Vestigingsklimaat
Als gemeente streven we om in 2022 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. Dit versterkt 
onze economie. Hierbij zal er worden ingezet op vereenvoudigen van de eerste vijf meest gebruikte 
processen, vaste bedrijvenadviseurs en een digitaal ondernemersloket. Daarnaast is het belangrijk dat 
er wordt ingezet op de regionale samenwerking binnen de Utrecht-West (UW) regio en in de 
Amsterdam Metropool (AM) regio. Daarbij kijken we naar in de regio gesignaleerde marktbehoefte en 
bewegen hier in mee en sluiten we aan bij de uitvoeringsagenda die opgesteld is door de provincie 
Utrecht.
 
7. Investeren in Digitale dienstverlening
We blijven investeren in het verbeteren van onze ‘e-dienstverlening’. Achterliggende reden daarvan is 
dat inwoners en ondernemers hun zaken met de overheid meer en meer digitaal willen afhandelen. Dit 
is conform onze visie op dienstverlening die richtinggevend is voor de wijze waarop wij contact 
hebben met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Van de organisatie wordt dan ook 
een andere manier van werken gevraagd. Bij deze cultuuromslag zijn goede communicatieve 
vaardigheden, oog voor de omgeving, politieke sensitiviteit, denken in oplossingen en een regierol 
pakken belangrijker dan ooit.
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Naast de bovengenoemde kernthema’s is een belangrijke landelijke ontwikkeling het Interbestuurlijk 
Programma (IBP). Dit programma omvat verschillende onderwerpen die zich op lokaal, regionaal, 
nationaal, Europees en mondiaal niveau manifesteren en waarvan de oplossing zich niet beperkt tot 
het bereik van één overheidslaag. Het betreft onder andere onderwerpen als Samen aan de slag voor 
het Klimaat, Toekomstbestendig wonen, Merkbaar beter in het Sociaal domein en Goed openbaar 
bestuur in een veranderende samenleving. Een deel van deze onderwerpen krijgt de komende 
periode, in gezamenlijkheid met andere overheidslagen en (maatschappelijke)partners, verdere 
uitwerking. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2018 is de Kadernota 2019 beleidsarm 
opgesteld. Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn de ambities vanuit het coalitieakkoord 
opgenomen, waarbij al (deels) invulling wordt gegeven in een aantal van de onderwerpen binnen het 
IBP.  
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Uiteenzetting van de financiële positie

Algemeen

In de uiteenzetting van de financiële positie wordt ingegaan op:
 Financiële resultaten van de programma’s inclusief hoofdlijnenanalyse;
 Incidentele baten en lasten;
 Lokale heffingen en woonlasten;
 Waar komt het geld vandaan?
 Waar wordt het geld aan besteed?

Financiële resultaten 2019 - 2022

De financiële resultaten 2019 - 2022 zijn hieronder weergegeven. Hierbij is dezelfde systematiek 
toegepast als bij de programma's. Hierbij geldt dat + = toename kosten of verlaging van de inkomsten 
en - = afname kosten of verhoging van de inkomsten. Een negatief begrotingsresultaat betekent een 
begrotingsoverschot en een positief begrotingsresultaat betekent een begrotingstekort.
 
Wij zijn als college blij met de sluitende begroting die nu voorligt, met daarbij de uitvoering van de 
ambities vanuit het Coalitieakkoord, zoals opgenomen in de drie domeinen. De begroting 2019 - 2022 
laat ruimte voor het maken van keuzes van de nieuwe gemeenteraad. Daarnaast heeft de stelpost ten 
aanzien van de reservering van het Interbestuurlijk Programma (IBP) nog ruimte voor de jaren 2021 - 
2022 om in te zetten voor de tien opgaven van het IBP. Graag gaan wij met u in gesprek om tot een 
nadere invulling/bestemming te komen.
 

 Financiële resultaten 2019 - 2022

  2019 2020 2021 2022

1 Startpositie
-

1.086.000
-726.000 -35.000 621.000

2 Raadsbesluiten tot en met juli 2018 2.910.000 2.209.000 1.829.000 1.652.000

3 Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten
-

1.406.000
505.000 125.000 0

4 Mutaties begroting 2019 - 2022:     

4a Beleidsontwikkelingen 2.315.000 1.616.000 1.489.000 1.295.000

4b Autonome ontwikkelingen
-

3.396.000
-

1.090.000
-

1.182.000
-

3.294.000
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 Financiële resultaten 2019 - 2022

  2019 2020 2021 2022

4c
Inzet reserves voor autonome en 
beleidsontwikkelingen

267.000
-

2.747.000
-

3.071.000
-628.000

5
Aanvullende mutaties besluitvorming 
begroting 2019 - 2022 op 1 november 
2018:

    

5a
Septembercirculaire gemeentefonds 
2018

100.000 200.000 490.000 550.000

5b
Administratieve correctie budgetten 
ODRU (VTH-taken)

-400.000 -400.000 -400.000 -400.000

5c
Toezicht en handhaving Vinkeveense 
 Plassen

199.000    

5d
Inzet reserve t.b.v. toezicht en 
handhaving Vinkeveense Plassen

-199.000    

5e
Amendement extra inzet 
rekenkamercommissie

25.000 25.000 25.000 25.000

5f
Amendement De Ronde Venen op de 
fiets

65.000 9.000 9.000 9.000

5g
Inzet reserve t.b.v. amendement De 
Ronde Venen op de fiets

-65.000    

5h Amendement verdubbelen AED in DRV 30.000    

5i
Inzet reserve t.b.v. amendement 
verdubbelen AED in DRV

-30.000    

6
Begrotingsresultaten (negatief 
begrotingsresultaat = 
begrotingsoverschot)

 -671.000 -399.000 -721.000  -170.000

 
De verschillende onderdelen zijn op hoofdlijnen toegelicht in deze aanbiedingsnota.

1. Startpositie

De startpositie komt overeen met de meerjarenraming zoals opgenomen in de programmabegroting 
2018 na besluitvorming door de gemeenteraad. Dit is ook zichtbaar op bladzijde 8 van de 
programmabegroting 2018.

2. Raadsbesluiten tot en met juli 2018

Na het vaststellen van de begroting 2018 in november 2017 zijn er diverse raadsbesluiten genomen 
die financiële effecten hebben. Het gaat onder meer over de Kadernota 2019, 1e bestuursrapportage 
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2018 en actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen. Een totaaloverzicht is opgenomen in de 
financiële begroting.

3. Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten tot en met juli 2018

In de raadsbesluiten tot en met juli 2018 zijn diverse financiële effecten die verrekend worden met 
reserves. Deze worden in mindering gebracht om het structureel begrotingsresultaat weer te geven. 
Zie hiervoor ook het overzicht van de raadsbesluiten tot en met juli 2018.

4a. Beleidsontwikkelingen

Zoals ook blijkt uit de beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domein zijn er ambities op 
verschillende terreinen. Om deze ambities te realiseren en de daarbij behorende resultaten zijn 
financiële en personele middelen nodig. Het gaat onder meer om kwaliteitsverbetering van Pieter 
Joostenlaan en Pastoor Kannenlaan in Wilnis, nieuwbouw scholencomplex Hofland/De Eendracht, 
inzet op preventieve maatregelen jeugdzorg, handhaving, circulaire economie en het uitvoeren van 
het transitieplan warmte. In de financiële toelichting van de drie domeinen zijn de kosten van de 
beleidsontwikkelingen zichtbaar. Daarnaast is in de financiële begroting een totaaloverzicht 
opgenomen met een toelichting.

4b. Autonome ontwikkelingen

In de autonome ontwikkelingen zijn onder meer opgenomen de rijksbijdragen, de 
volumeontwikkelingen sociaal domein en infrastructuur en de loon- en prijsontwikkeling.
 

 Omschrijving 2019 2020 2021 2022

1

Dankzij de uitkomsten van de maart- 
en meicirculaire 2018 nemen de 
rijksbijdragen toe. Hierover is al 
informatie verstrekt in de Kadernota 
2019 en via een raadsinformatienota. 
Zie ook de toelichting bij onderdeel 8 
over het interbestuurlijk programma.

-
3.730.000

-
4.730.000

-5.610.000 -6.410.000

2

Diverse lokale heffingen zoals de 
onroerende zaakbelastingen, 
forensenbelasting en 
toeristenbelastingen zijn verhoogd 
met een prijsindexcijfer. Dit zorgt voor 
een toename van de opbrengsten.

-280.000 -280.000 -280.000 -280.000

3
De opbrengst van leges 
omgevingsvergunningen neemt toe in 

-540.000 -681.000 -742.000 -742.000
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 Omschrijving 2019 2020 2021 2022

de periode 2019 - 2022.

4

Door een landelijke stelselwijziging 
vanaf 2017 wordt jaarlijks 
tussentijdse winst genomen bij de 
grondexploitaties in plaats van 
achteraf. Door hiermee rekening te 
houden ontstaan mutaties in de 
ramingen.

-
2.193.000

561.000 1.851.000 0

5

De verrekening met inwoners en 
bedrijven van de precariobelasting 
van Vitens zorgt voor een kostenpost 
van € 553.000. Daarnaast is er 
rekening mee gehouden dat de 
opbrengst van Stedin € 200.000 lager 
uitvalt. Beide worden verrekend via 
de reserves.

753.000 753.000 753.000 753.000

6

Het overdragen van de 
vergunningverlening, toezicht- en 
handhavingstaken aan de ODRU 
zorgt voor hogere bijdrage aan deze 
gemeenschappelijke regeling. 

1.269.000 1.269.000 1.269.000 1.269.000

7

Volumeontwikkeling jeugdzorg, Wmo, 
wegen, groen en openbare verlichting 
zorgen voor een toename van de 
kosten.

490.000 436.000 436.000 452.000

8

Vanuit de maartcirculaire 2018 is een 
deel van de extra opbrengsten 
geserveerd voor de kosten van 
doelstellingen van het Interbestuurlijk 
Programma. Voor de jaren 2019 en 
2020 is deze reservering volledig 
ingezet en voor de jaren 2021 en 
2022 resteert nog budget om in te 
zetten voor het realiseren van 
beleidsdoelstellingen.

0 0 127.000 662.000
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 Omschrijving 2019 2020 2021 2022

9 Prijsontwikkelingen 934.000 1.007.000 1.030.000 1.089.000

10
Voor het uitvoeren van het 
Rijksvaccinatieprogramma is 
structureel € 103.000 opgenomen.

103.000 103.000 103.000 103.000

11

Door vooral ontwikkelingen in de 
omvang van investeringen en  het 
afronden van lopende investeringen 
ontstaan mutaties in de kosten van 
afschrijvingen en rente.

-109.000 251.000 -131.000 -111.000

12
Diversen kleinere verschillen van < € 
100.000

-93.000 221.000 12.000 121.000

 Totaal
-

3.396.000
-

1.090.000
-1.182.000 -3.294.000

 

4c. inzet reserves voor autonome en beleidsontwikkelingen

Incidentele baten en lasten worden verrekend met de reserves. Voor zowel de autonome als 
beleidsontwikkelingen is deze werkwijze toegepast. In de financiële begroting is een totaaloverzicht 
opgenomen van de inzet van reserves.

5. Aanvullende mutaties besluitvorming begroting 2019 - 2022 op 1 november 2018

De volgende aanvullende mutaties hebben geleid tot aanpassing van de begrotingsresultaten 2019 - 
2022:
 
5a. Septembercirculaire gemeentefonds 2018: de septembercirculaire gemeentefonds 2018 zorgt voor 
een bijstelling van de verwachte rijksbijdragen voor de jaren 2019 - 2022. 
 
5b. Administratieve correctie budgetten ODRU (VTH-taken): uit controle is gebleken dat de verwerking 
van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voor de VTH-taken lager uitpakken 
dan dat nu in de begroting 2019 is opgenomen. Een bedrag van € 400.000 voor de VTH-taken was al 
elders (op een andere categorie) structureel verwerkt in de begroting. Derhalve wordt nu een bedrag 
van € 400.000 structureel gecorrigeerd.
 
5c/d. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen: dit betreft incidenteel budget van € 199.000 (ten 
laste van de algemene reserve) voor toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 2019.
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5e. Amendement extra inzet rekenkamercommissie: dit betreft een aangenomen amendement bij 
vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: "Het budget voor de 
rekenkamercommissie te verruimen met € 25.000 te dekken uit het begrotingsresultaat."
 
5f/g. Amendement De Ronde Venen op de fiets: dit betreft een aangenomen amendement bij 
vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: "Het budget van programma 2 voor 
2019 incidenteel met € 130.000 te verhogen ten behoeve van fietsmaatregelen uit het uitvoeringsplan 
“De Ronde Venen fietst 2018-2022”, waarvan de provincie 50% subsidieert en 50% ten laste komt van 
de algemene reserve; Voor de aanleg van het fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) 
een investeringsbudget 2019 van €525.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% 
subsidieert en €150.000 ten laste komt van de grondexploitatie De Maricken; Voor de realisatie van 
extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) een investeringsbudget 2019 van €60.000 
beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert; De kosten van rente en afschrijving van 
deze investeringen van €8.460 vanaf 2020 ten laste tee brengen van het begrotingsresultaat."
 
5h/i. Amendement verdubbelen AED in DRV: dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling 
van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: " In de begroting 2019 op te nemen dat de 
ambitie is om in 2019 het aantal ‘publieke’ AED’s minimaal te verdubbelen en hiervoor een incidenteel 
budget vrij te maken van 30.000 euro en dit ten laste te brengen van de algemene reserve en op te 
nemen in de Programmabegroting 2019."

6. Begrotingsresultaten

De structurele begrotingsresultaten voor de jaren 2019 tot en met 2022 vertonen een positief saldo.

Interbestuurlijk Programma (IBP)

In de Maartcirculaire 2018 is door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor het Interbestuurlijk 
Programma (IBP). Dit programma omvat gezamenlijke ambities op het gebied van klimaat, wonen, 
regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed 
openbaar bestuur. Enerzijds zijn deze extra middelen verwerkt in de Algemene uitkering, anderzijds 
heeft het kabinet voor een specifiek aantal van de gezamenlijke opgaven geld (enveloppen) of andere 
intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. De extra inkomsten binnen de Algemene uitkering zijn 
vrij besteedbaar.
 
Bij de Kadernota 2019 is besloten om 50% van deze extra inkomsten vanuit de Maartcirculaire 2018 
binnen de Algemene uitkering beschikbaar gehouden voor de bovengenoemde onderwerpen. Bij het 
opstellen van de Programmabegroting 2019 is in beeld gebracht welke (extra) ambities betrekking 
hebben op deze onderwerpen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke onderwerpen voor welk 
bedrag gedekt worden vanuit het IBP. 
 

Benutting budget Interbestuurlijk 
Programma ( bedragen x € 1.000 + = 
voordeel en  - = nadeel)

2019 2020 2021 2022
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Benutting budget Interbestuurlijk 
Programma ( bedragen x € 1.000 + = 
voordeel en  - = nadeel)

2019 2020 2021 2022

     

Reservering budget Interbestuurlijk 
Programma

910.000 1.430.000 1.820.000 2.355.000

1.     Transitieplan warmte
-

350.000
-350.000 -350.000 -350.000

2.     Circulaire economie -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

3.     Regionale samenwerking economie & 
recreatie

-86.000 -86.000 -86.000 -86.000

4.     Transitieplan elektriciteit 0 -75.000 -75.000 -75.000

5.     Handhaving – BOA & klachten en 
meldingen openbare ruimte

-
168.000

-168.000 -168.000 -168.000

6.     Extra inzet Jeugdwet
-

496.000
-517.000 -517.000 -517.000

7.    Inzet innovatieve preventieve maatregelen 
Jeugd

-
200.000

-200.000 -200.000 -200.000

8.     Aanpassing landelijke prijzen 
huishoudelijke hulp

-
252.000

-252.000 -252.000 -252.000

9.  Totaal 
-

687.000
-263.000 127.000 662.000

 

1. Transitieplan warmte

 
In april 2017 heeft de raad het spoorboekje klimaatneutraal 2040 vastgesteld. Eén van de 
vervolgacties is het opstellen en uitvoeren van een transitieplan warmte, oftewel een plan 
om in 2040 CO2-neutraal te voorzien in de warmtebehoefte van de gemeente.

2. Circulaire economie
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Het doel is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde 
vernietiging te minimaliseren. In het interbestuurlijk programma is het doel gesteld in 2050 
een circulair Nederland te hebben. Daartoe worden regionale transitieagenda’s circulaire 
economie opgesteld. Samen met onze bedrijven gaan we dit oppakken.

3. Regionale samenwerking economie & recreatie

 

Het versterken van de regionale economie is bij uitstek een opgave waarbinnen diverse 
ambities van provincies, gemeenten en het Rijk samenkomen. Een aantrekkelijke 
recreatieve gemeente draagt bij aan het versterken van onze economie. De inzet is bedoeld 
om de ontwikkelingen bij de regionale samenwerking op economie, recreatie en 
cultuurhistorie intensief te volgen, zodat de kansen hierin optimaal worden benut.

4. Transitieplan elektriciteit

 
Idem punt 1. De periode van werkzaamheden voor het bereiken van deze doelstelling gaat 
over een langere termijn. Van de eerder opgenomen incidentele budgetten tot en met 2019 
zullen de werkzaamheden doorlopen.

5. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte

 

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met een daaraan 
gekoppeld uitvoeringsprogramma. In 2019 worden - vanuit het continue proces van 
verbeteren - de klachten en meldingen openbare ruimte inzichtelijk gemaakt, in combinatie 
met handhaving op de openbare ruimte. Hiervoor is voor handhaving extra inzet van BOA's 
benodigd en voor toezicht extra formatie.

6. Extra inzet Jeugdwet

 

Het is een landelijke trend dat de kosten voor de jeugdzorg toenemen. Dit komt met name 
door een stijging van de zwaardere zorgvormen. Inmiddels komt er meer zicht op de cijfers 
binnen De Ronde Venen, waarbij een relatief klein aantal zeer zware jeugdtrajecten de 
oorzaak lijkt van de stijging. Binnen het IBP zijn middelen opgenomen om een aantal 
knelpunten binnen het sociaal domein op te lossen.

7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd

 

Hoewel de landelijke trend moeilijk te keren zal zijn willen wij blijven inzetten op het zo veel 
mogelijk in een vroeg stadium oplossen of beperken van problemen. In de eerste plaats voor 
het welzijn van de jeugd in De Ronde Venen, in tweede instantie ook om de kosten 
beheersbaar te houden. Om de stijging van het aantal cliënten binnen de Jeugdzorg te 
kantelen wordt daarom ingezet op innovatieve preventieve maatregelen.  
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8. Aanpassing landelijke prijzen huishoudelijke hulp

 

Als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur voor een reële kostprijs WMO zijn de 
tarieven voor huishoudelijke hulp aangepast. Gemeenten worden geacht de loonstijging als 
gevolg van de nieuwe loonschaal de komende jaren op te vangen uit de accresafspraken 
zoals opgenomen in het Interbestuurlijk programma (IBP).   

9. Totaal

 
Voor de jaren 2019 en 2020 is het IBP ontoereikend en wordt het tekort verrekend met het 
begrotingsresultaat. Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen er nog bestuurlijke keuzes worden 
gemaakt om tot invulling van het restant budget te komen.

 

Lokale heffingen en woonlasten

De onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing vormen samen de 
woonlasten. Ter vergelijk zijn ook de woonlasten over het jaar 2018 weergegeven. In 2018 heeft de 
verrekening van precario plaatsgevonden van zowel 2017 als 2018, € 80 totaal. Voor de jaren 2019 - 
2021 bedraagt de teruggave € 40 per jaar.
 

Woonlasten meerpersoonshuishouden
Belasting-
plichtige

2018 2019

Gemiddelde WOZ waarde  € 318.000 € 339.000*

    

Onroerende zaakbelasting Eigenaar 300** 306

Rioolheffing Eigenaar 205 210

Afvalstoffenheffing 
(meerpersoonshuishouden)

Gebruiker 218 224

Subtotaal voor verrekening teruggaaf 
precario

 723 740

Teruggaaf precario (t/m 2021) Huishouden -80*** -40

Totaal  643 700

 
*onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage in december 2018.



 - pagina 22 van 241

** inclusief 3% incidentele en 3% structurele korting.
*** betreft een teruggave voor 2017 en 2018.
 
Naast de vergelijking door de doelgroep eigenaren is er ook een vergelijking gemaakt voor de 
huurders. Hieruit blijkt dat voor deze doelgroep de woonlasten 2019 ook stijgen ten opzichte van 
2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de teruggaaf precario.
 

Woonlasten gebruiker (huurder)
Belasting-
plichtige

2018 2019

    

Afvalstoffenheffing 
(meerpersoonshuishouden)

Gebruiker 218 224 

Teruggaaf precario (t/m 2021)  -80 -40

Totaal   138 184 

Incidentele baten en lasten

Bij het inzicht in de financiële positie van de gemeente is het van belang om onderscheid te maken 
tussen incidentele en structurele lasten. In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten 
opgenomen die worden verrekend met de reserves. De incidentele baten en lasten zijn opgenomen in 
de financiële begroting; onderdeel 7 “Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves”. 
 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = 
onttrekking)

Omschrijving
Prognose 

2019
Prognose 

2020
Prognose 

2021
Prognose 

2022

     

Totaal incidentele baten en 
lasten

-2.015.000 1.190.000 334.000 -638.000

 

Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve is een belangrijke buffer voor het opvangen van risico's en incidentele kosten. 
Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De 
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verwachting is dat na 2021 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten en 
eventueel door grondexploitaties, mits er nieuwe grondexploitaties zijn.
 

 
Voor een goed beeld van de reservepositie is het van belang om te melden, dat door het aanpassen 
van de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen van 60 naar 40 jaar, de algemene reserve vanaf 
2022 nog gedurende 23 jaar daalt met in totaal € 2,2 mln. Hierdoor dalen de boekwaarden van 
onderwijshuisvesting van € 12,4 mln. naar nul in het jaar 2055 in plaats van 2075.

Waar komt het geld vandaan?

Om de gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren ontvangt de gemeente vanuit verschillende bronnen 
opbrengsten. De verwachting is dat in 2019 de ontvangsten €103,5 mln. zullen zijn. Hiervan 
ontvangen we van het Rijk 56%. De overige 44% heeft betrekking op grondverkopen, lokale heffingen, 
inzet van reserves en overige opbrengsten. 
 
De verschillende inkomstenbronnen zijn weergegeven in een grafiek.
 

 
Onder de overige belastingen zijn onder meer opgenomen toeristenbelasting, forensenbelasting en de 
hondenbelasting.
 
Bij het onderdeel overige goederen en diensten zijn onder meer opgenomen huuropbrengsten van 
maatschappelijk vastgoed, leges van burgerzaken en dividend.
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Waar wordt het geld aan besteed?

De gemeente voert verschillende taken uit zoals het onderhoud van wegen, het verstrekken van 
bijstandsuitkeringen, het afgeven van paspoorten, het beheren van sportparken en de brandweerzorg. 
De verwachte bestedingen inclusief het financieel resultaat van € 103,5 mln. is weergegeven in 
onderstaande figuur.
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Domein 1 - Sociaal domein
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Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in 
de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat 
te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners 
meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, 
studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente 
inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en 
een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en 
kijken naar elkaar om.
Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. 
We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering 
door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels 
dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door 
onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.
Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft 
sporten ook een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De 
leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om 
bewegen leuker en uitnodigender te maken.

Doelstellingen

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn 
voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Ook in andere zaken waar we als 
gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan 
doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele 
verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij 
hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, 
werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich 
prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en 
ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee te doen.

Acties

1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen
Uiteindelijk is duurzame uitstroom uit de uitkering de beste manier om mee te doen in de samenleving. 
In 2019 zetten we extra in op nazorg met het oog op deze duurzame uitstroom. Dit betekent dat 
mensen die uitstromen naar werk blijvend uit de uitkeringssituatie komen. Het middel om de duurzame 
uitstroom te realiseren is een efficiënt werkend werkcentrum. Daarom ontwikkelt het Werkcentrum 
zich verder tot het centrale punt voor werk in De Ronde Venen. De dienstverlening van het 
Werkcentrum heeft in 2018 een kwaliteitsimpuls gekregen en is geprofessionaliseerd, door heldere 
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processen, vakbekwame medewerkers en kwalitatief hoogwaardige ICT-ondersteuning. Dit vertaalt 
zich in 2019 in de snelheid van dienstverlening, de kwaliteit van de ondersteuning en tevredenheid 
van de gebruikers en partners. De Wsw-ers die vanuit Pauw Bedrijven naar gemeente De Ronde 
Venen in dienst zijn gekomen, zijn goed in beeld en worden door het Werkcentrum begeleid. De 
overgenomen trajectbegeleiders van Pauw Bedrijven zijn in dienst van gemeente De Ronde Venen. 
Het vaste Wsw personeel is in dienst bij de zelfstandige stichting Kringkoop en werkt nauw samen met 
het Werkcentrum. Alle doelgroepen zijn in kaart en de aanpak die hoort bij de iedere doelgroep wordt 
toegepast. De resultaten worden gemonitord en waar nodig sturen we bij. Het Werkcentrum heeft een 
vaste locatie en de formatie (coördinator – klant-/accountmanager – jobcoaches) is op orde om de 
doelgroep goed te bedienen.

1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk
Het Werkcentrum werkt samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en het kernteam om de 
kwetsbare jongeren naar een opleiding, activering of werk toe te leiden. De leerwerkplaats is een 
belangrijke voorziening voor kwetsbare jongeren die uit de boot (dreigen te) vallen. Zij worden 
begeleid naar een stageplek, werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich in 2019 
verder door. Hiervoor wordt een actieplan kwetsbare jongeren uitgevoerd. Deze doorontwikkeling richt 
zich vooral op preventie/kortdurende begeleiding richting zelfstandigheid.

1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden
In 2019 wordt samen met al onze partners en de direct belanghebbenden gekeken wat er nog nodig is 
om voortijdige complexe schuldenproblematiek op te pakken en op welke wijze schulden worden 
voorkomen. We brengen de preventieaanpak schulden direct in verbinding met het armoedeplan en 
het ouderenbeleid. Na een schuldhulpverleningstraject zorgen we voor duurzame uitstroom door een 
goed ingericht nazorgtraject, zodat de belanghebbenden niet terugvallen. Het op te 
stellen schuldhulpverleningsplan wordt in 2019 geïmplementeerd.

1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid
In 2018 is in samenwerking met de direct betrokken professionals en inwoners een plan van aanpak 
Laaggeletterdheid gemaakt. De aanpak staat voor één heldere en duidelijke uitvoering van het 
taalbeleid omdat taal de basis is voor zelfredzaamheid. Binnen de aanpak wordt rekening gehouden 
met de wet Taaleis, de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de inburgeringswet. In 2019 wordt 
de aanpak geïmplementeerd en uitgevoerd. 
Het uitgangspunt is dat 80% van de deelnemers een significante leerwinst heeft vanuit de aanpak 
laaggeletterdheid. Na afloop van het taaltraject wordt zowel aan docenten als deelnemers gevraagd in 
hoeverre ze tevreden zijn, zodat eventuele verbeteringen aan het traject kunnen worden aangebracht. 
De resultaten worden gemeten en gemonitord en gebruikt voor de evaluatie en bijsturing.

1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt
In het kader van de aansluiting technisch onderwijs - arbeidsmarkt gaat het werkcentrum in 2019 een 
pilot uitvoeren voor in ieder geval 10 inwoners met een uitkering. Deze groep wordt via intensieve 
begeleiding en met de inzet van de beroepsbegeleidende leergang technisch onderwijs begeleid naar 
een vaste baan. De pilot wordt in samenwerking met lokale ondernemers en onderwijsinstellingen 
uitgevoerd. Na afloop van het onderwijstraject gaat de begeleiding vanuit het werkcentrum nog een 
half jaar door. De pilot wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te bedenken 
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en op basis daarvan te adviseren om al of geen vervolgpilot(s) te starten. De eindevaluatie medio 
2020 bevat een advies over het  wel of niet doorgaan met een tweede pilot, in welke vorm en voor 
welk vakgebied.

1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers
In 2019 bereiden wij ons voor op de voorgenomen aanpassing van het landelijke inburgeringsbeleid in 
2020.

1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving
Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan 
hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben 
oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige 
en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden 
opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare 
inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk 
hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig kunnen 
blijven wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen
In 2018 is onderzocht welke voorzieningen er zijn voor onze ouderen. In 2019 gaan we in gesprek met 
onze inwoners en partners en analyseren en onderzoeken we samen welke hiaten er zijn waardoor 
onze ouderen niet mee kunnen doen. We maken samen scherp waar de vraagstukken zitten. Dit leidt 
tot een aanpak, waarbij integraal met andere opgaven wordt samengewerkt (zoals bijvoorbeeld 
Sociale eenzaamheid, armoedeopgaaf, huisvesting etc.) om te komen tot een integraal ouderenbeleid 
dat aansluit bij de vraag. De daadwerkelijke gezamenlijke uitvoering van het plan zal starten in 2019. 

1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente
In 2019 zetten we intensief in op bewustwording bij onze inwoners, partners en lokale ondernemers 
hoe om te gaan met dementie. We gaan samen kijken wat we nodig hebben om het predicaat 
‘Dementievriendelijke gemeente’ te behalen en we maken daarop een plan. We benaderen actief 
nieuwe partners om bij het convenant aan te sluiten.   

1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid
Het proces van de transitie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen richting de 
gemeenten loopt door tot 2021. In 2019 is duidelijk om welke aantallen voor de gemeente De Ronde 
Venen het gaat en welk budget daarbij hoort. We realiseren regionaal en lokaal de voorzieningen die 
nodig zijn. In 2019 gaan we onderzoeken welke locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen geschikt zijn, hierbij worden ook (voormalig) schoollocaties onderzocht.

1.3 Inwoners leven gezond
Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en 
emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn 
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zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit 
inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast 
moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen 
van roken, overgewicht en drugsgebruik.

[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van 
Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 

Acties

1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg
In 2018 doen we onderzoek naar betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Huisartsenpost 
(HAP). Tevens wordt gewerkt aan een betere apotheekvoorziening voor onze inwoners buiten de 
gebruikelijke openingstijden. Over deze zaken vindt overleg plaats met het bestuur van het Antonius 
ziekenhuis en omliggende gemeenten, die in een convenant hebben aangegeven, dat zij tot plannen 
en uitvoering op het gebied van de lokale en regionale infrastructuur van zorgvoorzieningen, vervoer 
en communicatie willen komen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg voeren wij in 2019 de 
gemaakte afspraken uit.

1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven
Met de Maatschappelijke Agenda als kapstok wordt een integrale aanpak opgesteld en uitgevoerd (in 
samenwerking met onze maatschappelijke partners) op het thema bewegen en gezond leven. 
Verschillende aspecten, zoals gezondheidsverschillen tussen mensen met hoge en lage 
sociaaleconomische status, eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik, sporten en bewegen worden 
hierin meegenomen. Samen met de inwoners en onze maatschappelijke partners kijken we naar de 
bestaande mogelijkheden en nieuwe kansen voor sport en bewegen, zowel in verenigingsverband als 
in de openbare ruimte. In de aanpak wordt ook actie 1.3.4 meegenomen. Wij willen komen tot een 
rookvrije generatie. Op speelplaatsen worden borden geplaatst, zodat onze kinderen rookvrij kunnen 
spelen. Bij sportclubs worden al met succes gesprekken gevoerd om tot een rookvrij sportterrein te 
komen. Het gaat om een bewustwordingsproces.

1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte
De stichting AED De Ronde Venen beheert, verspreid door de hele gemeente, ruim 30 AED's . De 
dekking van een AED-voorziening in het buitengebied is nog niet optimaal en er zijn (onderdelen van) 
AED's aan vervanging toe. Met de stichting is in 2018 een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Dit 
wordt door de stichting vanaf 2019 uitgevoerd.

1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren
We blijven samenwerken met onze partners die sport- en beweegactiviteiten organiseren 
(sportverenigingen, scholen etc.). Hierbij stimuleren we een optimaal gebruik en inzet van de 
bestaande sport- en beweegvoorzieningen zodat onze inwoners worden uitgenodigd om te gaan 
sporten. Het is belangrijk dat de drempel naar sport en bewegen in de buurt zo laag mogelijk 
wordt. Dit vanwege het feit dat het goed is voor de gezondheid, maar ook het sociale aspect is een 
mooie meerwaarde van sporten. Activiteit die in 2018 is ingezet is het aansluiten bij de Nationale 
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Sportweek, waarbij de activiteit in onze gemeente is verlengt tot het einde van het jaar. Hierdoor kan 
de inwoner kennis maken met diverse sporten en is de wens dat ze aansluiten bij een vereniging. 
Begin 2019 zal dit geëvalueerd worden met verenigingen, waarbij gezamenlijk gekeken zal worden 
om het verder te verbeteren. Tevens zal gekeken worden hoe de openbare ruimte 
bewegingsvriendelijker gemaakt kan worden door middel van het plaatsen van bepaalde 
beweegapparaten. Voor ouderen komen er meer beweegtuinen, zodat zij dicht bij huis hun dagelijkse 
oefeningen kunnen doen.
 

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen
Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze 
kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen 
en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We 
creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, 
kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig 
problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan
Het eerste concept van dit plan is in 2019 gereed. Daarin is zichtbaar wat de huidige voorzieningen 
zijn en wordt een analyse gemaakt over de te treffen voorzieningen. Dit doen we samen met onze 
inwoners, maatschappelijke partners, onze zorgaanbieders en het onderwijs. Deze samenwerking 
leidt tot een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij de behoefte van alle betrokkenen en het stimuleert een 
gunstig opgroei- en opvoedklimaat. We zetten in op trajecten die mogelijk leiden tot minder zwaardere 
zorg.

1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek
Vanuit het oogpunt dat ieder kind zijn eigen talenten heeft, zorgen wij voor een impuls binnen het 
techniekonderwijs en het technisch beroepsperspectief.  In het schooljaar 2018/2019 zorgen wij voor 
meer techniekuren op het basisonderwijs middels de pilot techniekcoach. Ook start het VeenLanden 
College in het schooljaar 2018/2019 met VMBO on stage, inclusief een beroepenmarkt en een Doe 
Dag. Een deel van de acties wordt opgepakt in samenwerking met de ondernemers van onze 
gemeente.

1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties
Actuele thema’s krijgen een plek op de bestuurlijke agenda waardoor wij gemeentelijk tot een sterk 
vangnet voor onze jeugd komen. De gemeente faciliteert deze overleggen, waardoor verschillende 
organisaties met elkaar in overleg treden en blijven. We zetten daarbij in op welzijn voor zorg, om de 
signaleringsfunctie van bestaande instellingen te bekrachtigen.

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf
We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is 
in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie 
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waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de 
inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor 
zichzelf kunnen zorgen is een toereikend begeleidingsplan. 

Acties

1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners
In 2018 is onderzocht waar het armoedevraagstuk in onze gemeente ligt, wat er al aan gedaan is en 
belangrijker nog: wat nodig is. Dit plan is in samenwerking met professionals en inwoners 
opgesteld. Met het armoedepreventieplan ligt het zwaartepunt op het voorkomen van armoede, 
waarbij niet alleen naar de financiële situatie wordt gekeken, maar ook naar de gevolgen van het 
hebben van weinig geld en sociale armoede. Het plan wordt in 2019 uitgevoerd.

1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken
We gaan samen met de Voedselbank en de cliënten die voedselpakketten krijgen, kijken waarom 
deze cliënten niet voor zichzelf kunnen zorgen. De achterliggende problematiek brengen we in kaart 
en we zorgen in gezamenlijkheid voor een plan, zodat deze cliënten niet meer afhankelijk is van de 
voedselpakketten. Wij werken samen met de Voedselbank om huishoudens met complexe 
problematiek te signaleren en in de kernteams op te pakken. In nauwe samenwerking met de 
voedselbank wordt gekeken naar een adequate toekomstbestendige huisvesting.

1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd
In 2018 zijn er twee pilots uitgevoerd met kernteams. Per 1 januari 2019 zijn er vier kernteams actief 
die moeten zorgen voor een laagdrempelige toegang. Het principe van één plan-één regisseur moet 
zorgen dat bureaucratie vermindert en dat inwoners op een adequate manier geholpen worden. De 
gemeente neemt de regierol op zich in samenwerking met partners. Vroegtijdige signalering en het 
snel oppakken van problemen moet zorgen dat complexere (duurdere) hulp wordt voorkomen. 
Gedurende het jaar kijken we of er optimalisatie nodig is.

1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg
Als een inwoner zorg of ondersteuning nodig heeft, mag bureaucratie geen drempel vormen. We 
werken daarom aan de versimpeling en verduidelijking van de aanvraagprocedure.

1.6 Inwoners kijken om naar anderen
Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te 
helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de 
leefbaarheid. Problemen in de kernen of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.
Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners
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In 2018 is geëvalueerd op welke wijze de mantelzorgondersteuning kan worden geoptimaliseerd en dit 
voeren wij in 2019 uit. Welke ondersteuning meer nodig is voor onze mantelzorgers laten wij 
grotendeels bepalen door de mantelzorgers zelf.
Uit bijeenkomsten met professionals is gebleken dat jonge mantelzorgers moeilijk te vinden zijn. We 
gaan in overleg met scholen en andere instanties, die te maken hebben met jongeren, kijken hoe wij 
deze groep alsnog kunnen traceren zodat aan deze jongeren ondersteuning wordt aangeboden.  

1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd
We ondersteunen initiatieven van inwoners door het leggen van verbindingen in de wijk en mee te 
denken over de organisatie. Het gaat om inwonersinitiatieven als Burendag, vrijwilligersinzet 
en buurtkamers. Deze initiatieven leveren een bijdrage aan de saamhorigheid in de buurt.

1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein
Om strategisch beleid te kunnen maken, om de doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en 
bestedingen te kunnen vaststellen en (financiële) prognoses te kunnen maken wordt de inrichting en 
ondersteuning van de bedrijfsvoering Sociaal Domein blijvend geoptimaliseerd.

Acties

1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende 
sturingsinformatie
Binnen de bedrijfsvoering Sociaal Domein worden specifieke maatregelen getroffen om te zorgen voor 
goede sturingsinformatie. Dat betekent onder meer een verdere optimalisatie van de 
verplichtingenadministratie Jeugdhulp en een geautomatiseerde, gebruiksvriendelijke en efficiënte 
presentatie van sturingsgegevens van de Jeugdhulp.  

1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel  te komen tot een heldere 
terugkoppeling over de resultaten en de kosten
In 2018 zijn we gestart met het opzetten van resultaatgerichte monitoring. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van maatschappelijke effectindicatoren bij de thema's uit de maatschappelijke agenda, de 
uitvoering van een maatschappelijke effectmeting op deze indicatoren en de uitwerking van de andere 
indicatoren. In 2019 zorgen wij voor een invulling en verdere optimalisering van de resultaatsturing. 
 

1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020
Vanaf 2019 ligt er een herijkt inkoop en subsidiebeleid dat wordt omgezet in een uitvoeringsplan. Dit 
plan geeft aan op welke wijze financiering middels inkoop en subsidiëring binnen het Sociaal Domein 
vanaf  2019 en verder vorm krijgt. In 2019 worden voorbereidingen getroffen om het uitvoeringsplan 
vanaf 2020 zorgvuldig uit te voeren.
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Domein 1 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 1

Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose 
2018

Prognose 
2019

1 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 0,88 1,3 0,9

2 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 43,15 39,95 40

3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan 
het VO en MBO onderwijs)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

4 Banen  per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 
64 jaar

618,8 612 620

5 Jongeren met een delict voor de rechter (% 
12 t/m 21 jarigen)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

6 Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 
18 jaar)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

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

69,4% 69 70

8 Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Geen 

gegevens 
beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

9
Personen met een bijstandsuitkering per 
1.000 inwoners

17,6 16,9 17

10
Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal 
per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar)

9,9 7,3 11

11
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren 
tot 18 jaar)

8,3 8,4 8,4

12 Jongeren met jeugdbescherming (% van alle 0,5 0,4 0,4
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Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose 
2018

Prognose 
2019

jongeren tot 18 jaar)

13
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle 
jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,3 0,2 0,2

14
Cliënten met een maatwerkarrangement 
WMO per 1.000 inwoners

33 - 35

 
Toelichting

1
Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

2
Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

3
Recente gegevens zijn niet beschikbaar. Rapportage hierover verloopt via het jaarverslag 
van het Regional Bureau Leerplicht (RBL).  Schooljaar '17-'18 wordt over gerapporteerd, 
begin 2019 in de raad beschikbaar.

4
Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit aantal licht 
stijgt.

5 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

6 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

7
Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit 
percentage licht stijgt.

8 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

9
Door de inzet op duurzame uitstroom moet resulteren in een lichte daling van het aantal 
personen met een uitkering.

10
Voorheen werden hier alleen externe trajecten geregistreerd. Nu worden ook de 
voorzieningen die door de gemeente zelf worden uitgevoerd geregistreerd. Hierdoor is 
het aantal toegenomen.

11 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.

12 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.
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13
Dit cijfer is op de korte termijn niet te beïnvloeden door gemeenten, daarom is de 
prognose stabiel.

14
Gezien de demografische ontwikkelingen in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal 
zal toenemen, ondanks de inzet op preventie.
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Domein 1 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit programma? 

Gemeenschappelijke 
Regeling PAUW 
Bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

In 2019 vindt de afwikkeling van het 
liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 
betekent dit dat er geen 
gemeenschappelijke regeling meer 
is met PAUW-bedrijven. Vanuit 
transformatie- en inrichtingsplan 
Wsw worden er per 2019 wel 
verschillende stichtingen opgericht. 
Het gaat om Stichting Groenwerk, 
Stichting Beschut werken Stichtse 
Vecht en Stichting 
Schoonmaakwerk. Tevens gaat de 
verzelfstandiging van Stichting 
Kringkoop in werking, waarmee 
deze stichting niet meer gelieerd is 
aan PAUW-bedrijven.

Regionale Sociale 
Recherche 
Nieuwegein

Samenwerkingsovereenkomst

Het uitvoeren van onderzoeken naar 
(on)rechtmatig gebruik van 
bijstands-uitkeringen. Het uitvoeren 
van strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke onderzoeken in 
verband met fraude met 
gemeentelijke uitkeringen.

Gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst 
Regio Utrecht 
(GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling

Namens de gemeenten voert de 
GGDrU de gemeentelijke 
verplichtingen uit De Wet Publieke 
Gezondheid uit. Het gaat om de 
organisatie van gezondheidszorg bij 
rampen, in samenwerking met 
andere veiligheidsorganisaties. Ook 
gaat het om voorkomen en 
bestrijden van ziekte epidemieën. 
De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 
jaar is ook een taak die bij de 
GGDrU is belegd. Daarnaast heeft 
de GGDrU de taak om de 
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gezondheidstoestand te monitoren. 
Tenslotte heeft de GGDrU-taken in 
het kader van de Wet Kinderopvang, 
namelijk de inspectie van 
Kindercentra.
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Budget programma 4. Onderwijs

Onderwijshuisvesting
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele 

begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.680 1.507 1.901 1.522 1.338

Baten -341 -91 -91 -91 -91

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.339 1.416 1.810 1.431 1.247

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.310 2.239 2.265 2.265 2.265

Baten -318 -207 -207 -207 -207

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.992 2.032 2.058 2.058 2.058

Totaal programma 4
Bedragen x1000

 Resultaat 3.331 3.448 3.868 3.489 3.305

Totaal programma 4 - Vastgesteld bij de programmabegroting  2018
Bedragen x1000

 Resultaat 3.331 3.220 3.117 3.113 2.961

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 214 737 362 330

Baten 14 14 14 14

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 227 751 376 344

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Bijdrage regionaal bureau leerplicht (RBL) - Kadernota 50 50 50 50
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  2019 2020 2021 2022

2019  raadsbesluit mei 2018

2. Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afschrijving 
en rente) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

 200 200 200

3. Afboeking restant boekwaarde Hofland scholen - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

 370   

4. Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer - 1e 
Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

108 108 108 108

 Nieuwe mutaties: autonoom     

5. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 69 14 10 -22

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

6. Huisvestingsprogramma 2019: Herstel dak Fontein 0 8 8 8 

 Totaal 227 751 376 344

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afboeken 
boekwaarden) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

0 370 0 0

 Totaal 0 370 0 0
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Budget programma 6. Sociaal domein

Algemene voorzieningen Jeugd en WMO
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 4.574 4.628 4.505 4.501 4.500

Baten -41 -44 -44 -44 -44

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

4.533 4.584 4.460 4.457 4.456

Individuele voorzieningen jeugd en WMO beleid
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 14.431 14.180 13.851 13.824 13.849

Baten -611 -361 -345 -330 -314

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

13.820 13.819 13.506 13.494 13.534

Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 10.740 10.590 10.426 10.348 10.287

Baten -7.079 -7.693 -7.684 -7.666 -7.649

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

3.661 2.897 2.742 2.682 2.638

Gemeentelijk armoedebeleid
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.109 1.129 1.129 1.079 1.079

Baten -43 -40 -40 -40 -40

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.066 1.089 1.089 1.039 1.039

Totaal programma 6
Bedragen x1000

 Resultaat 23.080 22.389 21.798 21.672 21.668
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Totaal programma 6  - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 23.080 19.838 19.558 19.591 19.576

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 2.987 2.566 2.390 2.368

Baten -436 -327 -309 -276

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.552 2.240 2.081 2.092

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

-14 -14 -14 0

2. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

70    

3. CAK aanpassing eigen bijdrage WMO - Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

275 275 275 275

4. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019  raadsbesluit 
mei 2018

54    

5. Amendement Innovatiebudget - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

150    

6. Ontwikkeling zorgkosten Jeugd - 1e Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 2018

400 400 400 400

7. Intensivering jongerencoach - 1e Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 2018

17 17 17 17

8. Lagere kosten cliëntondersteuning - 1e 
Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

-21 -21 -21 -21

 Nieuwe mutaties: autonoom     

 8. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 1.22 1.30 1.167 1.139
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  2019 2020 2021 2022

4 1

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

9. Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd (IBP) 200 200 200 200

10. Maatschappelijke effectmeting  25  25

11. Interne controle Sociaal Domein 0 22 22 22

12. Subsidie zorginfrastructuur 35 35 35 35
13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt 17    
14. Leerwerkplaats 65    
15. Impuls re-integratietrajecten 50    
16. Amendement: verdubbelen AED in DRV 30    

 Totaal 2.552 2.240 2.081 2.092

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Professionalisering Servicepunten - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

50    

2. Interne controle sociaal domein - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

22    

3. Beschermd wonen en transitie Wet Langdurige Zorg - 
begroting 2018 - raadsbesluit november 2017

96    

4. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019 -  
raadsbesluit mei 2018

70    

5. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019 -  raadsbesluit 
mei 2018

54    

6. Amendement innovatiebudget - Kadernota 2019 - 
raadsbesluit 2018

150    
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  2019 2020 2021 2022

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

7. Maatschappelijke effectmeting  25  25

8. Pilot aansluiting technisch onderwijsarbeidsmarkt 17    

9. Impuls re-integratietrajecten 50    

10
.

Leerwerkplaats 65    

11
.

Amendement: Verdubbelen AED in DRV 30    

 Totaal 604 25 0 25
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Domein 2 - Economie, wonen en 
fysieke leefomgeving
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Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze 
doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. 
De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en 
goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij dan ook voor 
een grote complexe woningopgave.
De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we 
kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij 
alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze 
urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. 
Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en 
beleggers. Door dit alles heen speelt ook onze duurzaamheidsambitie.
 
Naast deze samenwerking is ook een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, 
ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in 
verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als 
vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een 
hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze 
inwoners realiseren.
 
In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze 
voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons 
karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in 
onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet 
langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol 
en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het 
vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij 
in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om 
nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te 
ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en 
toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief 
informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de 
manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.
 
Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een groene hart 
gemeente, het is dan ook belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze 
bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en 
ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger 
onderhoud, zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te 
zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we ook ruimte aan 
jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met 
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beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te 
ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

Doelstellingen

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers
Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij binnen vier jaar de MKB-vriendelijkste gemeente 
van Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij 
aan alle aspecten  van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk 
mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn.
 

Acties

2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen
In het overleg met alle ondernemersverenigingen wordt maatwerk geleverd. Met Shopping Mijdrecht 
wordt ingezet op het voortzetten van de Bedrijven Investeringszone Mijdrecht voor opnieuw 5 jaar. In 
Abcoude wordt het centrumplan en winkelstraatmanagement geëvalueerd en in Wilnis wordt een 
vitaliteitsaanpak voor het winkelgebied ontwikkeld en uitgevoerd. In Vinkeveen wordt ingezet op onder 
andere het centrumplan, recreatie en marketing/promotie van het dorp.

2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven
Om de lokale bedrijvigheid in hun uitbreidingsbehoefte te voorzien en de werkgelegenheid op peil te 
houden is het belangrijk dat er overzicht is van huidige en toekomstige ruimtebehoefte van bedrijven. 
In 2018 is hiermee gestart en dit zal in 2019 leiden tot een visie richting provincie welke 
ontwikkelruimte nodig is voor bedrijvigheid.

2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten
Om de ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren wordt er ingezet op het verbeteren van het digitaal 
ondernemersloket. Hier zal informatie te vinden zijn over bestemmingsplannen, trajecten omtrent 
vergunningsaanvragen, evenementen etc.

2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen
We verbeteren dit jaar als eerste vijf dienstverleningsprocessen waarvan ondernemers veel gebruik 
maken. Door deze processen te verbeteren en te digitaliseren vermindert de ervaren regeldruk. In 
afstemming met ondernemers is er gekozen voor de volgende processen: omgevingsvergunning, 
evenementenvergunning inclusief melding, drank en horecavergunning, exploitatievergunning en 
aanvraag stand-/marktplaats.

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse 
leeftijds- en doelgroepen
De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om 
bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tussen 2016 en 2025 dat er 
1200 woningen gebouwd moeten worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte 
groei van 2700 inwoners vanaf 2030. Woningen voor het brede spectrum van de markt, van lage tot 
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hoge inkomens, van jong tot oud, voor huurder en kopers, voor Nederlanders en medelanders, waarbij 
het accent ligt op de woonwensen van de leeftijdsgroepen tot ongeveer 40 jaar en op de woonwensen 
van onze 65+ers. Een grote diversiteit aan woningzoekenden vraagt een diversiteit aan woningen. 
Aanbod die passend is bij de vraag.

Acties

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen

Senioren en jongeren krijgen specifiek de aandacht als het gaat om passend woningaanbod. 
Nieuwbouw van levensloopbestendige en betaalbare appartementen zorgt ervoor dat de 
woningvoorraad beter aansluit op deze doelgroepen. In 2019 wordt gebouwd aan gelijkvloerse sociale 
huurwoningen in Mijdrecht en Vinkeveen, geschikt voor senioren. Ook worden betaalbare 
koopwoningen en betaalbare huurwoningen opgeleverd gebouwd in De Maricken, Wilnis. Verder 
worden plannen ontwikkeld op inbreidingslocaties in de samenwerking met GroenWest, marktpartijen 
en bewoners. 

2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen
Bij private nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar 30% betaalbare koopwoningen, zodat voor onze 
inwoners met een laag middeninkomen betaalbare woningen beschikbaar komen. Bij projecten met 
Groenwest vindt overleg plaats om binnen hun woningopgave voldoende sociale woningbouw te 
realiseren. 

2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw
Naast het afronden van de grondexploitatieprojecten (Land van Winkel, Vinkeveld, De Maricken en de 
Stationslocatie), worden de komende jaren de mogelijkheden benut om in de kernen kleinschalige 
woonprojecten te ontwikkelen. Deze toevoeging van ongeveer 1250 woningen is nodig om in de vraag 
vanaf 2030 te voorzien.
Bij nieuwbouw wordt eerst gekeken naar ruimte in de dorpen, zoals de Prins Bernhardlaan, Gosewijn 
van Aemstelstraat, Raadhuisplein, de Meijert-  en de Voorbijlocatie. Ook de scholenlocatie, Twistvliet 
wordt als ontwikkellocatie onderzocht. We blijven actief in het faciliteren van particuliere initiatieven 
(zoals Bozenhovenlaan). Vervolgens  komen de kernrandzones (zoals Tuinderslaan en de Vobi) aan 
bod. Als laatste worden oplossingen gezocht in het verleggen van de rode contouren. Ook de 
revitalisering van de woonwagenlocatie Molenland zal worden voortgezet.

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid
Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen 
vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt 
van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de 
fiets of lopend.
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Acties

2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201
De gemeente blijft zich inzetten voor het zo spoedig mogelijk oplossen van de knelpunten op de N201 
om hiermee de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid te vergroten.
Dit wordt met name vormgegeven door structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg met de provincie 
teneinde de belangen van onze gemeente een plek te blijven geven in de provinciale processen.
 

2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden
Voor de dorpscentra wordt onderzoek gedaan naar differentiatie in het parkeerbeleid. Afhankelijk van 
het resultaat van de pilot voor de kern Abcoude wordt voor het gehele grondgebied een differentiatie 
van parkeerbeleid opgesteld. De parkeerknelpunten in het centrum van Mijdrecht zullen worden 
opgelost. Dit gebeurt onder andere door een uitbreiding van het langparkeerterrein aan de Rondweg 
en de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein. Om het parkeren in goede banen te leiden is 
handhaving noodzakelijk door politie en/of gemeente. De camperplaatsen aan de Rondweg worden 
elders aantrekkelijker gesitueerd, waarbij het terrein aan de Rondweg zelf alleen voor parkeren 
bestemd wordt. Dit kan nabij de huidige locatie of op een andere geschikte locatie rond Mijdrecht.

2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten
De huidige concessies lopen af in 2023 (Utrecht) en 2027 (Amstelland Meerlanden). Er wordt samen 
met de raad een strategisch OV-plan opgesteld om in de lopende en toekomstige concessies 
maximaal invloed te kunnen uitoefenen. Hierbij zal ook specifieke aandacht worden gegeven aan de 
verbinding en afstemming tussen de beide concessies.

2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren
Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle schoolomgevingen, waarna per school indien nodig 
maatregelen genomen kunnen worden om bereikbaarheid per fiets te vergroten en de veiligheid te 
verhogen. Dit kan bestaan uit fysieke maatregelen (inrichting weg en omgeving) of 
gedragsmaatregelen (handhaving en contact weggebruikers). Hierbij zal per begrotingsjaar, vanaf 
2019, een drietal schoolomgevingen worden verbeterd in volgorde van noodzakelijkheid. De 
voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente worden geïnventariseerd en daar waar nodig beter 
herkenbaar gemaakt. Op de belangrijke oversteekplaatsen (met name hoofdroutes) wordt de 
herkenbaarheid verhoogd door middel van verlichting, aanpassing van het wegdek en/of bebording.

2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente
In 2019 gaan we verder met het uitvoeren van het fietsplan dat in 2018 is vastgesteld.
Er wordt onderzocht in hoeverre het haalbaar is een fietspad aan te leggen vanaf de Rondweg in 
Mijdrecht richting Wilnis en mogelijk verder. Waarna besluitvorming plaats gaat vinden om dit al dan 
niet uit te voeren. De belangrijkste fietsroutes in de gemeente worden herkenbaar gemaakt. Deze 
worden dan ook zoveel als mogelijk voorzien van een uniforme voorrangsregeling, waarmee de fietser 
ook gestimuleerd wordt van deze routes gebruik te maken. Daarnaast dienen deze hoofdfietsroutes 
als zodanig herkenbaar te worden aan de inrichting en materiaalgebruik. In overleg met de provincie, 
openbaar vervoermaatschappijen, bedrijfsleven en de regio wordt een besluit genomen over het 
invoeren van een leen- en deelfietsensysteem. Op ‘strategische’ locaties wordt het fietsparkeren fors 
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uitgebreid. Zo zijn bij bushaltes en in het centrum van Mijdrecht en Abcoude extra fietsenstallingen 
voorzien. In de fietsinfrastructuur in de gemeente worden de ontbrekende schakels verder uitgewerkt, 
zodat doorgaande fietsroutes kunnen worden gecreëerd en verbeterd. Hierbij wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de fietsverbinding over het bedrijventerrein langs Johnson en naar langere regionale 
fietsverbindingen zoals de ‘Van Dam tot Domroute’.
 
Aanvulling n.a.v. aangenomen amendement "De Ronde Venen op de fiets": 
Begin 2019 komt het college met een weergave van de projecten binnen het fietsplan gepland voor de 
jaren 2020, 2021 en 2022 zodat in de kadernota 2020 de raad de meerjarige financiele gevolgen van 
het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst” in beeld heeft en kan afwegen.

2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug
De gemeente Uithoorn ontwikkelt al jaren plannen voor het oude dorpscentrum. Deze plannen hebben 
verkeerskundige consequenties voor De Ronde Venen en dan met name voor de inwoners en 
bedrijven uit Amstelhoek en De Hoef.
Met Uithoorn vindt hierover bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats. In deze gesprekken wordt vanuit 
De Ronde Venen aandacht gevraagd voor de onderwerpen bestemmingsverkeer, doorgaand 
fietsverkeer, parkeren, landbouwverkeer en calamiteitenverkeer.
De opstelling van Uithoorn heeft er toe geleid dat De Ronde Venen ook via bezwaar- en 
beroepsprocedures tegen door Uithoorn genomen verkeersbesluiten, inzet doet om tot een 
aanvaardbare verkeersafwikkeling te komen.
 

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners
We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te 
doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke 
domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot 
initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten 
verlopen.

Acties

2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het 
voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed
In twee projectgroepen wordt er gestudeerd op (1) een omgevingsvisie voor de kern Mijdrecht en 
bedrijventerreinen Mijdrecht en Voorbancken en op (2) een omgevingsplan voor de bedrijventerreinen. 
In 2019 loopt dit traject door met als eindresultaat de vaststelling van de omgevingsvisie. Het 
omgevingsplan bedrijventerreinen Mijdrecht en Voorbancken volgt hieruit. Dit traject vraagt een grote 
maatschappelijke betrokkenheid alsook een grote integrale betrokkenheid vanuit de gemeentelijke 
organisatie en het bestuur.

2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet
Binnen onze gemeente zijn verschillende locaties waar sprake is van bedrijfsbestemmingen en 
(voormalige) bedrijvigheid. Dit heeft zijn oorsprong vele decennia terug en is historisch gegroeid. 
Hierdoor zijn deze bedrijfsmatige invullingen soms niet meer in overeenstemming met de behoeften. 
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In een concrete project-pilot Omgevingswet bekijken we de mogelijkheden om in samenwerking met 
de omgeving te komen tot een passende herbestemming. Dit project wordt in 2019 afgerond.

2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan 
van provincie en Rijk naar gemeente
De belangrijkste taak die van de provincie naar de gemeente overgaat betreft de bodemtaken die 
betrekking hebben op bodemverontreinigingen. De voorbereiding op de overdracht van deze 
bodemtaken is in 2017 gestart en loopt door tot en met 2020. Hiervoor werken gemeenten samen met 
de ODRU en de provincie Utrecht. Het project wordt de "warme overdracht" genoemd, omdat 
betrokken partijen het gewenst vinden dat de overdracht zo goed mogelijk verloopt. In 2019 worden 
voor bepaalde onderdelen van de overdracht pilots doorlopen. Bij deze pilots gaat het bijvoorbeeld om 
het samenvoegen van bodeminformatie van de provincie en de ODRU, het koppelen van de 
bodeminformatie aan geografische informatie, een project met betrekking tot nazorg en een project 
met betrekking tot leeflaagsaneringen.
 

2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten
Op dit moment is nog niet precies duidelijk voor welke milieuaspecten het gewenst is om ook een 
uitvoeringsprogramma (in het kader van de Omgevingswet) op te stellen. Een afweging over deze 
uitvoeringsprogramma's wordt daarom pas in 2019 gemaakt. Het is belangrijk dat ketenpartners, 
bedrijven en inwoners betrokken worden bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's.

2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor 
verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid
Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om per gemeente te komen tot één 
Omgevingsvisie, waarin al het beleid voor het ruimtelijk domein samenhangend en integraal 
afgewogen samenkomt. Een hele mooie doelstelling, maar in de praktijk zal het nodig blijven om 
onderwerpen te ordenen, op te knippen en op verschillende detailniveaus uit te werken. Dit is nodig 
om de visie leesbaar en bruikbaar te maken. Er ligt met de komst van de Omgevingswet wel een kans 
om de samenhang in beleid te verbeteren. De gebiedsdekkende Omgevingsvisie is dan het instrument 
dat de verbinding tussen verschillende onderdelen legt en dat er voor zorgt dat er bij bijstelling van 
één onderdeel van beleid ook naar de effecten op het geheel wordt gekeken. Als eerste stap in 
deze richting brengen we bestaand beleid en regelgeving in kaart en gaan we in gesprek over hoe we 
dit richting Omgevingsvisie kunnen uitbouwen.

2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet 
biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad
De Omgevingswet nodigt er toe uit om na te denken over deregulering. Enerzijds door als gemeente 
eigen beleid en regelgeving samen te voegen in één Omgevingsvisie en daarbij ook kritisch te kijken 
naar wat echt nodig is. Anderzijds biedt de wet lokale afwegingsruimte. Een punt waarop veel vrijheid 
ontstaat om keuzes te maken is de manier waarop we regels gaan vormgeven in het Omgevingsplan. 
Heel strakke regels zorgen er voor dat activiteiten veelal zonder vergunning mogelijk zullen worden. 
Dit kan fijn zijn voor een initiatiefnemer, maar biedt niet veel flexibiliteit. Hele globale regels zorgen 
voor veel flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden, maar leveren wel spanning op met de 
rechtsbescherming van derden en vragen om een zorgvuldig en daarmee tijdrovend 
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voorbereidingsproces. Tussenvormen en variatie per gebied zijn ook denkbaar. Om het gesprek 
hierover goed te kunnen voeren wordt een discussienota voorbereid, waarin de verschillende opties 
en bijbehorende consequenties op een rij worden gezet. Deze discussie kan dan vervolgens leiden tot 
keuzes voor de toekomstige Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor 
worden opgesteld
In mei 2017 is een start gemaakt met het opstellen van de kernrandzonevisie Tuinderslaan. Deze visie 
zet in op de transformatie van het gebied naar een aantrekkelijke dorpsrand. Om te komen tot de 
uitvoering van de visie is het nodig om een ruimtelijk plan op te stellen. Afhankelijk van de voortgang 
van de visievorming zal in de tweede helft van 2018 reeds een start worden gemaakt met de 
planprocedure en in 2019 de daadwerkelijke uitvoering van het plan.

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het 
bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, 
afval en riolering) voor nu en de toekomst
Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de 
Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet
De Odru verstrekt nadere informatie over de wijze waarop zij zich, als organisatie samen met de 
aangesloten gemeenten, voorbereidt op de komst van de Omgevingswet en rapporteert in 2019 bij 
elke vergadering van het Algemeen Bestuur over de voortgang.
De Odru stelt voor de periode 2019 - 2023 een nieuwe programma op voor de organisatieontwikkeling 
(Koers), waarin de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet centraal zal staan. Gelet op het 
belang en de organisatorische gevolgen van de Omgevingswet is het nodig dat de Odru de 
gemeenten goed meeneemt in dit proces en daarvoor de gemeenten goed informeert.  

2.05.2 Aanpak van lood in bodem
De aanpak van het lood in de bodem wordt verder uitgewerkt in de voorbereiding op de 
Omgevingswet. Ook de provincie Utrecht en het Rijk worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid in de aanpak van lood in de bodem.
De Ronde Venen kent, in vergelijking met de rest van de regio, een groot gebied met een 
zogenaamde toemaakdek. In dit toemaakdek zitten vaak bodemverontreinigingen, waaronder lood. 
 Bij de verantwoordelijkheid gaat het zowel om de financiële verantwoordelijkheid als om de 
onderkenning van de problematiek rond lood in toemaakdek.

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)
In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan 
realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules 
(TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van 
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fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten 
op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.
Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de 
gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de 
energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal 
verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in 
Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen 
daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we 
individuele woningeigenaren.

Acties

2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren
Er wordt verder uitvoering gegeven aan het transitieplan Elektriciteit waarin een oplossing wordt 
gevonden voor een elektriciteitsbehoefte van 1251 TJ in 2040. Het brede participatie en 
communicatietraject ten behoeve van zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens wordt 
afgerond. Daarnaast worden de projecten die staan opgenomen binnen het transitieplan: 1) twee 
projecten vraagbundeling Zon op bedrijfsdaken, 2) twee projecten versnellen Zon op boerendaken, 3) 
zonneprojecten op gemeentedaken en grond, 4) ondersteuning ‘windontwikkeling op boerenland’, 5) 
stimuleren initiatief voor een buurtmolen, 6) onderzoek naar een combinatie zon- en waterberging, 7) 
zoeken naar een locatie voor 40ha zonneveld, 8) collectieve inkoop zonnepanelen particulieren, 9) 
prestatieafspraken met GroenWest.

2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas
In het Transitieplan Warmte wordt de verduurzaming van de warmtevraag geregeld. Het is de route 
waarlangs we met onze dorpen, bedrijventerreinen en kassen ervoor gaan zorgen dat in 2040 op een 
duurzame manier wordt voorzien in de warmtebehoefte.
Bij de warmtetransitie is de afhankelijkheid van individuele keuzes van inwoners en bedrijven groot. 
Voor woningeigenaren betekent het investeren in isolatie en duurzame warmtebronnen (bijv. 
warmtepomp). Voor bedrijven vraagt het naast investeringen in de huisvesting ook aanpassing 
van productieprocessen die aardgas verbruiken. Juridische instrumenten waarmee maatregelen 
kunnen worden afgedwongen zijn er amper. Wel moeten sinds 1 juli 2018 nieuwe bouwplannen voor 
kleingebruikers gasloos zijn en moeten gemeenten uiterlijk 2021 een plan vaststellen voor de 
verwarming van de gebouwde omgeving. Voor wijken die in het plan voor 2030 al van het aardgas 
afgaan wordt aangegeven welke alternatieve verwarming er komt.
Vanwege de afhankelijkheid van vele individuele keuzes en de beperkte afdwingbaarheid kiezen we 
voor een wijkaanpak met veel aandacht voor communicatie en voorlichting.

2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie
In het interbestuurlijk programma is het doel gesteld in 2050 een circulair Nederland te hebben. Niet 
langer willen wij toekomstige generaties belasten met afval wat onze generatie produceert. Wij willen 
producten en grondstoffen hergebruiken. Daartoe worden regionale transitieagenda’s circulaire 
economie opgesteld. Samen met onze bedrijven gaan we dit oppakken. We hebben daarbij een 
voorbeeldrol en daarom doen wij mee met het initiatief van MRA ten aanzien van circulair inkopen en 
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opdrachtgeven. Beoogt wordt in 2030 volledig circulair in te kopen en opdracht te geven, 
tussendoelen zijn 10% in 2022 en 50% in 2025.

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024
Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op 
asbestdaken. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten 
verwijderen.

Acties

2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden
Alle gemeentelijke gebouwen worden geïnventariseerd op asbest en de planning is om de 
aangetroffen asbest in 2021 gesaneerd te hebben.

2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op 
specifieke doelgroepen
Aan de hand van de inventarisatie van asbestverdachte daken in onze gemeente van eind 2017 wordt 
bekeken hoe het proces van het verwijderen van asbestdaken kan worden versneld. De doelstelling is 
om ervoor te zorgen dat elke eigenaar van een asbestdak op de hoogte is van het aankomend verbod 
op asbestdaken en dat hij weet dat hij aan de slag moet. Ook weet hij welke oplossingsrichtingen en 
financierings- en subsidiemogelijkheden voorhanden zijn.

2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te 
komen in 2022
De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door 
innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op 
het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.
In 2018 is het inzamelen van afval opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in een 
aanbestedingsnadeel. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de aantrekkende economie die de kosten voor 
het inzamelen laat stijgen. Tevens stijgen in 2019 de kosten voor het verwerken van restafval en de 
vermarktingskosten voor Plastic Metaal en Drankenkartons (PMD). Vooralsnog kunnen deze extra 
kosten in 2019 worden gedekt vanuit extra papieropbrengsten en de egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing .

Acties

2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval
Het uitvoeringsplan afval wordt, als uitwerking van het beleidsplan afval, aan de gemeenteraad 
aangeboden. Dit plan geeft concreet aan op welke wijze wij de doelstellingen om tot 75% 
afvalscheiding te komen, willen realiseren.

2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs
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Sommige inwoners zetten zich in om straten, of bepaalde plekken te ontdoen van zwerfafval. Ook 
scholen adopteren bepaalde gebieden om zwerfafval weg te halen. Wij faciliteren deze acties door 
beschikbaarstelling van hulpmiddelen om het verwijderen van zwerfafval te vereenvoudigen.   

2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten
Wij ontvangen maandelijks cijfers van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) met betrekking tot de 
afvalhoeveelheden en een keer per jaar cijfers met betrekking tot de scheidingspercentages.
De cijfers met betrekking tot de scheidingspercentages van 2018 maken wij in het derde kwartaal van 
2019 bekend.

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit
Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken 
van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de 
verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen
Kwalitatief groen betekent ook de juiste boom op de juiste plek. Vervanging van bomen die de 
omlooptijd hebben bereikt draagt hieraan bij. Het vervangingsplan brengt het nodige 
vervangingsonderhoud in beeld. Bij de herplant van bomen wordt in samenspraak met bewoners 
gekeken of fruitbomen een gewenste optie is. In het buitengebied zullen in drie jaar tijd circa 700 
populieren worden verwijderd. Ook deze bomen zullen worden herplant op grond van de 
verplichtingen vanuit de Boswet.

2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken
Eén van de maatregelen om de biodiversiteit te versterken is het planten van bloembollen. Hier is in 
2018 een start mee gemaakt en in 2019 wordt hier verder vervolg aan gegeven. Bij herinrichting van 
groenstroken zal meer gebruik gemaakt worden van passende beplanting in de vorm van vaste en 
bloeiende planten. In 2019 zullen wij in Abcoude en Baambrugge op een aantal plaatsen deze 
vernieuwing aanbrengen. Hierbij zal met name ook aandacht gegeven worden aan de entrees van de 
kernen.   

2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude
De adviesgroep groen uit Abcoude heeft aangegeven een uitvoeringsplan groen te willen maken als 
vervolg op het groenbeleidsplan. De adviesgroep heeft destijds met het opstellen van het 
groenbeleidsplan ook input geleverd. In het uitvoeringsplan worden de speerpunten uit het 
groenbeleidsplan uitgewerkt voor het dorp Abcoude. Duidelijk wordt waar welke maatregelen kunnen 
bijdragen aan deze speerpunten. In navolging hierop worden ook uitvoeringsplannen opgesteld voor 
de overige dorpen.

2.09.4 (Facilliteren) groenonderhoud
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Verzoeken van bewoners om een bijdrage te leveren aan het openbaar groen worden gefaciliteerd. 
Bewoners kunnen ook nu al openbaar groen adopteren, wat inhoudt dat zij dit onderhouden. In 2019 
wordt dit gecontinueerd.

2.09.5 In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte 
georganiseerd
De gemeente faciliteert al een aantal jaren de jaarlijkse landelijke opschoondag, waarin bewoners 
gestimuleerd worden om hun buurt zwerfafval vrij te maken. In 2019 zal hierbij ook samenwerking 
worden gezocht met GroenWest. Tevens zal er aandacht zijn voor de kwaliteit van het openbaar 
groen.

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie
Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. 
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van 
klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de 
schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties

2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie
We gaan ook onze bewoners bewust maken van het belang van groen voor ons klimaat, bijvoorbeeld 
door ons aan te sluiten bij initiatieven, waarbij mensen enthousiast worden gemaakt voor het 
vergroenen van de tuin.

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers
Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande 
recreatieve voorzieningen dragen bij aan  een prettig woonklimaat en maken onze gemeente 
aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor 
recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar ook de Stelling 
van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het 
Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan 
zoeken wij naar  de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & 
Zandeilanden 4 en 5
Om te komen tot een duurzame exploitatie van de Vinkeveense Plassen is in 2018, in samenwerking 
met het Recreatieschap, een ‘Programmaplan Vinkeveense Plassen’ opgesteld. Zandeilanden 4-5 en 
de Klinkhamerlocatie maken hier onderdeel van uit. Belangrijke thema's hierin zijn o.a. zichtbaarheid, 
bereikbaarheid, ontrommeling, diversiteit, ruimte voor ondernemerschap, beschoeiingen 
en natuurvriendelijke oevers, beheer en onderhoud. In 2019 vindt een marktconsultatie plaats om 
marktpartijen te interesseren voor en langdurig te verbinden aan de zandeilanden- waaronder 4 en 5 
en de Klinkhamerlocatie.
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2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht 
brengen
Er zijn diverse (ondernemers-)initiatieven die vanuit de kracht van de lokale identiteit het recreatieve 
aanbod onder de aandacht willen brengen van potentiële bezoekers. Deze initiatieven willen we vanuit 
de gemeente passend ondersteunen en verbinden aan ontwikkelingen en initiatieven uit de regio.

2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie
Verblijfsrecreatie is een aandachtspunt in onze gemeente. Door de specifieke kansen en uitdagingen 
die er liggen te verkennen en na te gaan hoe andere gemeentes hiermee omgaan, willen wij komen 
tot een visie op verblijfsrecreatie in De Ronde Venen.

2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden
Op basis van de verkenning van het Programmabureau Utrecht West over doorvaart de Heul in 
Vinkeveen, zal een raadsvoorstel worden voorbereid.
 

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking 
laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse 
cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en 
Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het 
behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige 
woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal 
het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Acties

2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken
Wij willen meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met het cultureel erfgoed in onze 
gemeente. Dit gaan we onder andere doen met onderwijsprogramma’s, de open monumentendag, het 
faciliteren en stimuleren van evenementen in het teken van cultureel erfgoed en (het ontwikkelen van) 
recreatieve routes. De accenten, bepaald in het cultuurpact, liggen op de stelling van Amsterdam, de 
buitenplaatsen en de ontginningsgeschiedenis.

2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed
Het behoud van ons cultuurhistorisch waardevol veenweidelandschap vinden wij belangrijk.  Door o.a. 
bodemdaling, de energietransitie en de woningopgave staat dit landschap onder druk. Wij zullen 
blijven zoeken naar manieren om dit cultuurhistorisch waardevol landschap te behouden, maar ook 
toekomstbestendig te maken door nieuwe vormen van landgebruik.
Wij gaan bekijken hoe effectief de actieve benadering van monumenteneigenaren in het project 
'behoud erfgoed' is geweest door dit project te evalueren. Daarnaast stellen we voor de 
subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden te verhogen naar het 
subsidieplafond van voor de crisis met als doel om onze monumenten in betere staat te krijgen. Op dit 
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moment is het subsidieplafond al na twee maanden bereikt. Tot slot gaan wij verkennen of het 
percentage en/of het subsidiebedrag per aanvraag naar beneden bijgesteld kan worden, zodat meer 
eigenaren kunnen profiteren van deze subsidieregeling.

2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling en herbestemming van forten. We denken actief mee 
met ondernemers om tot goede plannen te komen. Het vastgestelde ruimtelijk ontwikkelkader forten 
gebruiken we om nieuwe initiatieven te toetsen. Met dit beleid willen we dit bijzonder erfgoed 
behouden door ontwikkeling, maar ook zoveel mogelijk beleefbaar maken voor inwoners en 
bezoekers van onze gemeente.
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Domein 2 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 2

Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose 
2018

Prognose 
2019

1 Functie-menging (in %) 48,% 48,5% 48,3%

2
Vestigingen van bedrijven  per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

176,5 177 178

3
% Niet-wekelijkse sporters (laatste monitor 
RIVM gezondheidsmonitor 2016, 44%)

gegevens 
niet 

beschikbaar

gegevens 
niet 

beschikbaar

gegevens 
niet 

beschikbaar

4
Omvang huishoudelijk restafval per kg en per 
inwoner

176,1 kg  
per inwoner

totaal 
7.687.900 

kg

190,3 kg 
per inwoner

totaal 
8.300.000 

kg

190,3 kg 
per inwoner

totaal 
8.300.000 

kg

5
Hernieuwbare elektriciteit (in %) (laatste 
Klimaatmonitor 2016)

gegevens 
niet 

beschikbaar

gegevens 
niet 

beschikbaar
8%

6 Gemiddelde WOZ waarde woningen in euro’s € 304.000 € 318.000 € 339.000

7
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 
woningen

20 22 7

8
Demografische druk (Aantal personen van 0 
tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding 
tot de personen van 15 tot 65 jaar in %

75,0 74,4 78,8

9
Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden  in euro’s

€ 672 € 593 € 608

10
Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden in euro’s

€ 721  € 643 € 660

 
Toelichting

1 De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel tussen de 48% en 49%. Een 
lichte afname wordt verwacht doordat er wel woningbouw plaatsvindt en de ontwikkeling 
van het aantal banen naar verwachting achterblijft.
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2 Een lichte toename verwacht als gevolg van een blijvende maar minder harde stijging van 
het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.

3 % niet wekelijkse sporters > 19 jaar; Laatste monitor RIVM gezondheidsmonitor 2016 (De 
Ronde Venen 44%; Landelijk 48,7%)

4
 

5 Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (laatste 
Klimaatmonitor 2016).

6

Betreft de WOZ waarde van 2018, aangepast met prijsontwikkelingen inclusief 
de te verwachten areaaluitbreiding.

7 Het CBS geeft het voorlopige aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen en de stand van 
het aantal woningen in 2017. De cijfers voor 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de 
Actualisatie 2018 Programma Woningbouw De Ronde Venen.

8 De cijfers voor 2017 en 2018 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2019 is de demografische 
druk in 2018 vermeerderd met de landelijke stijging zoals geprognotiseerd door het CBS.  

9 De Woonlasten bestaan uit Onroerend zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en 
Rioolheffing. Daarnaast geldt er voor 2018 en 2019 een teruggave in verband met 
precarioheffing. 

10 idem punt 9.

 



 - pagina 60 van 241

Domein 2 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit programma?

Bestuursovereenkomst 
project N201+

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

Dit betreft de aanleg en financiering 
van de aansluiting bij Amstelhoek 
(rotonde).

Recreatieschap 
Vinkeveense Plassen

Gemeenschappelijke regeling

Het recreatieschap beheert de 
recreatieterreinen op en aan de 
Vinkeveense Plassen. Deze 
gemeenschappelijke Regeling wordt 
geliquideerd conform raadsbesluiten 
2014 en 2016. In 2017 wordt invulling 
gegeven aan de rechtsopvolging.

Welstand en 
Monumenten Midden 
Nederland (vanaf 2017 
stichting MooiSticht)

Gemeenschappelijke regeling

Welstand en Monumenten Midden 
Nederland (WMMN) verzorgde de 
monumentencommissie, waarmee 
wordt voldaan aan de verplichtingen 
uit de Monumentenwet 1988 en 
uitvoering wordt gegeven aan de 
gemeentelijke Erfgoedverordening. 
WMMN. De monumentencommissie 
wordt vanaf 2017 voortgezet bij de 
stichting MooiSticht.

Afvalverwijdering 
Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het zorgdragen voor een goede, 
reguliere en milieuverantwoorde 
verwijdering van het door gemeente 
ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio 
Utrecht

Gemeenschappelijke regeling
Het behartigen van adviserende en 
uitvoerende taken op het gebied van 
omgeving in de ruimste zin.

Marickenland 
(groenfonds)

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst, 
waarin de aanleg van natuur- en 
recreatiegebied in Marickenland is 
gekoppeld aan woningbouw in De 
Maricken, is op 31 december 2015 
geëxpireerd.
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In het bestuurlijke overleg (provincie, 
waterschap en gemeente) van 9 
december 2015 is afgesproken dat 
het resterende saldo van de 
gezamenlijke projectrekening bij het 
Nationaal Groenfonds (circa € 
960.000) tezamen met de saldi van 
provincie en waterschap vooralsnog 
blijft gereserveerd, in afwachting van 
het opstellen van een gezamenlijk 
ambitiedocument op basis van naar 
beneden bijgestelde ambities. 
Hierover is op 16 februari 2016 een 
informatienota naar de raad gestuurd.
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Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterwegen
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 8.239 8.209 8.423 8.229 8.394

Baten -380 -251 -186 -186 -186

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

7.859 7.957 8.236 8.043 8.208

Totaal programma 2
Bedragen x1000

 Resultaat 7.859 7.957 8.236 8.043 8.208

Totaal programma 2 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 7.859 7.736 7.842 7.717 8.053

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 289 397 328 158

Baten -68 -3 -3 -3

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 221 394 326 155

Toelichting op de mutaties

.  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

19 19 19 -

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 137 351 242 91

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3. Diverse investeringen wegen  16 56 56
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.  2019 2020 2021 2022

4. Amendement De Ronde Venen op de fiets 65 8 9 8

 Totaal 221 394 326 155

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Achterstallig onderhoud kunstwerken - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

236 267  -

2. Uitvoeringsplan verkeer - begroting 2018 - raadsbesluit 
november 2017

250 200   

3. Amendement De Ronde Venen op de fiets 65    

 Totaal 551 467 0 0
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Budget programma 3. Economische zaken

Economische zaken
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 602 587 572 572 572

Baten -614 -535 -535 -535 -535

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-12 52 37 37 37

Totaal programma 3
Bedragen x1000

 Resultaat -12 52 37 37 37

Totaal programma 3 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat -12 -109 -124 -124 -124

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 173 173 173 173

Baten -12 -12 -12 -12

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 160 160 160 160

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Verbeteren ondernemers- en vestigingsklimaat -
 Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018

75 75 75 75

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 -1 -1 -1 -1

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3. Regionale samenwerking economie & recreatie (IBP) 86 86 86 86 
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  2019 2020 2021 2022

 Totaal 160 160 160 160

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Professionaliseren digitaal platform - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

15 0 0 0

 Totaal 15 0 0 0
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Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Sport
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.313 2.228 2.505 2.480 2.448

Baten -332 -332 -332 -332 -332

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.981 1.896 2.173 2.148 2.116

Cultuur
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.174 1.190 1.190 1.190 1.171

Baten -7 -7 -7 -7 -7

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.167 1.183 1.183 1.183 1.164

Openbaar groen (openlucht) recreatie
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 3.336 3.556 3.585 3.493 3.376

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

3.336 3.556 3.585 3.493 3.376

Totaal programma 5
Bedragen x1000

 Resultaat 6.484 6.635 6.941 6.824 6.655

Totaal programma 5 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 6.409 6.584 6.886 6.791 6.680

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 50 56 33 -24

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 50 56 33 -24
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Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

-60 -60 -60 -

2. Vervanging populieren (Bomenbeleid) - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

100 135 125 -

 Nieuwe mutaties: autonoom     

3. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 -19 -48 -61 -34

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

4. Verhoging subsidie gemeentelijke monumenten 
(incidenteel)

19 19 19 -

5. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen 10 10 10 10

 Totaal 50 56 33 -24

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

19 19 19 0

2. Vervanging populieren (Bomenbeleid) - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

100 135 125 0

3. Vervangingsplan Groen en Bomen - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

125 100 0 0
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  2019 2020 2021 2022

 Totaal 244 254 144 0
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Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid

Reiniging
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.900 2.967 3.035 3.489 3.489

Baten -4.355 -4.493 -4.522 -4.969 -4.955

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-1.455 -1.526 -1.487 -1.480 -1.466

Riolering
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 3.175 3.343 3.410 3.453 3.495

Baten -4.630 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-1.456 -1.456 -1.389 -1.347 -1.305

Milieu
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.317 1.748 1.694 1.694 1.694

Baten -7 -7 -7 -7 -7

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.310 1.741 1.687 1.687 1.687

Begraafplaatsen
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 305 300 297 296 296

Baten -259 -367 -367 -367 -367

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

46 -67 -70 -71 -71

Totaal programma 7
Bedragen x1000

 Resultaat -1.554 -1.308 -1.259 -1.210 -1.155
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Totaal programma 7 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat -1.554 -1.717 -1.827 -1.820 -1.816

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 716 904 1.393 1.430

Baten -307 -336 -783 -769

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 409 568 610 661

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

      

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

5 5 5 -

2. Omgevingswet formatie milieu - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

50 50 50 50

 Nieuwe mutaties: autonoom     

3. Ontwikkeling autonome mutaties 56 57 56 56

4. Ontwikkeling kosten en opbrengsten riolering -15 36 69 109

5. Ontwikkeling kosten en opbrengsten reiniging -82 -50 -40 -24

 Nieuwe mutaties beleidsontwikkeling:     

6. Transitieplan warmte (IBP) 350 350 350 350

7. Circulaire economie (IBP) 45 45 45 45

8. Transitieplan elektriciteit (IBP) 0 75 75 75
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  2019 2020 2021 2022

      

 Totaal 409 568 610 661

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Programma duurzaamheid - begroting 2018 - raadsbesluit 
november 2017 

129 0 0 0

 Totaal 129 0 0 0
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Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.858 1.827 1.037 1.037 1.037

Baten -90 -17 -17 -17 -17

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.768 1.810 1.020 1.020 1.020

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 10.430 11.964 8.545 -492 39

Baten -12.348 -14.157 -11.105 0 0

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-1.919 -2.193 -2.560 -492 39

Woningbouw
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 3.178 2.782 2.502 2.502 2.502

Baten -2.348 -1.867 -1.827 -1.728 -1.728

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

830 915 675 774 774

Totaal programma 8
Bedragen x1000

 Resultaat 680 531 -866 1.301 1.832

Totaal programma 8 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 680 1.782 -1.249 -311 2.072

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 1.597 4.273 2.354 503

Baten -2.848 -3.889 -742 -742

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.251 383 1.612 -239
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Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie bestemmingsplannen - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

160    

2. Voorbereiding omgevingswet capaciteit - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

400    

3. Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

200    

 Nieuwe mutaties: autonoom     

4.
Ontwikkeling autonome mutaties begroting

-
2.01

3
600 1.829 -22

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

5. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare 
ruimte (IBP)

168 168 168 168

6. Asbest - wettelijke verplichting asbest 60 60 60 60

7. Asbest - nieuwe wetgeving 20 0 0 0

8. Technische aanpassing begroting 2019 - 2022 -45 -45 -45 -45

9.  Administratieve correctie budgetten ODRU (VTH-taken) -400 -400 -400 -400

10.  Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 199    

 Totaal -1.251 383 1.612 -239

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022
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  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. BIE: Aanpassing rente vanwege BBV - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

51 9 0 0

2. Voorbereiden invoering omgevingsvergunning - begroting 
2018 - raadsbesluit november 2017

30 0 0 0

3. Integraal handhavingsbeleid  - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

61 0 0 0

4. Actualisatie bestemmingsplannen - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

160 0 0 0

5. Voorbereiding omgevingswet capaciteit - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

400 0 0 0

6. Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

200 0 0 0

 Autonome ontwikkelingen:     

7.
(Tussentijdse) winstneming De Maricken -745

-
2.17

7
-531 0

8.
(Tussentijdse) winstneming Land van Winkel

-
1.44

8
-442 0 0

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

9 Asbest - nieuwe wetgeving 20    

10
.

Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 199    

 

Totaal
-

1.07
2

-
2.61

0
-531 0
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Domein 3 - Veiligheid, bestuur, 
dienstverlening en financiën
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Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een 
prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het 
veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het 
integrale veiligheidsplan.
 
Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in 
besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en 
handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is 
een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig 
omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door 
ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is dan ook essentieel om te 
komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze 
samenleving verder willen inrichten.
 
In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid 
tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen 
aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is 
welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale 
dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via 
andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep 
kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op 
Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van 
informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat 
aandacht behoeft.
 
We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is 
duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij 
onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een 
mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.
 
De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de 
Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze 
medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel 
waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie 
als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een 
compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de 
gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een 
aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een 
belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede 
en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de 
arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.
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Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te 
verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals 
bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 
Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt 
ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. 
Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden 
sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. 
Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, maar ook de samenwerking met 
externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) wordt meegenomen. Een digitaal 
samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.
 
In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen 
‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. 
Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde 
digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk 
werken maakt hier onderdeel van uit.

Doelstellingen

3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid 
en waar nodig handhavend optreden
Toezicht en handhaving wordt in De Ronde Venen uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met daaraan 
gekoppeld een uitvoeringsprogramma (voorheen programma 1 en 8).  Sinds 2018 is dit beleid 
opgedeeld in drie pijlers. Vergunning gebonden toezicht, klachten en meldingen en project- en 
gebiedsgebonden activiteiten. Vanaf 2019 wordt de eerste pijler, vergunning gebonden toezicht, 
uitgevoerd door de ODRU. Hier is op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau voldoende capaciteit 
beschikbaar.
 
Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord bij klachten van overlast, 
ergernissen en dergelijke. Als het mogelijk is om 'aan de voorkant van het probleem' te komen wordt 
overgegaan tot bijvoorbeeld het nemen van preventieve maatregelen. De 'overtreder' wordt 
aangesproken en er worden afspraken gemaakt. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt 
overgegaan tot handhavend optreden.

Acties

3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid
We zijn aanwezig op jaarmarkten, organiseren voorlichtingsavonden, geven een veiligheidskrant uit 
en geven uitvoering aan nieuwe initiatieven. Dit zijn voorbeelden van hoe we kunnen communiceren 
met de inwoners over veiligheid. Belangrijk is de integraliteit, zowel qua inhoud als qua betrokken 
partners. Veiligheid in en om het huis strekt zich uit van voorkomen van ongevallen en de gevolgen 
van phishing mail, tot inbraakpreventie en de ogen en oren in de buurt zijn. Dit doen we als gemeente 
samen met de inwoners, politie, brandweer, GGD, thuiszorg, bedrijven en overige maatschappelijke 
instanties.
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3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen 
aan buurtwhatsappgroepen
Het doel is  om de koppositie te behouden als gemeente met procentueel het hoogst aantal 
deelnemers van Burgernet van Midden Nederland. Verder stimuleren en faciliteren we een sterke 
toename van het aantal buurtwhatsappgroepen.

3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten
Politie team De Ronde Venen voldoet aan de wettelijk vastgestelde norm van één wijkagent op 5.000 
inwoners. Het werken met en vanuit basisteams is kenmerkend voor hoe een landelijke organisatie als 
de politie toch lokaal verankerd is. Vergroting van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de 
wijkagent, niet alleen fysiek, maar ook digitaal staat bij de politie hoog op de agenda. De gemeente 
blijft hierin samenwerken, faciliteren en stimuleren.

3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen 
ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren
Toezicht en handhaving wordt in De Ronde Venen uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met daaraan 
gekoppeld een uitvoeringsprogramma (voorheen programma 1 en 8). In 2019 wordt gezorgd voor een 
betere afstemming tussen toezicht en handhaving in de openbare ruimte (pijler 2). Hiervoor wordt het 
werkproces aangepast; op basis van toezicht worden knelpunten in de openbare ruimte meer 
zichtbaar, waarop direct gehandhaafd wordt met behulp van de bijzondere opsporingsambtenaar 
(BOA) capaciteit. Zowel het toezicht als de BOA capaciteit wordt hiervoor structureel uitgebreid. 
Daarnaast is door de raad, naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek, ingestemd in juni 2018, 
met extra gebiedsgerichte inzet op de Vinkeveense Plassen ten aanzien van de bebouwing op de 
legakkers.

3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen
Tussen april en oktober wordt bij het Recreatieschap Midden Nederland extra toezicht en 
handhavingscapaciteit ingehuurd om ongewenst en onveilig vaargedrag tegen te gaan. Dit gebeurt op 
wisselende tijden om de ‘voorspelbaarheid’ te verminderen.

3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 wordt in 2019 vastgesteld. De prioriteiten in het 
IVP zijn gebaseerd op input die is gehaald uit onder ander de inwonersenquête, lokale politiecijfers 
(vergeleken met regionale trends) en de resultaten uit het IVP 2014-2018. Wat de prioriteiten worden 
is nog niet bekend, maar de ondertoon is in elk geval: zoveel mogelijk samenhang in de verschillende 
onderdelen (brandveiligheid - sociale veiligheid - fysieke veiligheid - digitale veiligheid) en zoveel 
mogelijk betrokkenheid van veiligheidspartners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Acties

3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld
Eind 2018 is het eerste ondermijningsbeeld opgeleverd. Dit is een product van het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (samenwerkingsverband van politie, gemeenten en openbaar 
ministerie), waarin de risico’s en eventuele aanwezigheid van ondermijnende activiteiten in de 
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verschillende gemeenten worden weergegeven. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld illegale 
drugshandel, uitkeringsfraude, milieucriminaliteit, vastgoedfraude en dergelijke. Het gaat om de 
aanwezigheid ervan, maar vooral ook om het inzicht in de risico’s en kwetsbaarheden. Uit dit beeld 
wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk welke speerpunten dit oplevert vanaf 
2019, maar mogelijk zal er extra capaciteit benodigd zijn op de gestelde doelen te realiseren. Het plan 
van aanpak gaat onderdeel uitmaken van het Integraal veiligheidsplan 2019-2022.
 

3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers
Faciliteren van wervingscampagnes, zoals bijvoorbeeld bedrijven te stimuleren en te 
informeren over de  voordelen van een medewerker die vrijwilliger is bij de lokale brandweer.

3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Ook in 2019 wordt verder gewerkt aan de PGA gericht op personen met criminele antecedenten in 
combinatie met sociale problematiek (zoals bijvoorbeeld verslaving, relatie- en of gezinsproblematiek). 
Hierbij wordt vanuit het veiligheidsdomein (politie, gemeente) samengewerkt met het sociaal domein. 
Op basis van de afgelopen jaren, is de verwachting dat er ook in 2019 circa tien personen worden 
aangemeld voor dit traject. Gemiddelde doorlooptijd met deze aanpak is een jaar waarbij tussentijds 
wordt gekeken of de aanpak succesvol kan zijn. De casus kan worden verlengd of worden afgesloten.
 

3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid
We zijn een financieel gezonde gemeente. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld 
waarbij nota's worden geactualiseerd.  Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten 
waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is. Risico’s worden gemonitord en de 
reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen. De interne controle is op orde, 
zodat er net als voorgaande jaren een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.

Acties

3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid
Voor Financieel beleid staan er voor 2019 geen nieuwe nota's op de planning. Wel worden de nota's 
'Reserves en Voorzieningen' en 'Investeren en Waarderen' geactualiseerd.

3.03.2  Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte 
controle
Er wordt ingezet op een duurzame verbetering in de interne beheersing van processen. Het accent 
van de interne controle gaat verschuiven van gegevens gerichte controle achteraf naar procesgerichte 
controle vooraf. Hiermee wordt aangesloten op de landelijke ontwikkeling, waarbij het College van 
B&W verplicht wordt om in de jaarrekening een verantwoording op te nemen over de rechtmatigheid 
van de baten, de lasten en de balansmutaties  Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale 
mogelijkheden waarin (landelijke) wet- en regelgeving is ingeregeld. Er worden hiervoor minimaal drie 
processen ingericht.
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Kwaliteit

3.03.3 Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne 
doelmatigheidsonderzoeken
In 2019 worden de artikel 213a onderzoeken die in deze begroting bij de bedrijfsvoeringsparagraaf 
zijn opgenomen, uitgevoerd. Daarnaast worden een 2-tal onderzoekplannen opgesteld  met 
betrekking tot de onderzoeken voor 2020. Artikel 213a onderzoeken betreffen onderzoeken op het 
vlak van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. Het onderzoek bevat een 
analyse van de resultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen. De onderzoeksplannen 
voor 2020 worden voor 15 november 2019 aangeboden aan de Raad.        

3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een 
specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering
In 2017 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Deze visie fungeert als kader om de 
dienstverlening aan onze inwoners de komende jaren te verbeteren. Een aantal belangrijke principes 
uit de Visie is digitale selfservice en de meerkanalenbenadering, waarbij inwoners via ieder gewenst 
kanaal door ons geholpen worden. We blijven dan ook de meer traditionele dienstverleningskanalen 
ondersteunen (receptie, balie, post, telefoon) voor inwoners die minder digi-vaardig zijn of kiezen voor 
een persoonlijkere vorm van dienstverlening.

Acties

3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren
Het Programma Dienstverlening is de paraplu waaronder de activiteiten worden vormgegeven die 
aansluiten op de bovenliggende doelstelling om de dienstverlening te verbeteren. Vooruitlopend op 
het nog op te stellen uitvoeringsplan is een aantal projecten in beeld. Zo wordt onder meer WhatsApp 
als nieuw dienstverleningskanaal in 2018 geïntroduceerd en wordt in 2019 invulling gegeven aan een 
meer optimale invulling van de telefonische en fysieke openingstijden. We gaan daarnaast actiever 
campagne voeren om digitale selfservice te stimuleren. Ook gaan we de website beter toegankelijk 
maken en gaan we zelf ervaren hoe het is om zaken rond de belangrijkste levensgebeurtenissen 
digitaal te regelen. De kwantiteit, snelheid en proceskwaliteit van de dienstverlening meten en 
resultaten wordt inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen we gaan analyseren welke vragen er worden 
gesteld, voorstellen en aanpassingen maken om veel voorkomende vragen te voorkomen, de 
kennisbank aanvullen, rapportages verzorgen en processen verbeteren. We gaan onderzoeken hoe 
we een aantal tijdrovende papieren processen verder kunnen digitaliseren en vereenvoudigen, zoals 
verhuizingen, waarvan de meldingen nog veelal per post of op een intern formulier binnenkomen. In 
het klantcontact via alle kanalen geven we inwoners het gevoel dat ze welkom zijn: we luisteren, 
hebben consideratie, voeren dialoog, denken mee en zijn omgevingsgericht; daarop gaan we 
medewerkers trainen.

3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke 
dienstverlening(sproducten)
Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om directe feedback te geven op onze dienstverlening. 
Door dit te organiseren op een laagdrempelige manier hopen we veel inwoners uit te nodigen om 
hierop te reageren.
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Daarnaast blijft ook de mogelijkheid bestaan om inwonerstevredenheid te peilen met aparte 
onderzoeken, waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke thema’s of onderwerpen. In 2019 wordt 
een dergelijk onderzoek uitgevoerd.

3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners
Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is 
tevens in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of 
samenwerkingspartners. 
Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen èn 
de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van 
gemeenten.

Acties

3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid
Vanuit het vastgestelde informatiebeleid werken we aan de doorontwikkeling van de 
informatievoorziening. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de inrichting van de 
informatievoorziening, het werken onder architectuur en informatiebeveiliging. 
We  sluiten verder aan op de landelijke Gemeentelijke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het eenvoudig 
en betrouwbaar uitwisselen van informatie tussen keten- en/of samenwerkingspartners, landelijke 
voorzieningen (basisregistraties) en private-cloudoplossingen. Ook sluiten we aan op nieuwe 
landelijke ontwikkelingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan gezamenlijke aanbestedingen. We richten ons 
daarbij op  centrale regie op informatievoorziening en meer samenwerken en minder apart, zodat we 
meer wendbaar, flexibel en schaalbaar zijn.

3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende 
uitvoeringsplan
De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed 
is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke taken, 
zoals het beschermd wonen een nieuwe taak is geworden van de gemeente. Samen met partners 
gaan we actief op zoek naar locaties, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van ons eigen 
(leegstaande) vastgoed. 

Acties

3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten
In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de nota vastgoed.

3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan 
te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de 
Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een 
andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van 
Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke 
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voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende 
kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college,  raad en 
organisatie belangrijk. 

Acties

3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen
In 2019 wordt een programma van eisen opgesteld ten aanzien van de toekomst van het 
gemeentehuis en in samenwerking met de raadswerkgroep ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad.

3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren
Door middel van regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor 
sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde 
voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste 
opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West 
genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk ook 
aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere 
provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijk inkoop voor wat betreft Jeugdzorg vanuit de 
inkooporganisatie Utrecht-West.

Acties

3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren
Regionale samenwerking draagt bij aan onze doelstelling MKB vriendelijkste gemeente van 
Nederland te worden en kan onze lokale economie versterken. We willen vestiging van ondernemers 
in onze gemeente aantrekkelijk maken door over onze eigen gemeentegrenzen heen te kijken en mee 
te bewegen met de in de regio gesignaleerde marktbehoefte. Door hierin te investeren bouwen we 
een relevant economisch en recreatief netwerk op in de regio en profiteren we van de kennis en 
initiatieven die zich voordoen. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op positieve ontwikkelingen die 
onze gemeente beter op de kaart zetten en anticiperen we op (effecten van) regionaal beleid.
Amstelland-Meerlanden Regio (AM)
Sinds 2018 nemen we deel aan het uitvoeringsprogramma economie van de regio Amstelland 
Meerlanden (AM) op de gebieden ondernemen, recreatie, bedrijvigheid en starters. Samen met de 
AM wordt een programma voor 2019 opgesteld waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen lokale 
opgaven en de regio opgaven.  
In de AM-regio wordt een extra ruimtebehoefte verwacht voor bedrijven(terreinen) door de combinatie 
van Brexit-effecten en het spreidings-/uitplaatsingsbeleid van Amsterdam. Door de samenwerking 
binnen de AM regio zijn we op de hoogte van de economische ontwikkelingen en kunnen we waar 
mogelijk hier beter op anticiperen.
Utrecht-West Regio (UW-regio)
Het is belangrijk dat er voldoende ontwikkelruimte is en blijft voor ons lokale bedrijfsleven. Hiervoor is 
in augustus 2018 het initiatief genomen om samen te gaan werken in de Utrecht-West regio (UW-
regio). Dit vanwege het feit dat het binnen het provinciaal beleid niet vanzelfsprekend is dat er ruimte 
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is voor de gemeentes in de UW-regio. De door de provincie Utrecht opgestelde ruimtelijk-
economische strategie voor Utrecht+ biedt uitdagingen voor de ontwikkeling van ons lokale 
bedrijfsleven. Daarom zal er in 2019 nadrukkelijker worden samengewerkt met regionale partners om 
zo invloed te hebben bij de agenda-acties die benoemd zijn in de uitvoeringsagenda, waaronder het 
versterken van bestaande clusters zoals in de logistiek & de maakindustrie.
 
In aansluiting op onze lokale opgave techniekonderwijs en ter versterking van de aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt zoeken we projecten in de regio die passen bij de lokale situatie en de 
behoefte van onze ondernemers.

3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol
De reactie op belangrijke besluiten over Schiphol stemmen we af met onze 
buurgemeenten. Belangrijke besluitvorming over de toekomst van Schiphol vindt naar verwachting 
eind 2018 plaats, maar is eerder al wel vaker uitgesteld. Door de groei van Schiphol wordt er meer 
over de gemeente gevlogen en neemt de hinderbeleving toe. Door ook in 2019 samen te werken met 
onze buurgemeenten en deel te nemen in verschillende overlegstructuren proberen we invloed uit te 
oefenen op de keuzes die worden gemaakt rondom Schiphol.

Kwaliteit

3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en 
toerisme
We haken aan op de toeristische positionering op regioniveau; zo kunnen we beter sturen op de 
lokale kwaliteiten van de recreatie en de positie van onze ondernemers versterken. De recreatie in 
onze gemeente zorgt voor omzet, werkgelegenheid en levert tevens een bijdrage aan het op peil 
houden van het voorzieningenniveau in onze kernen. Lokaal werken we aan de ontwikkeling van o.a. 
de Vinkeveense Plassen, buitenplaatsen, forten en waterlinies. Tegelijkertijd zijn er diverse 
ondernemersinitiatieven die verbinding zoeken met de regio. Het toerisme neemt toe en vanuit de 
MRA regio, maar ook vanuit Utrecht stad wordt ingezet op spreiding. We zien lokaal meer vraag naar 
recreatieve voorzieningen. In de regio vinden diverse samenwerkingen plaats waarbij op regionaal 
niveau het aanbod wordt vermarkt. We bezien bij welke regionale initiatieven we kunnen aansluiten, 
die bijdragen aan realisatie van onze lokale doelen en ondernemersinitiatieven.

3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van 
cultureel erfgoed
Als gemeente zijn wij onder andere aangesloten bij het Pact van Ruigenhoek en Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie. Dit zijn samenwerkingsverbanden van overheden en eigenaren betrokken bij de 
Stelling van Amsterdam en de Oude Hollandse Waterlinie. Als leden organiseren wij, met de andere 
overheden, onder andere evenementen in onze gemeente om dit erfgoed onder de aandacht te 
brengen.

3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig
De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en 
sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik. Dat 
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betekent niet dat iedere vereniging zijn eigen accommodatie krijgt, maar dat er integraal gekeken 
wordt naar bezetting.

Acties

3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) 
binnensportaccommodaties
Een deel van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties is decennia geleden gebouwd. Dat 
betekent dat er bij diverse binnensportaccommodaties aanpassingen nodig zijn om een bepaald 
niveau te kunnen waarborgen. In 2019 krijgt u een visie en een plan van aanpak om diverse 
binnensportaccommodaties te moderniseren en toekomstbestendig te maken en sommige 
accommodaties zullen mogelijk worden afgestoten.

Kwaliteit

3.09.2 De  afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd
In 2019 vindt een herijking plaats. Op basis van de uitkomsten van deze herijking kan actualisatie van 
gebruiksovereenkomsten met verenigingen voor de sportvelden plaatsvinden.
Bij de bekostiging van de sportvelden is het uitgangspunt dat verenigingen middels een 
gebruiksvergoeding 1/3 deel van de kosten van de sportvelden dragen. In 2019 wordt in de het kader 
van de herijking nagegaan of en zo ja op welke wijze hieraan invulling gegeven wordt gegeven. Mocht 
dat (nog) niet het geval zijn, wordt nagegaan op welke wijze daar alsnog invulling aan gegeven kan 
worden.
Ook wordt rekening gehouden met komende wijzigingen in wet- en regelgeving ten aanzien van onder 
meer kunstgrasvelden en milieuaspecten en regelgeving ten aanzien van btw bij exploitatie en beheer 
van sportvoorzieningen.

Kwaliteit

3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude
We bieden ambtelijke ondersteuning aan de initiatiefnemers, Stichting Zwembad Abcoude en Stichting 
Abcoude Sport, bij allerlei aspecten (ruimtelijk, financieel, juridisch, stedenbouwkundig etc.) van de 
uitvoering van het raadsbesluit van 28 september 2017 tot oprichting van Het Sporthuis Abcoude: een 
gebouw met voorzieningen voor zwemmen, schoolgymnastiek, sporten en ontmoeting. 

Kwaliteit

3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen
Het doen van voorstellen gericht op de toekomst, opdat de functie van vijf dorpshuizen wordt 
versterkt. Het bevordert de leefbaarheid van de kernen. Rekening wordt gehouden met de specifieke 
situatie per dorpshuis.



 - pagina 85 van 241

Acties

3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht
Door meer functies in de dorpshuizen onder te brengen kunnen meer bewoners, organisaties en 
verenigingen gebruik maken van de accommodatie. Kortom de aantrekkingskracht wordt vergroot. 
Een hogere bezetting is ook goed voor de exploitatie. We maken in 2019 een plan waarin wordt 
opgenomen welke partijen onder welke condities toegang hebben tot onze accommodaties en voor 
welke tarieven.

3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de 
exploitatievergoeding
In overleg met de stichtingsbesturen worden afspraken gemaakt over welke prestaties gezamenlijk 
worden nagestreefd. Op basis daarvan kan de exploitatiebijdrage worden bepaald.
Een voorstel hiertoe wordt ontwikkeld.

3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is
In overleg met de betrokkenen wordt gekeken of het huidige model ten aanzien van het beheer en de 
exploitatie van de dorpshuizen wordt voortgezet of dat er aanpassing nodig is.

3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen
De borgstelling van De Boei loopt midden 2019 af. De vraag is of die wordt verlengd en onder welke 
condities. Samen met de direct betrokken partijen wordt  een voorstel gemaakt op welke wijze De 
Boei toekomstbestendig wordt gemaakt.

3.11 Bewustwording van datagestuurd werken
Het meenemen van medewerkers in de methodiek van  datagestuurd werken is een doorlopend 
proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust maken van de 
mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie.

Acties

3.11.1 Organiseren minisymposium binnen  (partner)organisatie(s)
In het voorjaar van 2019 organiseren wij een minisymposium om kennis te delen binnen onze 
organisatie en met onze partnerorganisaties op het gebied van datagestuurd werken.

3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze 
medewerkers hiermee bekend maken
Door betekenis te geven aan data creëer je informatie. Informatie om de dienstverlening te verbeteren 
en maatschappelijke vraagstukken op te lossen, zoals bij de transitie naar een aardgasloze gemeente 
of de armoedebestrijding. Werken met data gebeurt bij de gemeente  overal. In 2019 gaan we 
bronbestanden analyseren en presenteren met een zogenaamde ‘Business Intelligence-tool’ waardoor 
het mogelijk wordt realtime datagestuurd te werken. Dit motiveert medewerkers  om op basis van 
actuele informatie beslissingen te nemen.
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3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit
Kwalitatief goede data is de basis voor datagestuurd werken. In 2019 wordt een strategie voor 
databeheer en gebruik  gepresenteerd die recht doet aan aard en (groeiende) omvang van in- en 
externe data waar wij gebruik van maken. We meten  per kwartaal  de kwaliteit van de data op 
vastgestelde kritische prestatie indicatoren. De resultaten worden teruggekoppeld aan de eigenaar 
van de data. Op dit moment zorgen de applicatiebeheerders en gegevensmakelaar voor behoud en 
beheer van de datasets die onze systemen genereren.
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Domein 3 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 3

Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

1 Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12-17 
jaar

62 62 62

2 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,4 0,4 0,3

3 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,8 2,5 2,0

4 Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2,6 2,5 2,3

5 Vernielingen en beschadigingen in de openbare 
ruimte per 1.000 inwoners

4,1 4,0 3,8

6 Formatie per 1.000 inwoners 6,7 7,0 6,8

7 Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 6,1 5,7

8 Apparaatskosten per inwoner € 568 € 606 € 610

9 Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + 
totale kosten inhuur externen (t.l.v. 
programmageld)

30% 2,97% 1,48%

10 Overhead als % van totale lasten 13% 13,45% 13,61%

 
Toelichting

1 HALT verwijzingen liggen al jaren stabiel rond dit cijfer

2 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')

3 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')

4 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')

5 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')

De indicatoren 6 tot en met 10 zijn de uitzondering op de regel dat indicatoren ook zichtbaar zijn 
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op de website Waarstaatjegemeente.nl. 

6 Deze indicator wordt door een tweetal factoren beïnvloed, ten eerste de stijging van het  
aantal inwoners van 43.620 in 2018 naar  44.480 in 2019. Ten tweede vindt op 1 januari 
de uitbesteding van taken naar de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) plaats waarbij 
ook een aantal huidige medewerkers in dienst komt van de ODRU.

7 Deze analyse is gelijk aan die bij punt 6 waarbij moet worden toegevoegd dat het aantal 
vacatures licht gestegen is en niet direct kan worden ingevuld als gevolg van krapte op de 
arbeidsmarkt.

8 De apparaatskosten per inwoner stijgen als gevolg van een stijging van de salariskosten 
als gevolg van de verwachte CAO-ontwikkeling, de effecten van de functieherwaardering 
en een aantal incidentele en structurele uitbreidingen op personeelsgebied zoals deze 
zijn aangegeven bij het nieuw beleid in deze begroting. Daarnaast laten ook de overige 
overheadkosten een stijging zien die vooral worden veroorzaakt door een stijging van de 
jaarlijkse kosten van het Regionaal Historisch Centrum, de kosten voor het onderzoek 
naar de toekomst van het gemeentehuis, gevolgen van de kadernota (AVG en 
privacywetgeving) en beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie 
en contentontwikkeling.

9 Ten opzichte van de jaarrekening 2017 laat het percentage inhuurkosten t.o.v. de 
loonsom een zeer grote afwijking zien. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is het op 
voorhand lastig aan te geven wat de exacte hoogte van de inhuurkosten zullen zijn die 
worden gedekt uit vrijvallende vacaturegelden. Dit bedrag is immers afhankelijk van het 
aantal vacatures dat gedurende een bepaalde periode ontstaat en de keuze om hier al 
dan niet op in te huren. Met de vacaturegelden worden niet alleen capaciteitsproblemen 
als gevolg van vacatures opgelost (inhuur), maar ook vervanging in verband met 
langdurige ziekte. 
Daarnaast wordt specifiek ingehuurd op het gebied van grondexploitaties vanwege de 
looptijd van deze projecten. Deze inhuurkosten zijn verwerkt in de totale plankosten van 
de grondexploitaties. Ook voor de inhuur bij het Sociaal Domein is dit het geval. 
Hier betreft het vooral de inhuur voor het sociaal team en het team WMO/Participatiewet. 
Bij deze teams is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van wisselende expertises.
Omdat in al deze gevallen de inhuurkosten op een andere categorie zijn begroot (overige 
goederen en diensten of duurzame goederen) dan de waar de realisatie plaatsvindt 
(categorie "ingeleend personeel") zal derhalve altijd een forse afwijking bestaan tussen 
het voorgecaluleerde percentage en het gerealiseerde percentage.

10 Deze analyse is een totaal van de analyses onder de punten 6 t/m 9.
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Domein 3 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit domein?

Veiligheidsregio Utrecht Gemeenschappelijke regeling

De VRU draagt zorg voor een 
adequate brandweerzorg en een 
goed voorbereide crisis-
beheersingsorganisatie.

Het veiligheidshuis
Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

In het Veiligheidshuis werken de 
aangesloten organisaties (politie, 
gemeente, reclassering, raad voor de 
kinderbescherming etc.) op één 
fysieke plek samen om preventie, 
repressie en nazorg naadloos op 
elkaar te laten aansluiten. Het doel 
daarbij is om recidive voorkomen, 
leefomstandigheden te ver-beteren 
en het structureel aanpakken van 
achterliggende problemen bij de 
verdachte.

Stichting Beveiliging 
Bedrijventerrein De 
Ronde Venen (SBB)

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

SBB staat voor het bevorderen van 
het ongestoorde gebruik van 
goederen en zaken op het 
bedrijventerrein De Ronde Venen 
door de bij de stichting aangesloten 
ondernemingen. De gemeente is 
bestuurlijk vertegenwoordigd in het 
algemeen bestuur van de stichting.

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en 
Venen (RHC VV)

Gemeenschappelijke regeling

Het gezamenlijk uitvoeren van de 
Archiefwet 1995 en het adequaat 
aanleggen, beheren en bewaren van 
een zo compleet mogelijk  archief. 
Het RHC is aangesloten bij de Open 
Overheid. In het kader van de digitale 
overheid richt het RHC zich ook op 
de digitalisering van de archieffunctie; 
een duurzame opslag en 
toegankelijkheid van het digitale 
archief
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Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit domein?

Stichting Regionaal 
Inkoopbureau IJmond & 
Kennemerland (RIJK)

Deelname aan stichting via 
samenwerkings-
overeenkomst

Via samenwerking, waarbij 
ondersteuning wordt verkregen bij 
inkoop en aanbesteden, wordt 
gekomen tot kwalitatief en 
kwantitatief goede inkoopresultaten.

Amstelland-
Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke 
regeling 

Via deze netwerksamenwerking 
worden de relaties met de Noord-
vleugel op onder andere de thema’s 
sociaal domein, verkeer (incl. 
openbaar vervoer), ruimte, economie 
en recreatie versterkt.

Belastingsamenwerking 
Amstelland

Gemeenschappelijke regeling

Het ambtelijk en bestuurlijk borgen 
van de samenwerking conform DVO 
zorgt ervoor dat de belastingen 
rechtmatig en tijdig worden geëind. 
Daarnaast wordt de bestuurlijke 
informatievoorziening verbeterd.

N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG)

Deelneming
De BNG is de huisbankier van de 
gemeente.

N.V. Vitens Deelneming
Deze partij draagt bij aan de 
drinkwatervoorziening en –kwaliteit.
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Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.758 2.757 2.683 2.691 2.742

Baten -4 -4 -4 -4 -4

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

2.754 2.753 2.679 2.687 2.738

Openbare orde en veiligheid
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 548 522 522 467 467

Baten -37 -37 -37 -37 -37

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

511 485 485 430 430

Totaal programma 1
Bedragen x1000

 Resultaat 3.264 3.239 3.164 3.117 3.168

Totaal programma 1 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 3.264 2.910 2.897 2.882 2.871

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 329 267 235 297

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 329 267 235 297

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

-5 -5 -5 -
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  2019 2020 2021 2022

2. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 2018

130 130 130 130

3. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 2018

47    

4. Extra toezicht snelvaren Vinkeveense Plassen - 1e 
Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

20 20 20 20

 Nieuwe mutaties: autonoom     

5. Ontwikkeling autonome mutaties 37 22 45 102

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

6. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) 55 55 0 0

7. Onderhoud brandweerkazernes (incidenteel) PM    

8. Technische aanpassing begroting 2019 -2022 45 45 45 45 

 Totaal 329 267 235 297

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 2018

47    

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2.
Begroting VRU 2019 - 2022 -30    

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     
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  2019 2020 2021 2022

3. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) 55 55 0 0

4. Onderhoud brandweerkazernes (incidenteel) p.m. p.m. p.m. p.m.

 Totaal 72 55 0 0
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Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning

Bestuur
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

Burgerzaken
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.052 1.377 887 822 873

Baten -803 -573 -462 -442 -397

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

248 804 426 381 476

Beheer overige gebouwen en gronden
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 619 515 506 506 505

Baten -322 -180 -181 -182 -182

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

296 335 324 323 322

Overhead
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 13.562 13.660 13.029 12.838 12.621

Baten -613 -51 -51 -51 -51

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

12.949 13.609 12.979 12.787 12.570

Totaal programma 9
Bedragen x1000

 Resultaat 15.679 16.995 15.941 15.629 15.433

Totaal programma 9 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000
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 Resultaat 15.679 14.700 14.238 14.339 14.348

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 2.240 1.669 1.237 969

Baten 56 34 54 116

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.296 1.703 1.291 1.085

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Aankoop kavel grond nabij Provinciale weg Mijdrecht - 
raadsbesluit november 2017

5 5 5 0

2. Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017

102 102 102 0

3. Extra wethouder - Coalitieakkoord raadsbesluit april 2018 105 105 105 105

4. Regionaal historisch centrum - Kadernota 2019 raadbesluit 
mei 2018

78 78 78 78

5. Toename structurele licentiekosten - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

40 40 40 40

6. Zaakgericht werken, infobeheerplan en digitale agenda - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

175    

7. AGV en privacybescherming - kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

50    

8. Wachtgelden voormalig wethouders - 1e 
bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

150 150 150 150

9. VOG (bedrijfsvoeringsonderdelen) - 1e bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 2018

7 7 7 7

10
.

Verzekeringspremie - 1e bestuursrapportage 2018 
raadsbesluit juni 2018

25 25 25 25
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  2019 2020 2021 2022

11
.

Repro - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 
2018

20 20 20 20

 Nieuwe mutaties: autonoom     

12
.

Ontwikkeling autonome mutaties 379 703 377 479

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

13
.

Frictiekosten personeel 200 200 200  

14
.

Dienstverlening:  Trainen en begeleiden 230    

15
.

Dienstverlening: Meten en verbeteren 127    

16
.

Kwaliteitsimpuls administratie 225 100 100 100

17
.

Aanschaf mobiele telefoons  25 25 25

18
.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 77    

19
.

Toekomst gemeentehuis 75    

20
.

Versterken digitale dienstverlening 62 62   

21
.

Arbeidsmarktcommunicatie 50    

22
.

Versterken bestuursondersteuning 30 30 30 30

23
.

Versterken interne controles 25 25   

24 Representatiebudget college 20    
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  2019 2020 2021 2022

.

25
.

Beheercapaciteit mobiele telefoons 14    

26
.

Amendement: extra inzet rekenkamercommissie 25 25 25 25

 Totaal 2.296 1.702 1.289 1.084

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1.

Verkiezingen  - begroting 2018 - november 2017 165    

2. Privacy en informatiebeveiliging - begroting 2018 - 
november 2017

35    

3. Borgen interne en externe dienstverlening - begroting 
2018 - november 2017

27    

4. Continuering structurele juridische en fiscale kwaliteit - 
begroting 2018 - november 2017

35    

5. Data-analyse/big data - begroting 2018 - november 
2017

130    

6. Zaakgericht werken, infobeheerplan en digitale agenda - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

175    

7. AGV en privacybescherming - kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

50    
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  2019 2020 2021 2022

 Nieuwe mutaties: autonoom     

8. Verkiezingen 2019 - 2022 -25 60  60

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

9. Frictiekosten personeel 200 200 200  

10. Dienstverlening:  Trainen en begeleiden 230    

11. Dienstverlening: Meten en verbeteren 127    

12. Kwaliteitsimpuls administratie 125    

13. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 77    

14. Toekomst gemeentehuis 75    

15. Versterken digitale dienstverlening 62 62   

16. Arbeidsmarktcommunicatie 50    

17. Versterken interne controles 25 25   

18. Representatiebudget college 20    

19. Beheercapaciteit mobiele apparaten 14    

 Totaal 1.597 347 200 60
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Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Treasury
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 64 -11 93 70 53

Baten -269 -223 -223 -223 -223

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-205 -234 -130 -153 -170

Belastingen
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 4.032 2.430 2.425 2.425 1.425

Baten -10.003 -10.321 -10.321 -10.321 -8.068

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-5.971 -7.891 -7.896 -7.896 -6.643

Algemene uitkering
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Baten -46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180

Algemene baten en lasten
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 338 183 211 291 827

Resultaat 338 183 211 291 827

Mutatie reserves
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553

Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Mutaties reserves -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

Begrotingsresultaat 2019 - 2022
Bedragen x1000
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 Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Stortingen 58 671 399 722 170

Mutaties reserves 58 671 399 722 170

Totaal programma 10
Bedragen x1000

 Resultaat -58.812 -59.939 -57.860 -58.901 -59.149

Totaal programma 10 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat -58.812 -54.945 -51.339 -52.179 -54.620

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 658 752 831 1.463

Baten -3.804 -4.704 -5.294 -6.157

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.146 -3.952 -4.463 -4.693

Stortingen 2.131 -515 -812 1.345

Onttrekkingen 3.979 2.054 1.447 1.181

Mutaties reserves -1.848 -2.569 -2.259 164

 Gerealiseerd resultaat -4.994 -6.521 -6.722 -4.529

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Bijstelling inkomsten Vitens - 1e bestuursrapportage 2018 
raadsbesluit juni 2018

-77 -77 -77 -77

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2.
Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019

-
4.99

8

-
6.81

0

-
7.012

-
4.819

3. Septembercirculaire gemeentefonds 2018 100 200 490 550

4. Effect inzet reserves en begrotingsesultaat -19 166 -123 -183
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  2019 2020 2021 2022

 Totaal
-

4.99
4

-
6.52

1

-
6.722

-
4.529

Incidentele mutaties 2019 -2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1.
Inkomsten precario Stedin- begroting 2018 - raadsbesluit 
november 2017

-
1.90

0

-
1.90

0

-
1.900

0

2. Verrekening precario Stedin met inwoners - begroting 
2018 - raadsbesluit november 2017

1.00
0

1.00
0

1.000  

3. Verrekening precario Vitens  - raadsbesluit januari 2018 553 553 553 553

4. Verschuldigde vennootschapsbelasting - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

22 49 0 0

 Autonome ontwikkelingen:     

5. Bijstelling inkomsten precario Stedin 200 200 200 0

 Totaal -125 -98 -147 553
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Paragrafen
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Lokale heffingen

Samenvatting lokale heffingen

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke 
voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Ook stellen belastingen en heffingen de 
gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals 
bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan stelt het heffen van 
lokale belastingen en heffingen de gemeente in staat een sluitend meerjarenperspectief te bereiken. 
Aanpassing van de belastingtarieven zorgt ervoor dat de koopkracht van de gemeentelijke middelen 
gehandhaafd blijft.
 
Voor het jaar 2019 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,4% waar dit toegestaan is. 
Uitzondering hierop zijn de rijksleges. Bij de OZB is ook rekening gehouden met de verwachte 
areaaluitbreiding.

Totaaloverzicht van de lokale heffingen

In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de lokale heffingen.
 

 Nr. Naam van de heffing 2018 2019

    

01 Onroerende zaakbelastingen woningen 5.264.000 5.643.000

02 Onroerende zaakbelastingen niet-woningen 1.973.000 2.091.000

03 Rioolheffing 4.630.000 4.799.000

04 Afvalstoffenheffing 3.630.000 3.774.000

05 Precariobelasting 2.253.000 2.253.000

06 Leges wonen en bouwen 1.666.000 1.854.000

07 Secretarieleges burgerzaken 789.000 557.000

08 Begraafplaatsrechten 367.000 367.000

09 Forensenbelasting 201.000 206.000
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 Nr. Naam van de heffing 2018 2019

10 Toeristenbelasting 197.000 201.000

11 Hondenbelasting 174.000 178.000

12 Overige leges 77.000 77.000

13 Roerende zaakbelastingen 71.000 73.000

14 BIZ-belasting 70.000 72.000

15 Marktgelden 52.000 53.000

16 Parkeerheffingen 6.000 6.000

 Totaal 21.420.000 22.204.000

 
In 2018 is er een incidentele korting van 3% en een structurele korting van 3% (totaal 6%) verleend op 
de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen. Hierdoor lijkt in de bovenstaande tabel de 
opbrengst in 2019 van deze belasting met meer dan de indexatie  toeneemt.
 
De opbrengst van de leges van wonen en bouwen en ook die van burgerzaken zijn afhankelijk van de 
verwachte hoeveelheden. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen 2018 en 2019.

Beleid voor lokale heffingen

Voor 2019 is een prijsontwikkeling voor de belastingen en tarieven gehanteerd van 2,4 % , conform 
het Centraal Economisch Plan (CEP). Het tarief voor de OZB is gecorrigeerd voor prijs- en 
waardeontwikkeling. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt als uitgangspunt 100% 
kostendekking. De belastingtaken zijn vanaf 2016 uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland 
(GBA). Het gaat om taken op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering 
van de belastingen onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, 
rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en de Bedrijven Investeringszone 
Zone belasting.

Toelichting op lokale heffingen

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke 
voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Ook stellen belastingen en heffingen de 
gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals 
bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan stelt het heffen van 
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lokale belastingen en heffingen de gemeente in staat een sluitend meerjarenperspectief te bereiken. 
Aanpassing van de belastingtarieven zorgt ervoor dat de koopkracht van de gemeentelijke middelen 
gehandhaafd blijft.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De OZB is een algemene heffing, die wordt bepaald aan de hand van de in de begroting vastgestelde 
opbrengst en de WOZ-waarden van de objecten in de gemeente. In de begroting stellen we de 
opbrengst vast.  Daarbij wordt de opbrengst van 2018 vermenigvuldigd met een indexatie en vindt er 
een correctie plaats naar aanleiding van de stijging van het aantal objecten (peildatum is 1 januari 
2018 voor de begroting 2019).  Het tarief wordt vervolgens bepaald door de gewenste opbrengst te 
delen door de totale WOZ-waarde. Dit betekent bij een stijging van de WOZ-waarde een lager tarief 
en bij daling van de WOZ-waarde een hoger tarief wordt vastgesteld. In de toelichting hierna is dit 
getalsmatig toegelicht.
 
Indien de waardeontwikkeling van de woningen hoger is dan het landelijk gemiddelde en de 
bestanden van GBA vollediger zijn is er een lager tarief nodig om tot de gewenste opbrengst te 
komen. Om zo accuraat mogelijk te zijn wordt het OZB tarief nu voorlopig vastgesteld en eind 2018 
definitief vastgesteld.
 
Dan nog blijft de opbrengst niet 100% te voorspellen. Indien de opbrengst achteraf hoger blijkt te zijn 
dan waar mee gerekend was, dan levert dit eenmalig een voordeel op, maar het jaar er na vindt een 
neerwaartse bijstelling van het tarief plaats.
  
Het voorlopig tarief van 2019 is hieronder vermeld. 
 

Soort Belastingplichtige
Tarief 
2018

Indicatie 
tarief 
2019

Woningen Eigenaar 0,0915% 0,0903%

Niet-woningen Eigenaar 0,1484% 0,1544%

Niet-woningen Gebruiker 0,1101% 0,0957%

Toelichting op de ontwikkeling van de OZB inkomsten/ tariefstelling

Om inzicht te geven in de berekening van de OZB inkomsten en de daaraan gekoppelde tariefstelling 
is in onderstaande tabel de berekening opgenomen. Het heffingstarief is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de WOZ waarde. Deze WOZ wordt continue geactualiseerd. Eind 2018 wordt een 
tariefvoorstel gedaan waarbij de meest actuele WOZ wordt betrokken.
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Toelichting Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling 

OZB woningen 
(eigenaar)

Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling 

OZB niet-
woningen 
(eigenaar)

Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling 

OZB niet-
woningen 

(gebruiker) 

Basis 2018
(waarbij incidenteel 3% korting en 
structureel 3% (totaal 6%) is 
doorgevoerd

5.264.000 1.221.000 752.000

-Vervallen van eenmalige korting 
2018 (3%)

168.000 40.000 23.000

Basis Kadernota 2019 5.432.000 1.261.000 775.000

-Areaaluitbreiding 81.000 - 6.000

-Indexering 2019: 2,4% 130.000 30.000 19.000

Raming 2019 5.643.000 1.291.000 800.000

    

Indicatie totale WOZ waarde 
peildatum 1 januari 2018*

6.252.500.000 836.000.000 836.000.000

Voorlopig tarief 2019 (raming 
2019 / WOZ waarde)
 

0,0903% 0,1544% 0,0957%

 

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. Bij een waterverbruik 
boven de 300 m3 ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik.
 
Voorgesteld wordt het tarief voor de rioolheffing te verhogen. Het tarief voor 2019 bedraagt € 
210 (2018: € 205,20) en voor het meerverbruik boven de 300 m3 € 0,82 per m3 (2018: € 0,80).
 
Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven. 
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Bij de voorgestelde tariefkeuze van € 210 maken wij een aantekening voor de toekomst. Gelet op de 
kosten ontwikkeling verwachten wij in de toekomst een tariefdaling.
 

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing 2018 en 2019  

 2018 2019

Opbrengsten:   

- rioolheffing 4.630.000 4.799.000

Totaal opbrengsten 4.630.000 4.799.000

   

Kosten:   

- directe kosten 3.175.000 3.344.000

- toegerekende kosten overhead e.d. 1.041.000 1.041.000

- toegerekende BTW 414.000 414.000

Totaal kosten 4.630.000 4.799.000

   

Dekkingspercentage 100% 100%

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van eenpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens en recreanten.
 
Bij de voorgestelde tarieven maken wij een aantekening voor de toekomst. De lijn van alleen een 
verhoging gerelateerd aan een prijsontwikkeling kan - gelet op de omvang van de voorziening afval - 
in de toekomst niet worden doorgezet. Wij verwachten in 2020 een tariefmaatregel (verhoging), om te 
voldoen aan het uitgangspunt kostendekkendheid.
 

  Belastingplichtige
Tarief 
2018

Tarief 
2019
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 Eenpersoonshuishouden Gebruiker 168,00 172,20

 Meerpersoonshuishouden Gebruiker 218,40 223,80

 Recreatiewoningen Gebruiker 168,00 172,20

 Extra container 140 liter 
(grijs)

Gebruiker 117,60 120,00

 Extra container 240 liter 
(grijs)

Gebruiker 152,40 156,00

 
Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven. Dit is zichtbaar in onderstaande 
tabel.
 

Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2018 en 2019

 2018 2019

Opbrengsten:   

- afvalstoffenheffing 3.630.000 3.774.000

- overige opbrengsten 725.000 718.000

Totaal opbrengsten 4.355.000 4.492.000

   

Kosten:   

- directe kosten 2.895.000 2.966.000

- toegerekende kosten overhead e.d. 782.000 848.000

- toegerekende BTW 678.000 678.000

Totaal kosten 4.355.000 4.492.000
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Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2018 en 2019

 2018 2019

Dekkingspercentage 100% 100%

 

Precariobelasting

Gemeenten die op 10 februari 2017 in hun belastingverordening een tarief hadden voor 
nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven 
heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat 
op 10 februari 2016 gold.
 
Bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om de 
komende jaren € 1,0 mln. terug te geven aan onze inwoners en bedrijven. Daarnaast is in januari 
2018 door de raad besloten om de precario Vitens van € 0,5 mln. geheel terug te geven aan onze 
inwoners. Deze teruggaven, totaal € 1,5 mln. zijn verwerkt in de begroting.

Overige heffingen en tarieven

De overige heffingen en tarieven worden verhoogd met 2,4% tenzij er sprake is van vastgestelde 
Rijkstarieven.
Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm 
van een BIZ-bijdrage. De gemeente geeft dit geld via een subsidie aan een stichting Koopcentrum 
Mijdrecht. 

Ontwikkeling woonlasten

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten opgenomen van een 
meerpersoonshuishouden. De OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen samen de 
gemeentelijke woonlasten voor huishoudens. Ter vergelijk zijn ook de woonlasten over het jaar 2017 
en 2018 weergegeven. In 2018 heeft de verrekening van precario plaatsgevonden van zowel 2017 als 
2018, € 80 totaal. Voor de jaren 2019 - 2021 bedraagt de teruggave € 40 per jaar.
 

Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden

Nr. Omschrijving 2017 2018 2019

  Gemiddelde WOZ-waarde € 304.000 € 318.000 € 339.000*
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Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden

Nr. Omschrijving 2017 2018 2019

     

1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde 303 300 306*

2 Rioolheffing 203 205 210

3 Afvalstoffenheffing 215 218 224

4 Teruggaaf precario 0 -80 -40

5
Totale woonlasten voor een gezin bij een 
gemiddelde WOZ-waarde

721 643 700*

     

 
Gemiddelde woonlasten in de provincie 
Utrecht (Bron: COELO)

720 726
nog niet 
bekend

 Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 723 721
nog niet 
bekend

 
* onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2018.
 
In 2018 vindt de verrekening plaats van zowel 2017 als van 2018 van de precariobelasting. Dit is bij 
elkaar € 2 mln. In de jaren 2019, 2020 en 2021 staat een teruggave van € 1 mln. gepland. Vanaf 2022 
vervalt deze teruggave door de wettelijke afschaffing van de precariobelasting. 
Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden Nr. Omschrijving 2016 2017 2018

Woonlasten voor eenpersoonshuishouden

Nr. Omschrijving 2017 2018 2019

 Gemiddelde WOZ-waarde € 304.000  € 318.000 € 339.000*
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Woonlasten voor eenpersoonshuishouden

Nr. Omschrijving 2017 2018 2019

     

 1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde 303 300 306*

 2 Rioolheffing 203 205 210

 3 Afvalstoffenheffing 166 168 172

 4 Teruggaaf precario 0 -80 -40 

 5
Totale woonlasten voor 
eenpersoonshuishouden bij een gemiddelde 
WOZ-waarde

672  593 648 *

     

 
Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht 
(Bron: COELO)

665 666 
nog niet 
bekend

 Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 649 654 
nog niet 
bekend

*onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2018.

Kwijtscheldingsbeleid

Niet iedere inwoner van De Ronde Venen is in staat om de gemeentelijke belastingen en rechten te 
betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelding worden verleend voor:

1. Onroerende zaakbelastingen;
2. Belasting op roerende ruimten;
3. Afvalstoffenheffing;
4. Rioolheffing;
5. Hondenbelasting (kwijtschelding is beperkt tot één hond).

 
Voor kwijtschelding van lokale heffingen is € 105.000 opgenomen in de begroting 2019. De kosten 
van kwijtschelding zijn opgenomen in het Sociaal domein.
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is gezond. Er is onder meer sprake van een 
structureel sluitende begroting en lagere risico's van de grondexploitaties.  Dit valt af te leiden uit de 
financiële kengetallen.

Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's

We willen bereiken dat er sprake is van een gezonde financiële positie om voldoende slagkracht te 
hebben voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vergt niet alleen een structureel 
sluitende begroting, maar ook voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Informatie over 
de financiële positie, het weerstandsvermogen en de risico's zijn beschreven in deze paragraaf.

Financiële kengetallen

Landelijk is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen 
worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde 
onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële 
positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om 
de gemeentelijke financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.
 
Om meerjarig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële kengetallen is naast de prognoses 
voor 2018 en 2019 ook de realisatie over 2015 tot en met 2017 opgenomen.
 

  
Rekening

2015
Rekening

2016
Rekening

2017
Prognose

2018
Prognose

2019

1a Netto schuldquote 84% 65% 57% 68% 74%

1b
Netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen

82% 63% 55% 66% 72%

2 Solvabiliteitsratio 23% 25% 32% 29% 25%

3
Structurele 
exploitatieruimte

3,2% 4,4% 0,6% 0,4% 0,4%

4 Grondexploitatie 34% 22% 14% 12% 5%

5 Belastingcapaciteit 95% 97% 100% 89% 97%
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Toelichting op de financiële kengetallen

1a en 1b Netto schuldquote 
De netto schuldquote 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.
 
De schuldpositie neemt af van 84% in 2015 naar 74% in 2019 Deze daling is vooral te danken aan de 
verkoopopbrengsten van de bouwgronden in exploitatie.
 
Ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, zoals Het startersfonds SVn, 
vertoont hetzelfde beeld.
 
Op landelijk niveau wordt een niveau van 74% als "Goed" bestempeld.
 
Solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële 
weerbaarheid van de gemeente. Ook dit kengetal vertoont een gunstig beeld. Op landelijk niveau 
wordt een niveau van 25% in 2019 als "Redelijk" bestempeld.
 
Structurele exploitatieruimte
Ook voor deze indicator geldt: hoe hoger het percentage, hoe beter. Een begroting waarvan de 
structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten geeft meer slagkracht om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de 
begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of 
baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden 
van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten 
zijn dat bijvoorbeeld salarissen, afschrijvingen, rente en bijdragen aan gemeenschappelijke 
regelingen. 
 
Op landelijk niveau wordt een niveau van 0,4% als "Redelijk" bestempeld.
 
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.
In de periode 2015 - 2019 is dankzij verkopen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie fors 
gedaald.
 
Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit 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 
inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.
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Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut

Bij het behandelen van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om te komen tot een 
investeringsplafond voor investeringen met een maatschappelijk nut. Door aanpassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zorgen deze investeringen namelijk voor 
nieuwe kosten van afschrijvingen en rente in het meerjarenperspectief.
Door onszelf een norm op te leggen die gebaseerd is op het investeringsvolume in relatie tot de 
onbenutte belastingcapaciteit ontstaat automatisch een waarschuwingsmechanisme. Dit mechanisme 
houdt in dat naarmate er minder onbenutte belastingcapaciteit is – en dus minder mogelijkheden om 
meer inkomsten te genereren – er minder risico’s genomen kan worden op het gebied van 
investeringen.
Als maatstaf voor het investeringsvolume werkt daarbij het beste om uit te gaan van de totale 
boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Immers, de boekwaarde en daarmee het 
risico voor de gemeente loopt ieder jaar per investering af. Zo ontstaat er bij een continu 
onderhoudscyclus steeds ruimte voor vervangingsinvesteringen. Aangezien we nu net begonnen zijn 
met het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is er nog geen sprake van een 
continu niveau.
 
Het is niet aannemelijk dat de raad besluit om in enig jaar de volledige onbenutte belastingcapaciteit in 
te zetten. Daarom is deze belastingcapaciteit op 50% gesteld maal de factor 7. We zijn de eerste 
gemeente die een investeringsplafond koppelen aan de onbenutte belastingcapaciteit. Om ervaring op 
te doen zal in 2021 het investeringsplafond worden herijkt.
 

 2018 2019

   

Investeringsplafond: 50% van de onbenutte belastingcapaciteit maal de 
factor 7

 € 24,2 
mln.

 € 25,9 
mln.

Boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut
 € 4,3 

mln.
 € 9,4 mln.

Verschil
 € 19,9 

mln.
 € 16,5 

mln.

 
De komende jaren staan diverse investeringen met een maatschappelijk nut gepland waardoor het 
verschil tussen investeringsplafond en de boekwaarde van deze investeringen naar elkaar groeit.

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

In december 2017 heeft de raad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen 
dat in zowel de verantwoording als in de begroting inzicht wordt verstrekt tussen de relatie tussen de 
omvang van afschrijvingen en die van aflossingen.
 



 - pagina 115 van 241

 
Vanuit financieel oogpunt is het verstandig dat de kosten van afschrijvingen ongeveer gelijk zijn aan 
die aflossingen. Echter uit de grafiek blijkt dat in de jaren 2015 tot en met 2019 de afschrijvingen lager 
zijn dan die aflossingen. Dit heeft vooral te maken met de 'voorfinanciering' van bouwgronden in 
exploitatie. Vanaf 2022 eindigen de bouwgronden in exploitatie en dan ontstaat een zuiver verband 
tussen de afschrijvingen en de aflossingen. Door het inzetten van een plafond voor investeringen met 
een maatschappelijk nut en het aantrekken van leningen met een lange looptijd ontstaat vanaf 2033 
een positieve geldstroom doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de aflossingen.

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, 
onvoorziene en (mogelijk) materiële kosten te dekken. De weerstandscapaciteit kan structureel en 
incidenteel van aard zijn. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vermogen van de gemeente 
om eenmalige risico’s te dekken, zonder dat dit invloed heeft op het bestaande beleid. De structurele 
weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent kunnen worden ingezet om risico’s af te 
dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het beleid.
 
Risico's
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel 
belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Dit gevolg kan zowel een kans (positief) als 
een bedreiging (negatief) vormen. Beleidswensen worden niet als risico benoemd.
 
Weerstandsvermogen
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Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
risico’s waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect 
kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente.
We hebben de laatste jaren een verbeterslag doorgevoerd met betrekking tot deze paragraaf. Bij 
verschillende P&C-documenten worden de risico's geactualiseerd en het effect op het 
weerstandsvermogen bepaald.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De middelen waarover de gemeente De Ronde Venen kan beschikken per 31 december 2019 om niet 
begrote kosten te dekken zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2019 (bedragen in euro’s)

 Structureel Incidenteel

   

1.     Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2019  507.000

2.     Algemene reserve  18.198.000

3.     Onbenutte belastingcapaciteit 7.400.000  

4.     Stille reserves  3.802.000

5.     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.400.000 22.507.000

 
1.     Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2018
In overeenstemming met het begrotingstoezicht van de provincie Utrecht is voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten € 111.000 als budget opgenomen. Daarbij komt 
het begrotingsresultaat van € 396.000.
 
2.     Algemene reserve
De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat 
betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in 
de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor 
andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist. Op 31 december 2019 heeft de algemene 
reserve naar verwachting een omvang van € 18.198.000.  In de financiële begroting, onderdeel 8, is 
een verloopoverzicht van de algemene reserve opgenomen. 
 
In 2019 vindt een actualisatie plaats van de nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019. Hierbij zal 
worden betrokken de ondergrens van de algemene reserve om risico's op te vangen en de 
mogelijkheid om een deel van de reserves opzij te zetten om in toekomst een economische crisis op 
te vangen zonder hiervoor ingrijpende maatregelen door te voeren voor inwoners en bedrijven.
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3.     Onbenutte belastingcapaciteit
De gemeente kan structureel (extra) middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen 
meer kostendekkend te maken (voor zover daar nog mogelijkheden voor bestaan). Het structureel 
genereren van extra middelen kan worden ingezet om de weerstandscapaciteit te versterken. De 
belastingruimte is hoofdzakelijk te vinden bij de onroerende zaakbelasting, omdat kostendekkende 
tarieven het uitgangspunt is bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
 
De onbenutte belastingcapaciteit is afgeleid uit de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex artikel 12. Het theoretische maximum van de 
belastingcapaciteit voor gemeente De Ronde Venen is voor 2019 € 15,1 miljoen. De geraamde 
opbrengst is € 7,7 miljoen. Daarmee komt de theoretische onbenutte belastingcapaciteit uit op 
afgerond € 7,4 miljoen (€ 15,1 miljoen min € 7,7 miljoen).
 
4.     Stille reserves
De stille reserves worden gevormd door de voorraden grond waarvan de taxatiewaarde hoger ligt dan 
de boekwaarde. Deze reserves zijn van betekenis in relatie tot het balanstotaal, dan wel de financiële 
positie. De omvang van de stille reserves bedraagt per 1 januari 2019 € 3.802.000. Zie hiervoor ook 
de paragraaf Grondbeleid.
Naast de voorraden grond bezit de gemeente ook aandelen van de BNG en Vitens. Deze kunnen op 
termijn verkocht worden. Doordat de aandelen van deze partijen in het bezit zijn van het Rijk, 
provincies en gemeenten is hiervoor geen ‘markt’. Hierdoor wordt volstaan met een melding in deze 
paragraaf.
 
5.     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit voor 2019 is € 7.400.00 structureel en € 22.507.000 incidenteel. 
Bij elkaar is € 29.907.000 als weerstandscapaciteit beschikbaar.

Risico's en weerstandsvermogen

Risico’s
In december 2017 is de notitie evaluatie risicomanagement opgesteld, waarin o.a. de definitie van 
risico, risico-impact, risicomanagement in enge zin en risicomanagement in ruime zin zijn opgenomen. 
De evaluatie vloeit voort uit het optimaliseren van risicomanagement in onze organisatie, welke vanaf 
2014 in gang is gezet.
De conclusie van de notitie is dat in de periode 2014 - 2017 met succes risicomanagement in enge zin 
(waarbij voornamelijk wordt gekeken naar financiële risico's) is vormgegeven. Momenteel werken 
we aan de verruiming van het risicomanagement in enge zin naar ruime zin (zowel financiële risico's 
als het koppelen van uitvoering aan beleid en verantwoording van financiële en niet-financiële risico's 
en kansen)
Dit heeft tot gevolg dat we nu werken aan de implementatie van een Business Control Framework, 
een softwaretool dat vanuit control alle stappen verankerd om zo tot een uniforme rapportage en 
verantwoording te komen. Daarnaast realiseren we met het Business Control Framework dat 
systeemcontroles (o.b.v. beheersmaatregelen) mogelijk zijn en er minder gegevensgerichte controles 
(o.b.v. uitkomsten) nodig zijn.
Het realiseren van risicomanagement in ruime zin is de vervolgstap waar we in 2019 verder gevolg 
aan geven, waardoor de gemeente nog meer resultaatgericht kan werken.
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In de risicomatrix, welke hierna weergegeven, is in één oogopslag te zien hoeveel risico’s zich in een 
bepaalde zone (financiële impact) bevinden.
 
Risicomanagement in enge zin
Risicomanagement is toegespitst op het expliciet omgaan met onzekerheid, oftewel bewust kiezen 
voor het bewust accepteren van de risico’s en het durven benoemen van zaken die we niet weten. Dit 
betekent dan ook dat risicobepaling en risicokwantificering geen exacte wetenschap is en dat gebruik 
gemaakt wordt van een inschatting; kans maal impact (gevolg).
 
De kans op een ongewenste gebeurtenis met een gevolg kwantificeren kan via diverse methoden 
worden uitgewerkt. Wij hebben de risico’s zoals opgenomen in de begroting 2018 en jaarrekening 
2017 verder geactualiseerd en als uitgangspunt gebruikt. Vervolgens zijn de risico’s geanalyseerd op 
de mogelijke financiële gevolgen die zich zouden kunnen voordoen als de ongewenste gebeurtenis 
gaat ontstaan.
 
De financiële impact van de risico’s is alleen gebaseerd op het risico wat de gemeente loopt, 
bijvoorbeeld: juridische aansprakelijkheid. Het oplossen c.q. wegwerken van een risico is hier niet in 
meegenomen, bijvoorbeeld: inhaalslag achterstallig onderhoud beschoeiingen.
 
Per risico is een risicoresponse aangegeven. Risicoresponse houdt in dat per risico de meest 
geschikte reactie wordt geselecteerd. Dit betekent dat risico’s kunnen worden vermeden, verminderd, 
geaccepteerd of overgedragen.
 
1. Risico’s vermijden
Dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd, op een andere manier wordt 
vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt. Ook kunnen 
werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden.
2. Risico’s verminderen
Door het risico af te dekken middels een verzekering, een voorziening of een ander budget in de 
begroting. Hiermee worden de gevolgen van een risico beperkt. Tevens kan bij verminderen gedacht 
worden aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico.
3 .Risico’s overdragen
Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere 
betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s overneemt.
4. Risico’s accepteren
Als een risico niet wordt vermeden, wordt verminderd of wordt overgedragen, dan wordt een risico 
geaccepteerd en zal de eventuele financiële schade volledig middels de weerstandscapaciteit moeten 
worden afgedekt. Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of 
andere wijze is afgedekt.
 
Tot slot zijn de risico’s voorzien van een beheersmaatregel. Per risico is bekeken wat voor 
maatregelen er genomen kunnen worden om in te spelen op de risicoresponse. De risico-
inventarisatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Per risico is aangegeven wat de gebeurtenis, 
oorzaak, gevolg, risicoresponse, beheermaatregel, kans en het financiële effect is.
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Geactualiseerde risicoanalyse
Vanuit de geactualiseerde analyse van de risico’s in de begroting 2018 en jaarrekening 2017, zien 
wij 49 risico’s met een financieel gevolg. In de risicokaart zijn de 49 risico’s grafisch weergegeven, 
waarbij gebruik is gemaakt van onderstaande referentiebeelden.
 

Kans

Klasse Referentiebeeld

1 < of 1 per 10 jaar

2 1x per 5-10 jaar

3 1x per 2-5 jaar

4 1x per 1-2 jaar

5 1x per jaar of meer

 

Financiële impact

 

Lager dan € 25.000

Tussen € 25.000 en € 100.000

Tussen € 100.000 en € 250.000

Tussen € 250.000 en € 500.000

Hoger dan € 500.000

 

Ten opzichte van de risicokaart zoals deze is opgenomen in de Begroting 2018 zijn de volgende 
wijzigingen opgetreden:
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 Het aantal gekwantificeerde risico’s is in totaal met 5 risico’s afgenomen, naar 49 
gekwantificeerde risico’s (te denken valt o.a. aan het risico met betrekking tot de invoering van 
de nieuwe privacywet (AVG), de uitkomsten van de algemene maatregel van bestuur op 
WMO tarieven en het vervallen van diverse juridische risico's.

 Het aantal risico’s in de rode en oranje zone is gedaald van 23 naar 21 risico’s, door een 
herkwalificatie (financieel gevolg) zijn er risico's lager gekwalificeerd en verplaatst van 
de oranje naar de groene zone.

 
Samenvatting risico inventarisatie 2019
De risico’s die zich in de risicokaart in de oranje en rode zone (totaal 21 risico’s) bevinden zijn in het 
onderstaande overzicht samengevat.
 

Samenvatting kwantificering – bedragen in € 

 Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog

     

01 Algemene uitkering 760.000 1.520.000 2.280.000

02 Transitie sociaal domein 600.000 1.200.000 1.800.000

03
Algemene verordening gegevensbescherming 
(wet AVG)

250.000 500.000 750.000

04 Borg- en garantstelling 250.000 500.000 750.000

05 Financiering 100.000 175.000 250.000

06 Integriteit (ambtenaren/bestuurders) 100.000 175.000 250.000

07 Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) 100.000 175.000 250.000

08 Cybercrime 100.000 175.000 250.000

09
Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 
(wegen)

100.000 175.000 250.000
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Samenvatting kwantificering – bedragen in € 

 Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog

10 Gemeentelijk armoedebeleid 100.000 175.000 250.000

11 Leges bouwvergunningen -100.000 -175.000 -250.000

12 Wijziging(en) in wet- en regelgeving 25.000 62.500 100.000

13 Automatisering 25.000 62.500 100.000

14 Tegenvaller projectuitvoering 25.000 62.500 100.000

15 Onvoorziene projecten 25.000 62.500 100.000

16 Begraafplaatsen (ontwikkeling inkomsten) 25.000 62.500 100.000

17 Open einde regeling WMO 25.000 62.500 100.000

18 Open einde regeling leerlingenvervoer 25.000 62.500 100.000

19 Algemene maatregel van bestuur WMO tarieven 25.000 62.500 100.000

20 Afwikkeling privatisering GCN -25.000 -62.500 -100.000

21
Risicobepaling grondexploitaties (o.b.v. 
actualisatie 2018)

90.000 90.000 90.000

 Totaal 2.625.000 5.122.500 7.620.000

 
Bij het kwantificeren van de risico’s is gerekend met een gemiddelde. Bij de bandbreedtes van de 
financiële klasse is de minimale kwantificering gelijk aan de ondergrens van de klasse en de maximale 
kwantificering gelijk aan de bovengrens van de klasse. (Voorbeeld: de financiële impact tussen 
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€ 25.000 en € 100.000 geeft een minimale kwantificering van € 25.000, een gemiddelde van € 62.500 
en een maximale kwantificering van € 100.000).
 
Als risicokwantificering is gekeken naar de buffer die nodig is om de “kosten” van de risico’s op te 
vangen. Indien een risico positief uitvalt, bijvoorbeeld de algemene uitkering, dan komt dit voordeel ten 
gunste van het rekeningresultaat.
 
De bandbreedte van de risicokwantificering - van de hiervoor beschreven 21 risico’s - ligt tussen de 
€ 2,6 miljoen (minimaal) en € 7,6 miljoen (maximaal). Het gemiddelde is € 5,1 miljoen. De risico’s 
kunnen zich theoretisch allemaal tegelijk voordoen. Hiervoor zijn in het meerjarenperspectief geen 
budgetten opgenomen. (Voor de risicobepaling van de grondexploitaties wordt verwezen naar het 
vertrouwelijke rapport behorend bij het raadsvoorstel “actualisatie grondexploitaties 2018” van de 
raadsvergadering van mei 2018. Het risico is hierbij geschat op € 90.000.)
 
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
risico’s waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect 
kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente.
 
Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ gemiddelde risico kwantificering = 
€ 29.907.000/€ 5.122.500 = 5,8. Dit ratio wordt landelijk gezien als ‘uitstekend’ beoordeeld.
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Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van kapitaalgoederen heeft vanaf 2017 een impuls gekregen door het uitvoeren van 
diverse investeringen in wegen en bruggen. Daarnaast zijn de meerjarige kaders voor wegen, groen 
en gebouwen vastgesteld door de raad, waardoor sturing, keuzes en uitvoering aan elkaar zijn 
gekoppeld. In deze nieuwe bestuursperiode wordt deze lijn verder voortgezet.

Wegen

Beleid
In de raad van 21 december 2017 is het wegenbeheerplan 2018-2022 vastgesteld. Dit 
wegenbeheerplan is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor het 
wegenbeheer in de periode 2018-2022. Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) 
prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen.
 
Onder het onderdeel wegen vallen ook de civieltechnische kunstwerken. In 2018 is gestart met het 
opstellen van een beheerplan civieltechnische kunstwerken, waarin wordt ingegaan op het beheer en 
onderhoud van bruggen. Aandachtspunt bij dit plan is in ieder geval de ARBO-veiligheid van de 
beweegbare kunstwerken. 
 
Uitvoering
In 2019 en 2020 vindt aan diverse wegen groot onderhoud/ reconstructie plaats: 

 De uitvoering van de werkzaamheden aan de Pastoor Kannelaan in Wilnis verschuift van 
2018 naar 2019. Deze weg wordt nu zwaar belast door grondtransporten naar de 
Padmosweg die nog tot 2020 gaan duren. Er zal eerst een oplossing moeten komen om deze 
transporten niet meer langs deze route te laten plaatsvinden, anders wordt de weg na 
reconstructie weer kapot gereden. Deze oplossing is niet makkelijk, omdat andere routes naar 
de Padmosweg over wegen gaan die deze zware transporten niet aan kunnen. De technische 
staat van de weg is slecht en wij voeren extra onderhoud uit om de weg begaanbaar te 
houden;

 De Pieter Joostenlaan degradeert, door hetzelfde zwaar transport over de Pastoor Kannelaan, 
veel sneller dan verwacht. De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van 
deze weg starten in 2019, waarna de uitvoering in 2020 staat gepland. Deze weg kan niet 
gelijktijdig met de Pastoor Kannelaan worden uitgevoerd, omdat dan het dorp Wilnis voor een 
groot deel onbereikbaar is. Ook voor deze weg geldt dat er eerst een oplossing gevonden 
moet worden voor de grondtransporten;

 De Ringdijk 2e Bedijking zal in 2019 in voorbereiding gaan. Er is afstemming geweest met 
Waternet. Zij hebben aangegeven voorlopig geen werkzaamheden aan deze dijk uit te 
voeren. Hierdoor kan er met deze werkzaamheden worden gestart. De uitvoering van deze 
weg staat gepland in 2020;

 Waternet  gaat de Botsholse Dijk versterken. Hierdoor gaan veel grondtransporten over de 
Hoofdweg Waverveen en is het niet verstandig om deze  direct aan te pakken. De planning is 
erop gericht om de hele Hoofdweg uit te voeren in 2021. Voor het tweede deel (Cliffordweg-
Waverbrug) worden verschillende oplossingen uitgewerkt, waaronder verplaatsen van het 



 - pagina 124 van 241

fietspad naar het naastliggende weiland. Dit betekent dat er een langere voorbereidingstijd 
noodzakelijk is. In 2019 wordt gestart met deze voorbereiding;

 Waternet zal ook starten met de dijkverbetering van het Proostdijlaantje in Mijdrecht. De 
kosten voor de verharding die in dit project wordt meegenomen door Waternet zijn voor 
rekening van de gemeente. Deze weg stond tot nu toe niet in de lijst van dijkwegen en is in 
deze begroting verwerkt.

Naast de voorstaande werkzaamheden vinden de dagelijks lopende kleine 
onderhoudswerkzaamheden aan wegen plaats.
 
In 2019 ligt voor de bruggen de aandacht vooral in het operationeel houden van de beweegbare 
bruggen en het uitvoeren van investeringen van de bruggen in Abcoude en Baambrugge.
 
Financiën
In het budgetoverzicht van programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat" zijn de jaarlijkse kosten van 
wegen en bruggen opgenomen. Hierin zijn de jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente van 
investeringen van wegen en bruggen opgenomen. De geplande investeringen voor 2019 zijn 
toegelicht in de "Financiële begroting " bij onderdeel 11. 

Riolering

Beleid
Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 
tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk rioleringsplan (geactualiseerd en vastgesteld bij 
raadsbesluit van 30 november 2017) geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier 
omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
 
Uitvoering
Het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en 
repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. In 2019 
worden de acties uit het herijkte rioleringsplan opgepakt.
 
Financiën
In het budgetoverzicht van programma 7 "Milieu en duurzaamheid" zijn de jaarlijkse kosten en 
opbrengsten van riolering opgenomen. Zoals blijkt uit de paragraaf Lokale heffingen zijn de tarieven 
van rioolheffing kostendekkend.

Water

Beleid
Het huidige beleid is erop gericht om alleen calamiteitenonderhoud van beschoeiingen en baggeren 
uit te voeren.
 
Uitvoering
Voor de beschoeiingen worden alleen de calamiteiten uitgevoerd. De watergangen worden geschoond 
van vegetatie. Daarnaast wordt het vrijgekomen bagger opgevangen, volgens de wettelijke 
ontvangstplicht voor gemeenten.
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Financiën
In het budgetoverzicht van programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud van beschoeiingen en baggeren opgenomen.

Groen

Beleid
In 2017 is het groenbeleidsplan 2017 - 2040 vastgesteld. Met dit beleidsplan wordt, aan de hand van 
streefbeelden, duidelijk hoe we de komende jaren om willen gaan met het openbaar groen. In 2018 
zijn, als uitwerking van het groenbeleidsplan, beleidsregels opgesteld voor bomen.
 
Uitvoering
Specifieke acties voor 2019 zijn:

- Vervangingsplannen voor groen en bomen opstellen;
- Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude;
- Eigen initiatief van bewoners ten aanzien van groenonderhoud wordt gefaciliteerd;
- Meer kleur aanbrengen in de wijken door het planten van bollen; 
- In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd;
- Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie.
Deze acties zijn toegelicht in de beleidsbegroting van Domein 2: Economie, wonen en fysieke 
leefomgeving.
 
De onderhoudswerkzaamheden vinden binnen een bepaalde frequentie plaats. Andere 
werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit.
Ook de aanschaf en onderhoud van speelvoorzieningen vallen onder het onderdeel groen. In 2019 
worden diverse speeltoestellen vervangen en de valondergronden gerenoveerd. Dit betreft regulier 
vervangingsonderhoud.
 
Financiën
In het budgetoverzicht van programma 5 "Cultuur, recreatie en sport" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud van groen en speelvoorzieningen opgenomen.

Gebouwen

Beleid
De nota Vastgoed en  het beheerplan gebouwen zijn in 2017 vastgesteld. Deze plannen vormen 
samen het beleid voor de komende jaren. In 2018 wordt een voorstel voor verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed aan de raad aangeboden. In dit voorstel zijn ambitie, technische en 
financiële haalbaarheid kaders voor de toekomst.
 
Uitvoering
Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit onder meer kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting, 
maatschappelijk vastgoed en gebouwen/gronden die te koop staan. Deze laatste categorie is 
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toegelicht in de paragraaf Grondbeleid bij het onderdeel Eigendommen die niet voor een publieke taak 
zijn bestemd. 
 
In 2019 worden de werkzaamheden uitgevoerd conform beheerplan gebouwen. Deze is eind 2017 
vastgesteld en wordt conform de richtlijnen van het BBV eenmaal per 4 jaar geactualiseerd.
 
Financiën
In de verschillende programma's staan toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening "Onderhoud 
gemeentelijk vastgoed". Deze voorziening is toegelicht in de "Financiële begroting" bij onderdeel 10. 
Naast deze toevoeging aan de voorziening zijn voor verschillende gebouwen budgetten beschikbaar 
voor regulier contractonderhoud, verzekeringen, energie en belastingen.
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Financiering

Samenvatting

In de periode 2018 - 2022 is rekening gehouden met het aantrekken van € 33 miljoen aan nieuwe 
geldleningen verspreidt over vijf jaar. Voor de rentekosten is uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% 
stijging van het rentepercentage is structureel € 495.000. Dit risico is opgenomen in de risico-
inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Beleidskader

Het gemeentelijke financieringsbeleid is erop gericht om:
1. te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
2. het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
3. het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;
4. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities.
 
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet 
financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en wet verplicht 
schatkistbankieren voor decentrale overheden. Ook de aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut 
zijn mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. In december 2017 heeft de 
gemeenteraad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld.

Risicobeheersing - Algemeen

Onder renterisico wordt verstaan de onzekerheid over de hoogte van toekomstige rente uitgaven. 
Deze onzekerheid geldt alleen voor de nieuw aan te trekken geldleningen. in de periode 2018 - 2022 
is rekening gehouden met € 33 miljoen aan nieuwe langlopende geldleningen. Voor de rentekosten is 
uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel € 495.000. Dit risico is 
opgenomen in de risico-inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing.
 
Landelijk gelden er twee andere risicobeheersingsrichtlijnen waaraan de gemeente De Ronde Venen 
moet voldoen, te weten de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Aan beide normen voldoet de gemeente 
De Ronde Venen.

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)

Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien 
fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. 
Dit risico wordt beperkt door een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet financiering 
decentrale overheden. Dit houdt in dat de omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het 
begrotingstotaal mag zijn. 
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Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende 
leningen (kasgeldleningen). Voor 2019 betekent dit een limietbedrag van € 8,5 miljoen. Gezien de 
historisch lage rente op kortlopende leningen wordt de kasgeldlimiet goed benut.

Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt jaarlijks een 
renterisiconorm aangegeven. De jaarlijkse aflossingen en het aantrekken van nieuwe leningen mogen 
niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun 
leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden 
verspreid.
 

  2018 2019 2020 2021 2022

       

1 Renteherzieningen 0 0 0 0  

2 Aflossingen 8.747.000 8.233.000 6.990.000 5.720.000 4.465.000

3 Renterisico (1 + 2) 8.747.000 8.233.000 6.990.000 5.720.000 4.465.000

4
Renterisiconorm 
(20% van 
begrotingstotaal)

18.100.000 19.936.000 18.735.000 16.796.000 16.725.000

5
Ruimte onder 
renterisiconorm (4 
min 3)

9.353.000 11.703.000 11.745.000 11.076.000 12.260.000

Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de 
leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden 
herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de 
geldgever.
 
In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruimschoots onder de vastgestelde norm 
gebleven en uit bovenstaand overzicht blijkt dat ook in de periode 2018 - 2022 de norm niet wordt 
overschreden.

Ontwikkeling langlopende leningen 2018 - 2022

 2018 2019 2020 2021 2022

      

Stand per 1 januari 57.310.000 53.563.000 63.330.000 58.340.000 60.620.000
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 2018 2019 2020 2021 2022

Nieuwe leningen 5.000.000 18.000.000 2.000.000 8.000.000 0

Aflossingen -8.747.000 -8.233.000 -6.990.000 -5.720.000 -4.465.000

Stand per 31 december 53.563.000 63.330.000 58.340.000 60.620.000 56.155.000

 

Opbouw van de leningenportefeuille

De opbouw van de leningenportefeuille is hierna vermeld per 1 januari 2018 met daarbij het 
oorspronkelijk bedrag, de geldgever, het laatste jaar van aflossing en het rentepercentage.
 

Oorspronkelijk
bedrag

Geldgever Jaar van 
laatste 

aflossing

Rente-
percentage

Omvang 
per

1 januari 
2018

6.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2018 4,550% 600.000

2.268.901 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2018 5,080% 113.000

2.268.901 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 5,570% 227.000

6.000.000 ASN Bank N.V. 2019 3,850% 1.200.000

6.000.000 ASN Bank N.V. 2019 3,315% 1.200.000

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 3,220% 800.000

6.000.000
Nederlandse Waterschapsbank 
N.V.

2020 3,070% 1.800.000

5.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2020 0,360% 2.750.000

8.000.000
Nederlandse Waterschapsbank 
N.V.

2021 3,350% 3.200.000

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2021 2,635% 1.600.000

5.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2022 2,650% 2.125.000

2.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2023 5,045% 1.000.000

1.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2024 4,190% 525.000
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Oorspronkelijk
bedrag

Geldgever Jaar van 
laatste 

aflossing

Rente-
percentage

Omvang 
per

1 januari 
2018

2.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2028 5,035% 1.375.000

11.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2029 1,215% 8.800.000

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2031 4,150% 2.240.000

8.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2032 2,745% 6.000.000

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 4,560% 2.480.000

6.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,800% 4.575.000

10.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,860% 8.000.000

8.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2034 2,180% 6.700.000

    57.310.000

 

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen. Deze geldstromen hebben effecten op de 
omvang van de liquide middelen. Hieronder wordt verstaan het totaal van de kas en banksaldi. De 
geldstromen van 2018 tot en met 2022 zijn hierna vermeld.
 

Geldstromen (+ = toename en - = afname) en de toets op de kasgeldlimiet

  2018 2019 2020 2021 2022

1
Kas en banksaldi per 1 
januari

243.000 -8.300.000 -6.912.000
-

5.931.000
-

3.940.000

2 Geldstromen:      

 
a. operationele 
activiteiten

1.368.000 8.235.000 10.655.000 4.480.000 4.393.000

 b. investeringsactiviteiten
-

6.164.000
-

16.613.000
-4.684.000

-
4.769.000

-532.000

 
c. 
financieringsactiviteiten

-
3.747.000

9.766.000 -4.990.000 2.280.000
-

4.465.000
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Geldstromen (+ = toename en - = afname) en de toets op de kasgeldlimiet

  2018 2019 2020 2021 2022

3
Kas en banksaldi per 31 
december

-
8.300.000

-6.912.000 -5.931.000
-

3.940.000
-

4.544.000

       

4 Kasgeldlimiet
-

7.700.000
-8.500.000 -8.000.000

-
7.100.000

-
7.100.000

 
Ruimte binnen 
kasgeldlimiet (4 - 3)

 1.588.000 2.069.000 3.160.000 2.556.000

 
Overschrijding 
kasgeldlimiet (3 - 4)

600.000     

 

Toelichting op de geldstromen

1 Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2018 tot en met 2022.

2a
In de operationele activiteiten zijn onder meer opgenomen de geldstromen uit 
bouwgronden in exploitatie, de inzet van reserves en voorzieningen, ontwikkelingen in 
de vorderingen en schulden.

2b Dit betreft de nog uit te voeren investeringen 2018 tot en met 2022.

2c Hieronder zijn opgenomen de aflossingen en het aantrekken van nieuwe geldleningen.

3 Dit betreft de kas en banksaldi per 31 december van de jaren 2018 tot en met 2022.

4 De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal

5

In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen onder de vastgestelde norm 
gebleven. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat dit ook geldt voor de jaren 2019 tot en 
met 2022. Voor het jaar 2018 is sprake van een beperkte incidentele overschrijding van 
het kasgeldlimiet.

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en 
beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat 
bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt voor 2019 als 
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drempelbedrag € 750.000. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente 
gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. 
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU schuld 
van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, 
waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere 
staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s 
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist 
aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.

Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de saldi opgenomen van het 
onderdeel ‘Treasury’. Om inzicht te geven in de opbouw van deze saldi voor de jaren 2018 – 2022 is 
een onderverdeling opgenomen in onderstaande tabel.
 

 2018 2019 2020 2021 2022

Externe rentelasten over de 
korte en lange financiering

1.452.000 1.254.000 1.332.000 1.211.000 1.216.000

Externe rentebaten over de 
korte en lange financiering

-40.000 -40.000 -39.000 -40.000 -39.000

Totaal door te bereken externe 
rente

1.412.000 1.214.000 1.293.000 1.171.000 1.177.000

Rente (1,68%) die toegerekend 
moet worden aan 
grondexploitaties

-243.000 -248.000 -74.000 24.000 0

Rente (1,2%) die toegerekend 
moet worden aan taakvelden

-
1.190.000

-
1.018.000

-
1.167.000

-
1.166.000

-
1.165.000

Renteresultaat -21.000 -52.000 52.000 29.000 12.000

Dividend -157.000 -182.000 -182.000 -182.000 -182.000

ResultaatTreasury -178.000 -234.000 -130.000 -153.000 -170.000
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Bedrijfsvoering

Samenvatting en inleiding

Ten dienste van onze samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 
ontwikkelen we onze organisatie verder in een wendbare, toegankelijke en omgevingsgerichte 
dienstverlenende organisatie. Een belangrijke component van een wendbare en toegankelijke 
overheid is digitale dienstverlening. We sturen erop blijvend en adequaat in te spelen op 
veranderingen in de samenleving en in de wetgeving.

Beleidskader omtrent bedrijfsvoering

De organisatie vertaalt de ambities uit het vastgestelde Coalitieakkoord naar concrete plannen en 
bijbehorende acties voor de komende vier jaar. Het in 2018 opgeleverde informatiebeleidsplan geeft 
richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening en ondersteunt de keuzes die de organisatie 
maakt waar het gaat om een kwalitatief goede informatievoorziening aan onze inwoners. We blijven 
investeren in onze dienstverlening waarbij er een sterke focus ligt op digitale selfservice en ieder 
kanaal (mail, telefoon, internet, loket) het goede kanaal is.  Tevens voeren wij alle going concerntaken 
efficiënt en met kwaliteit uit. 
De veranderende samenleving en de nieuwe taken bijvoorbeeld op het gebied van het Sociaal 
Domein en de Omgevingswet vragen daarnaast om een andere manier van (digitaal) werken en om 
andere competenties van onze medewerkers. In hoog tempo verandert de maatschappij naar een 
digitale wereld en een netwerksamenleving. Om aan te blijven sluiten op de behoeften vanuit de 
samenleving en de wensen vanuit de organisatie, is digitale wendbaarheid en digitale toegankelijkheid 
essentieel. Dit vraagt om (door)ontwikkeling en aanpassing van onze ICT omgeving. Hierbij sluiten wij 
aan op landelijke initiatieven (vanuit de VNG), nieuwe mogelijkheden (bijvoorbeeld cloudcomputing) 
en zoeken we samenwerking.
Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij 
streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel de ontwikkeling van de organisatie als van 
de individuele medewerker. In het Coalitieakkoord staat als ambitie het nastreven van een compacte 
ambtelijke organisatie, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. Als werkgever is 
het belangrijk, zeker in de huidige aantrekkende markt, om medewerkers te boeien en te binden en te 
investeren in het aantrekken van nieuw talent door ons als een aantrekkelijke werkgever te 
positioneren. Een belangrijk uitgangspunt is dat alle medewerkers, in alle levensfasen en 
verschillende werktypes, duurzaam, gezond en veilig werkzaam zijn.
De onderstaande activiteiten en werkwijzen dragen daaraan bij:

Personeel en organisatie

Locatie onafhankelijk en flexibel werken 
In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen 
‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. 
Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde 
digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatie onafhankelijk 
werken maakt hier onderdeel van uit.
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Gemeentelijke huisvesting
Locatie onafhankelijk en flexibel werken stelt specifieke eisen aan de huisvesting. Nu zich ook in 
ruimtelijk-economisch verband ontwikkelingen voordoen met betrekking tot het huidige gemeentehuis, 
wordt in een parallelspoor nagedacht over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
Kwaliteitsimpuls administratie
Een goede financiële en personele administratie vormt de basis van een goed functionerende 
organisatie en een goede dienstverlening. Er worden steeds hogere eisen gesteld, vanwege wet en 
regelgeving, digitalisering, procesverbetering en de wens tot meer sturingsinformatie. Het nieuwe 
financieel pakket dat volgend jaar gebruikt gaat worden is ingericht om processen te verbeteren om 
rekeningen sneller te kunnen betalen en meer in control te komen door een 
verplichtingenadministratie. Er is structureel extra inzet nodig om deze processen te ondersteunen. 
Volgend jaar is eenmalig extra inzet nodig om tot een goede implementatie te komen.
NB .Ten behoeve van het samenstellen van de jaarrekening 2018 wordt nog gebruik gemaakt van het 
huidige systeem. Dat betekent dat  het eerste half jaar van 2019 er twee systemen operationeel zijn.
Beheersing capaciteitskosten
Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en 
inhuur. Ons  uitgangspunt  om vaste formatie te bezetten met vast personeel is onverminderd van 
kracht. De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt om extra inspanningen om vacatures te 
vervullen. Wij huren alleen in voor tijdelijke noodzakelijke en/of specifieke deskundigheid. In de 
afgelopen periode zijn diverse maatregelen getroffen zoals het doen van aanpassingen in de 
processen, het toepassen van specifieke controleacties en snelle en volledige verwerkingen in de 
administraties. Frequente afstemming en rapportages ondersteunen de beheersing van deze kosten. 
Een integrale koppeling van met name de salarisadministratie met het nieuwe financiële systeem 
moet hieraan bijdragen. In 2019 staat de aanpassing van het inkoopproces, gekoppeld aan een 
verplichtingenregistratie met betrekking tot de inhuur van personeel op de rol.
Frictiekosten
De veranderende samenleving, de decentralisaties in het Sociale Domein, de invoering van de 
omgevingswet en de verdere digitalisering vergen veel van de organisatie. Het coalitieakkoord draagt 
de organisatie op mee te ontwikkelen. Daartoe zijn cultuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de 
organisatie noodzakelijk. Echter, niet iedereen zal daarin mee kunnen komen. Wij zijn het aan onze 
medewerkers verplicht om daar waar voor hen geen mogelijkheden meer zijn de helpende hand te 
bieden. Daarnaast hebben we helaas te maken met een aantal langdurig zieke personen, van wie de 
werkzaamheden (deels) moeten worden overgenomen en die zelf ook betaald krijgen. Een aanvullend 
budget voor frictiekosten is daarmee de komende drie jaar noodzakelijk.
Inwerkingtreding Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke 
rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Het proces daarnaar toe omvat 
juridische, personele en organisatorische aspecten. Ook de medezeggenschap (Ondernemingsraad) 
en de rol van de vakbonden (in het Georganiseerd Overleg) wijzigt. De organisatie moet in 2019 
stappen zetten in de overgang van o.m. het publiekrecht naar het privaatrecht, van CAR/UWO naar 
CAO Gemeenten, van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van Georganiseerd Overleg naar 
Ondernemingsraad. Wij maken daarbij gebruik van de ondersteuning die de VNG ons biedt. De 
overgang wordt projectmatig vormgegeven en vraagt om extra incidentele inzet van capaciteit.
Strategische Personeelsplanning
Met behulp van de Strategische Personeelsplanning (SPP)  is meer inzicht verkregen in de kennis en 
kunde van het huidige personeel. 
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Hiermee spelen we in op de gewenste en noodzakelijke veranderingen door specifieke competenties 
van medewerkers in te zetten en verder te ontwikkelen. Ook voor de komende jaren zetten wij dit 
belangrijke instrument in om optimaal de kwaliteiten van onze medewerkers tot hun recht te laten 
komen.
Aantrekkelijk werkgeverschap
Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. 
Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de 
vraag naar arbeid groot is, is een goede, eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor 
ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig. Wij blijven 
kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Wij 
doen dat door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en 
bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen.  
Medewerker tevredenheidsonderzoek
Er wordt sinds 2013 iedere twee jaar een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. 
Een MTO levert de organisatie informatie op over de wijze waarop medewerkers enerzijds tegen de 
organisatie aankijken en anderzijds hun eigen functioneren binnen de organisatie ervaren. Het MTO 
geeft de organisatie feedback op de eigen ontwikkeling en verbeterrichting. Het eerstkomende MTO 
vindt in oktober/november 2018 plaats en we voeren de acties die eruit voort komen in 2019 uit.
Ziekteverzuimbeleid
Wij voeren continu een actief ziekteverzuimpreventiebeleid. Dit gebeurt middels trainingen voor het 
management waarbij het van belang is signalen te herkennen en daarover tijdig het gesprek met de 
medewerker te voeren. In het geval van langdurig zieken wordt begeleiding geïntensiveerd en wordt 
er nadrukkelijk naar mogelijkheden gekeken voor het verrichten van arbeid. Als er sprake is van uitval, 
zorgen wij voor goede re-integratiebegeleiding. Uitval door ziekte is nooit te voorkomen, maar wij 
streven naar een ziekteverzuimpercentage dat in 2019 onder de 4,5% uitkomt.
Overgang naar HR21
In 2018 is gestart met modernisering van het Functiebeschrijving en –waarderingssysteem door 
middel van invoering van HR21. Dit systeem is in opdracht van de VNG ontwikkeld en wordt inmiddels 
in veel gemeenten toegepast. In 2019 wordt het nieuwe systeem operationeel. Voor het beheer van 
HR21 worden medewerkers opgeleid en gecertificeerd.
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 betekent onder meer dat 
we nog beter zicht hebben gekregen op de persoonsgegevens die de gemeente verzamelt, opslaat en 
deelt. In zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt met derden, die namens 
ons deze gegevens gebruiken. In 2019 geven we verdere uitvoering aan deze Verordening.

Automatisering (ICT)

Stand van zaken en ontwikkelingen Informatievoorziening
Goede informatievoorziening is van essentieel belang voor het verder verbeteren van onze 
bedrijfsvoering en dienstverlening. Hiervoor is in 2018 het informatiebeleidsplan opgesteld.
 
Hiertoe worden in 2019 de volgende acties uitgevoerd:
 
1.Continuering implementatie zaakgericht werken



 - pagina 136 van 241

In 2018 is verder gewerkt aan de implementatie van zaakgericht werken en zijn de processen van de 
afdeling Sociaal Domein opgepakt. In 2019 worden de laatste processen vanuit deze afdeling 
geïmplementeerd. Ook wordt in 2019 een keuze gemaakt welke processen  hierna worden 
geïmplementeerd.
 
2. Doorontwikkeling digitaal (samen)werken / digitaal archiveren
De gemeente De Ronde Venen geeft hoge prioriteit aan het digitaal werken en digitaal samenwerken, 
hetgeen wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein (zie programma 
Digitale Overheid 2017 en Digitale Agenda 2020). Het digitaal werken biedt de organisatie veel 
mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en 
de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde aspecten zijn gericht op de interne 
samenwerking. Ook de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) wordt 
meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal 
faciliteren. In 2019 wordt voor de interne samenwerking onderzocht welke behoeften er zijn. Voor de 
samenwerking met  externen worden in 2019 de pilots (METT en Buurboek), die in 2018 zijn gestart, 
geëvalueerd. Samen met de interne behoefte wordt onderzocht wat passende oplossingen zijn. 
Verder moet worden bepaald hoe onze organisatie de komende jaren om gaat met 
documentmanagement, dossiervorming, opslag en ontsluiting. Een van de onderdelen hierbij is de 
aansluiting op een e-Depot. Een e-Depot is bedoeld om de digitale informatie te beheren, te bewaren 
en te ontsluiten. Dit geldt ook voor informatie die permanent moet worden bewaard. Eind 2018 wordt 
(in samenwerking met RHC) gestart met de uitvoer van een pilot e-Depot, in 2019 beoordelen we de 
resultaten van deze pilot om hiermee een vervolg te kunnen bepalen. 
 
3. Opleveren informatiebeheerplan
Een Informatiebeheerplan is een beleids-, kwaliteits- en beheersinstrument voor de 
informatiehuishouding binnen de gemeente. Het geeft richting aan het uitvoeren van het 
informatiebeleid, zoals dit is opgenomen in het informatiebeleidsplan. Het beheerplan biedt een 
duidelijk kader om toezicht te houden op een verantwoord informatiebeheer.
 
4.Telefonie (vast en mobiel):
We doen in VNG-verband mee aan de aanbesteding(en) van de telefooncentrale in relatie tot 
aanbesteding mobiele telefonie. De financiële impact hiervan wordt in 2019 duidelijk. In het 
coalitieakkoord is aangegeven dat we de komende periode overgaan op mobiele telefoons voor alle 
medewerkers. Voor de aanschaf van de benodigde mobiele telefoons en het beheer van de mobiele 
devices is in 2019 budget nodig (zie hiervoor het overzichtincidentele beleidsontwikkelingen in de 
aanbiedingsnota).
 
5. Continuering uitvoering BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) het adequaat houden van 
de informatiebeveiliging is een continue proces  dat vraagt om constante aandacht. We rapporteren 
hierover via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).
 
6. Verdere professionalisering van de ICT processen.
Het gaat hierbij over de processen aan de automatiseringskant, zoals wijzigingsbeheer en 
contractbeheer. Daarnaast is het van belang om aansluiting te maken met de behoeften vanuit de 
organisatie en het realiseren van (technische) oplossingen die passend zijn binnen de architectuur.
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Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2019

De gemeente heeft de verplichting om regelmatig doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken uit te 
voeren. In 2019 zal onderzoek worden gedaan naar de externe inhuur en de P&C-processen.

Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door 
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt risicogericht, 
proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. 
De provincie Utrecht houdt toezicht op de gemeente De Ronde Venen op de beleidsterreinen:

 Financiën
 Omgevingsrecht
 Archiefwet
 Huisvesting vergunninghouders

 
De provincie Utrecht publiceert de resultaten van het interbestuurlijk toezicht op internet. De resultaten 
zijn te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-
toezicht/.

Financiën bedrijfsvoering 2019

In de onderstaande overzichten zijn de financiën ten aanzien van de bedrijfsvoering weergeven in de 
terminologie zoals het BBV voorschrijft. Ter verduidelijking geven we eerst een toelichting op de 
gebruikte termen in het BBV.
 
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten 
van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. 
voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en 
materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, 
exclusief griffie en bestuur.
 
Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en 
inhuur.
 
Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers 
in het primaire proces. Een groot deel hiervan bestaat uit capaciteitskosten van medewerkers van 
ondersteunende afdelingen en van leidinggevenden. Daarnaast zijn er kosten voortkomend uit 
ondersteunende taken die gedekt worden uit voor die taken opgenomen budgetten, zoals het ICT-
budget. Dit noemen we overige overhead.
 
 

Overzicht apparaatskosten
Rekening 

2017
 Begroting 

2018
Begroting 

2019

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/


 - pagina 138 van 241

    

Capaciteitskosten alle taakvelden excl. overhead 12.371.000 13.380.000 13.134.000

Capaciteitskosten overhead 7.743.000 8.246.000 8.722.000

Totaal capaciteitskosten
 20.114.00

0
21.626.000

 
21.856.000

Overige overhead 4.145.000 4.829.000 5.294.000

Totaal apparaatskosten
 24.259.00

0
 26.455.00

0
27.150.000

 
Analyse Capaciteitskosten 

Begroting 2018 Mutatie 2018
Begroting 2018 

na wijziging
Mutatie 2019 Begroting 2019

€ 21.626.000 € 436.000 € 22.062.000 € - 206.000 € 21.856.000

Toelichting:
Mutatie 2018 
De capaciteitskosten zijn in 2018 verhoogd door het raadsbesluit omtrent het in dienst nemen van het 
personeel van het Werkcentrum € 436.000. Dit betrof een budget neutrale wijziging die is 
gecompenseerd vanuit de budgetten binnen het Sociaal Domein.
 
Mutatie 2019 
De capaciteitskosten in 2019 dalen met € 206.000 ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging. In 
het onderstaande overzicht zijn de mutaties weergegeven:
 

Mutaties (- = voordeel / + = nadeel)  

Kadernota 2016 t/m 2019 (vervallen incidentele budgetten) - € 660.000

Gevolgen functieherwaardering HR21 € 109.000

Overplaatsing personeel naar ODRU - € 658.000

Overname personeel PAUW € 268.000

Periodieke salarisstijging € 178.000

Stijging € 32.000
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Mutaties (- = voordeel / + = nadeel)  

reiskosten                                                                                     
       

Verwachte CAO ontwikkeling 
2019                                                                            

€ 604.000

Nieuwe beleidsontwikkelingen begroting 
2019                                                    

€ 330.000

Kosten voormalig 
personeel                                                                           

- € 89.000

Verlaging kosten 
inhuur                                                                                 

- € 320.000

Totaal mutaties - € 206.000

 
De totale kosten van overhead zijn vanaf 2017 weergegeven op het taakveld overhead in programma 
9. Het overzicht van de financiën met betrekking tot overhead staat hieronder.
 

Overzicht overheadskosten Begroting 2019

  

Informatievoorziening en ICT 3.163.000

Opleidingen, ARBO en werving & selectie 786.000

Facilitaire zaken en huisvesting 663.000

Regionaal inkoopbureau 159.000

Financiële administratie 131.000

Juridische zaken 119.000

Communicatie 180.000

Bestuurszaken en bestuursondersteuning 93.000

Totaal overige overhead 5.294.000

Capaciteitskosten overhead 8.722.000

Totaal kosten overhead 14.016.000
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Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

Voor een toelichting wordt verwezen naar domein 3: indicatoren BBV.
 

 
Rekening 

2017
Begroting 

2018
Begroting 

2019

    

Formatie in fte's 287,54 303,3 301,3

Aantal inwoners 42.673 43.620 44,480

Formatie per 1.000 inwoners  6,7 7,0 6,8

    

Bezetting in fte's 248,88 266,2 254

Aantal inwoners 42.673 43.620 44,480

Bezetting per 1.000 inwoners  5,8 6,1 5,7

    

Apparaatskosten
€ 

24.259.000
€ 

26.455.000
€ 

27.150.000

Aantal inwoners 42.673 43.620 44,480

Apparaatskosten per inwoner  € 568 € 606 € 610

    

Kosten inhuur externen
€ 

6.017.000
€ 643.000 € 323.000
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Rekening 

2017
Begroting 

2018
Begroting 

2019

Totaal loonsom + kosten inhuur
€ 

20.114.000
€ 

21.626.000
€ 

21.856.000

Percentage kosten inhuur externen t.o.v. loonsom  30% 2,97% 1,48%

    

Kosten overhead € 11.888.000 € 13.075.000 € 14.016.000

Totaal lasten € 92.534.000 € 97.241.000
€ 

102.960.000

Percentage overhead t.o.v. totaal lasten  13% 13,45% 13,61%
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Verbonden partijen

Samenvatting

De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, 
deelnemingen en overige verbonden partijen.
In 2019 heeft de gemeente in twintig verbonden partijen bestuurlijke en financiële belangen.

Beleidskader omtrent verbonden partijen

Voor de uitvoering van het beleid wordt samenwerking opgezocht met andere partijen. De gemeente 
heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen 
en overige verbonden partijen. De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de mate van 
verbondenheid en beschrijft belangrijke ontwikkelingen.
 
Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Er 
is sprake van bestuurlijk belang als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens de 
gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt.
Een financieel belang is een aan de Verbonden Partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 
verhaalbaar is indien de Verbonden Partij failliet gaat, ofwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de Verbonden Partij haar verplichtingen niet nakomt.
In de Gemeentewet staat in artikel 160, lid 2 een bepaling voor het aangaan van verbonden partijen. 
Deze bepaling luidt als volgt: “Het college besluit slechts tot de oprichting van en deelnemingen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat 
de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 
college heeft kunnen brengen. Ook het besluit tot beëindiging van verbonden partijen wordt niet 
genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college heeft kunnen brengen.  
 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de bevoegdheden opgenomen voor het aangaan of 
beëindigen van een gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor geldt dat de colleges van burgemeester 
en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen 
toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang. Dit geldt ook voor het wijzigen of het uittreden uit een regeling.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regelingen voeren verschillende taken en regelingen uit namens de 
gemeente. Per gemeenschappelijke regeling zijn gegevens opgenomen over:

 De vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling;
 Een toelichting op het openbaar belang;
 Aan welk programma de verbonden partij een bijdrage levert;
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 Welke deelnemers uitmaken van de gemeenschappelijke regeling;
 Eventuele financiële risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie;

Financiële gegevens  van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in een totaaloverzicht 
"Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen".  Dit betreft onder andere 
de gemeentelijke bijdrage, de omvang van het eigen vermogen (EV) en de omvang van het vreemd 
vermogen (VV). Deze twee vormen samen het balans totaal. Hierbij dient te worden opgemerkt dat EV 
en het VV moeten worden beoordeeld in relatie tot de totale omvang van de balans. 

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Vestigingsplaats Utrecht

Openbaar belang

De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende 
terreinen:de brandweerzorg; de organisatie van de Geneeskundige 
Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing en tot slot de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de 
zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale 
ambulancevervoersvoorziening ten aanzien van onder meer de 
gemeenschappelijke meldkamer; een gecoördineerde en multidisciplinaire 
voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing

Programma 01. Openbare orde en veiligheid

Deelnemers De 26 Utrechtse gemeenten

Financiële risico's -

 

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Vestigingsplaats Utrecht

Openbaar belang
Het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke 
openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Deelnemers
gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, 
Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede provinciale Utrecht

Financiële risico's

1. Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP 
De aanbesteding van de 1e tranche is geweest. Het bedrag per meter is 
hoger uitgevallen dan in het Toekomstplan was berekend. Daar tegenover 
staat dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te 
beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche 
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aanzienlijk hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit heeft onder andere 
met de aantrekkende markt en kostenstijging van materiaal e.d. te maken. 
In 2018 is de planning dat er een aangepaste meerjarenbegroting  wordt 
opgesteld die hier meer duidelijkheid over zal geven.
2. Ondervangen van wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam 
Het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan beheer 
en onderhoud van het gebied Vinkeveense Plassen dient te worden 
ondervangen door extra inkomsten te genereren en kosten voor beheer 
en onderhoud te verlagen. Om die reden is er een Toekomstplan 
vastgesteld en een programmamanager aangesteld. Het risico bestaat dat 
extra inkomsten tegenvallen en kosten voor beheer en onderhoud niet 
verlaagd kunnen worden.

03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

 

Vestigingsplaats Zeist

Openbaar belang

De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) in te stellen en in stand te houden. De GGDrU is een 
gemeenschappelijke regeling en werd in 2013 opgericht door de Utrechtse 
gemeenten en de provincie Utrecht. Voordien nam de gemeente Utrecht 
niet deel (had een eigen GGD). Namens de gemeenten voert de 
gemeenschappelijke regeling GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit de 
Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van 
gezondheidszorg bij rampen, i.s.m. andere veiligheidsorganisaties. Ook 
gaat het om voorkomen en bestrijding van ziekte-epidemieën. De 
Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 is ook een taak van de gemeente die bij de 
GGD is neergelegd. Tenslotte heeft de GGD de taak de 
gezondheidstoestand te monitoren. Met de cijfers die dat oplevert kunnen 
gemeenten zien welke problemen in hun gebied extra aandacht nodig 
hebben. In onze gemeente is relatief veel overgewicht en wordt relatief veel 
alcohol gedronken, ook door jongeren. Daarnaast heeft de GGDrU taken in 
het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van 
kindercentra.

Programma 6. Sociaal domein

Deelnemers De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht

Financiële risico's -
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04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

 

Vestigingsplaats Soest

Openbaar belang

De AVU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 1984 opgericht 
door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Namens de 
gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de 
overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de 
inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. 
Daarnaast is in 1995 een NV opgericht waarvan de gemeenschappelijk 
regeling AVU de enige aandeelhouder is. De N.V. AVU biedt de 
mogelijkheid tot maatwerkcontracten waaraan niet alle gemeenten 
behoeven deel te nemen.

Programma 7. Milieu en duurzaamheid

Deelnemers De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht

Financiële risico's

1.Nieuw beleid van de rijksoverheid in de vorm van 
belastingmaatregelen, dat van invloed is op verwerkingstarieven.
2. Discontinuïteit in afvoer en verwerking van huishoudelijk rest en gft-
afval, dat kan leiden tot kortdurende inzet van middelen.
De kans van optreden wordt als zeer klein ingeschat. Daarom heeft de 
AVU geen buffer. Indien tegenvallers zich toch zouden voordoen 
worden deze direct verrekend met de deelnemende gemeenten.

05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Vestigingsplaats Breukelen

Openbaar belang

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het stimuleren van 
de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, 
beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie 
bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Deelnemers De gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, Weesp en De Ronde Venen

Financiële risico's -
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06. PAUW Bedrijven (in liquidatie)

Vestigingsplaats Breukelen

Openbaar belang
Het (doen) uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening binnen het 
werkgebied alsmede het adviseren van de gemeenten inzake de sociale 
werkvoorziening en de daarmee verband houdende vraagstukken.

Programma 6. Sociaal domein

Deelnemers
De gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, 
Vianen, IJsselstein

Financiële risico's

In 2019 vindt de afwikkeling van het liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 
betekent dit dat er geen gemeenschappelijke regeling meer is met PAUW-
bedrijven. Vanuit het liquidatieplan is er een batig saldo begroot wat na 
liquidatie wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor De 
Ronde Venen betreft dit een bedrag van € 95.000. Hiermee is rekening 
gehouden in deze programmabegroting 2019. Indien er tussentijdse 
omstandigheden plaatsvinden kan de hoogte van dit bedrag wijzigen.

07. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Vestigingsplaats Utrecht

Openbaar belang
Het behartigen van de belangen van de gemeenten tezamen en van elke 
deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de 
ruimste zin

Programma 7. Milieu en duurzaamheid / 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Deelnemers
De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist

Financiële risico's

De implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. De omvang van 
dit risico staat als pm opgenomen in de programmabegroting 2019 van de 
ODRU vanwege het ontbreken van inzicht in de impact voor de 
bedrijfsvoering van de ODRU.
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08. Regionale Sociale Recherche Nieuwegein

Vestigingsplaats Nieuwegein

Openbaar belang
Het uitvoeren van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken in 
verband met fraude met gemeentelijke uitkeringen.

Programma 6. Sociaal domein

Deelnemers
De gemeenten De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse 
Vecht, Nieuwegein, Vianen en Woerden (incl. Oudewater en Montfoort).

Financiële risico's -

09. Amstelland Meerlanden overleg

Vestigingsplaats Haarlemmermeer

Openbaar belang

Het Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) fungeert als platform, waardoor 
de zeven deelnemende gemeenten elkaar op diverse terreinen snel en 
effectief kunnen vinden wanneer dat nodig is. Het gebied van AM vormt 
de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is aangewezen 
als een deelregio binnen MRA. Het platform wordt benut om de 
gezamenlijke belangen van het AM-gebied te behartigen in de MRA en in 
de vervoersregio Amsterdam.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Deelnemers
De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde 
Venen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.

Financiële risico's -

10. Gemeentebelastingen Amstelland

Vestigingsplaats Amstelveen

Openbaar belang
Het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie 
die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 
alsmede de Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken
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Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Deelnemers
De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde 
Venen. De gemeente Aalsmeer is ook een rechtstreekse deelnemer van de 
gemeenschappelijke regeling “Gemeentebelastingen Amstelland”.

Financiële risico's -

 

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen

Naam Financieel 
resultaat 

2017

Eigen 
vermogen 

2017

Vreemd 
vermogen 

2017

Bijdrage 
2017

Bijdrage 
2018

Bijdrage 
2019

01. Veiligheidsregio 
Utrecht

233.000 6.943.000 30.041.000 2.243.000 2.332.000 2.451.000

02. Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

539.000 2.533.000 2.680.000 445.000 455.000 463.000

03. 
Gezondheidsdienst 
Regio Utrecht

117.000 2.756.000 11.823.000 1.339.000 1.356.000 1.439.000

04. Afvalverwijdering 
Utrecht (AVU)

150.000 539.000 14.912.000 1.145.000 830.000 1.018.000

05. Regionaal 
Historisch Centrum 
Vecht en Venen

6.000 109.000 128.000 179.000 181.000 259.000

06. PAUW Bedrijven 
(in liquidatie)

-337.000 1.839.000 4.872.000 1.579.000 1.604.000 0

07. Omgevingsdienst 
regio Utrecht (ODrU), 
Milieu

238.000 1.045.000 6.337.000 1.045.000 1.038.000 1.150.000

07. Omgevingsdienst 
regio Utrecht (ODrU), 
Vergunning Toezicht 
Handhaving (VTH)

   - - 1.269.000
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Naam Financieel 
resultaat 

2017

Eigen 
vermogen 

2017

Vreemd 
vermogen 

2017

Bijdrage 
2017

Bijdrage 
2018

Bijdrage 
2019

08.  Regionale 
Sociale Recherche 
Nieuwegein

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49.000 52.000 52.000

09. Amstelland 
Meerlanden overleg

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4.000 4.000 4.000

10. Gemeentebelasti
ngen Amstelland

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 689.000 765.000 785.000

Deelnemingen

Naast de gemeenschappelijke regelingen zijn er twee deelnemingen.
 

11. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De gemeente bezit 37.323 aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De raming 
2019 voor dividend bedraagt € 52.000.  Deze opbrengst is opgenomen in programma 10 “Financiering 
en algemene dekkingsmiddelen”, onderdeel “Financiering”.

12. N.V. Vitens

De gemeente heeft 40.426 aandelen Vitens. De raming 2019 voor dividend bedraagt € 130.000.  Deze 
opbrengst is opgenomen in programma 10 “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”, onderdeel 
“Financiering”.

Overige verbonden partijen

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen kent de gemeente ook overige verbonden 
partijen.

13. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering wordt gegeven aan het Gebiedsprogramma voor de periode 2016 – 2019 en de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel 
binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is 
vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. De financiële bijdrage voor 2019 is geraamd op € 10.000.
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14. Bestuursovereenkomst project N201+

De doelstelling van het project N201+ is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid, 
door omlegging van de huidige N201 en een verbeterde aansluiting van de N201 op het 
rijkswegennet. In mei 2014 is het aquaduct onder de Amstel en de omlegging Amstelhoek 
opengesteld. Dit wegdeel vormde de laatste schakel van de om te leggen N201. Door de openstelling 
is de omlegging van de N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is de afronding van de deelaansluitingen, 
Amstelhoek in juni 2017 afgerond. De werkzaamheden zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit het 
project N201+.
Beëindiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats nadat de provincie Noord-Holland de financiële 
afrekening van het totale project heeft opgesteld. De geluiden zijn dat de kosten binnen de 
projectbegroting blijven. Voor 2019 is in de gemeentelijke begroting daarom geen bijdrage 
opgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincie Noord-Holland de Realisatieovereenkomst 
formeel gaat beëindigen.

15. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde 
gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting 
aangesloten ondernemingen. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur 
van de stichting.

16. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Het doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit en het proces van de inkoop, 
hetgeen moet resulteren in een professionalisering van het inkoopproces en het verkrijgen van 
financieel voordeel bij inkopen voor de gemeenten. Hiertoe wordt bij inkoop zoveel mogelijk ingezet op 
het gezamenlijk inkopen door meerdere deelnemers. Om dit te bereiken wordt jaarlijks vooraf door 
iedere deelnemende gemeente een inkoopplan opgesteld. Bij inkoop en aanbesteding maakt de 
gemeente De Ronde Venen gebruik van de diensten van de stichting Regionaal inkoopbureau IJmond 
en Kennemerland (RIJK). Hiertoe is in augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarin de toetreding en de samenwerking is uitgewerkt. Door de toetreding is de gemeente lid van het 
algemeen bestuur van de stichting.  De bijdrage in 2019 is geraamd op € 159.000. 

17. Veiligheidshuis Utrecht

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties op één fysieke plek samen om preventie, 
repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, 
leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de 
verdachte. De gemeente is in 2016 indirect vertegenwoordigd in het bestuur van het Veiligheidshuis. 
De bijdrage in 2019 is geraamd op € 21.000. 
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18. Marickenland

Marickenland is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) en Staatsbosbeheer. In bestuurlijk overleg 
tussen deze instanties zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerkingsovereenkomst 
Marickenland. In 2018 is gestart met het uitwerken van de plannen voor natuur en recreatie in 
Marickenland.
Over de besteding van het gemeentelijke saldo op de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal 
Groenfonds vindt nader overleg plaats met  provincie en waterschap. Een gedeelte van dit saldo is in 
2017 besteed aan de aankoop van een kavel grond in Marickenland-west, waarvan het grootste deel 
wordt ingezet voor invulling van de waterbergingsopgave in de polder Groot Mijdrecht. Het 
gemeentelijke saldo bedraagt nog circa € 760.000.

19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een 
vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Ook is zij 
gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak 
medebewindstaken.

20. Stichting Mooisticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij lastige kwesties en complexe vraagstukken. In 
de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, 
landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft 
bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen. 
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Grondbeleid

Samenvatting grondbeleid 2019

Grondbeleid is voor de raad om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege de relatie met 
de doelstellingen van de programma’s en in de tweede plaats vanwege het financiële belang en de 
risico’s. Deze paragraaf beschrijft de visie op het gemeentelijk grondbeleid, de uitvoering daarvan, de 
financiële resultaten en de risico’s.
 
Deze paragraaf kent twee onderdelen:
1. De bouwgronden in exploitatie
2. Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

Beleidskader omtrent grondbeleid

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het 
grondbeleid van de gemeente. De woningmarkt heeft de afgelopen periode veel beweging gekend.  
De nota grondbeleid 2018 - 2021, vastgesteld op 22 februari 2018, bevat een actualisatie van het 
grondbeleid. Uitgangspunt van het beleid is een regisserende houding binnen het faciliterende 
grondbeleid. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als aankoop of het dragen van kosten 
noodzakelijk is om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.
 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden 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 een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra 
sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de 
voorraden in mindering wordt gebracht.
 
Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) zijn het toerekeningbeginsel , het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële 
uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend 
aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) 
winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende 
de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het 
verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit 
het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige 
voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het 
complex (POC-methode; percentage of completion methode).
 
De winsten en verliezen van de grondexploitaties worden via resultaatbestemming verrekend met de 
algemene reserve.
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Bouwgronden in exploitatie - wat willen we bereiken in 2019?

Conform de regelgeving van het Besluit Begroting Verantwoording en de gemeentelijke nota 
Grondbeleid vindt jaarlijks de actualisatie van de grondexploitaties plaats. 
De grondexploitaties zijn een financiële weergave van eerder genomen besluiten, waarbij de 
voortgang van de projecten is verwerkt en de onderliggende aannames van kosten, opbrengsten en 
parameters zijn geactualiseerd. Op drie momenten in het jaar wordt de raad geïnformeerd over de 
voortgang van de bouwgrondexploitaties. Bij de actualisatie en twee maal een voortgangsrapportage.
Bij besluit van 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties 2018 
vastgesteld. Op basis van dit raadsbesluit is voor het onderdeel bouwgronden in exploitatie in 
programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting de programmabegroting 2019 (incl. 
meerjarenperspectief) opgesteld.
 
In 2019 zijn er 3 actieve grondexploitaties, te weten De Maricken, Land van Winkel en Stationslocatie 
Mijdrecht (Vinkeveld wordt per 31 december 2018 afgesloten).
 
Financieel beeld 
De boekwaarde van de voorraad bouwgrond in exploitatie wordt per 1-1-2019 geraamd op €  14,8 
miljoen.
De winstprognose bij de actualisatie 2018 bedraagt € 12,2 miljoen. Vanuit de aangepaste BBV-regels 
is tussentijdse winstneming van toepassing op de projecten De Maricken en Land van Winkel. In 2017 
bedroeg de tussentijdse winstneming  € 4,9 miljoen. In de jaren 2018 - 2021 wordt € 7,3 miljoen (€ 
12,2 mln. minus € 4,9 mln.) aan winst geprognosticeerd naar rato van de voortgang van het project.
De verliesvoorziening bouwgronden in exploitatie bedraagt € 4.190.000  en dekt het nadelig 
exploitatieresultaat van de Stationslocatie Mijdrecht af.
 
Risico's
Risicoanalyses worden binnen de projecten op een gestructureerde manier aangepakt. Risico's 
worden geïnventariseerd en waar mogelijk voorzien van een beheersmaatregel. Niet alle risico's 
vertalen zich in directe tegenvallers. Bij winstgevende grondexploitaties gaan de risico's in eerste 
instantie ten koste van de winst. Bij een verliesgevende exploitatie is een buffer nodig binnen het 
weerstandsvermogen van de gemeente.

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken

Het project De Maricken voorziet in de bouw van circa 500 woningen. Het overgrote deel van de 
woningen van fase 1 t/m fase 3 is gereed en bewoond. Het gaat hier met name om de woningen uit de 
goedkope categorie (koop en huur). Daarnaast is een klein aantal woningen uit het middendure en 
duurdere segment gerealiseerd en verkocht. Het woningbouwprogramma voor het middengebied is 
aangepast van minder duurdere 2 kappers naar meer ruimte voor rijwoningen en een kleiner type 2-
onder-1 kapwoning. Er zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de ontwikkeling van 38 
beneden- en bovenwoningen en 49 appartementen. In 2018 worden deze kavels door de gemeente 
geleverd. Direct daarna start de projectontwikkelaar met de bouw.
Medio 2018 start de gemeente met het bouwrijpmaken van het middengebied. Deze kavels van het 
middengebied worden begin 2019 door de gemeente geleverd.
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Dit project kent de volgende risico's:
1. De indexatie van de grondopbrengst
2. De afzetbaarheid van de duurdere vrije sectorwoningen
3. Civieltechnische risico's (kosten bouw- en woonrijpmaken)

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel

Land van Winkel voorziet in de bouw van 200 woningen in de kern Abcoude in de periode 2015 - 
2020. Er worden sociale- en koopwoningen gerealiseerd. Daarnaast heeft het plan ruimte voor een 
aantal vrije kavels.
 
De verwachting is dat de resterende kavels (32) aan de projectontwikkelaar en de vrije sector kavels 
van de gemeente (14) in 2018/2019 worden verkocht. Het woonrijpmaken is in 2017 gestart, belangrijk 
onderdeel van het woonrijpmaken is de realisatie van 20 bruggen binnen het plangebied. In 2020 zal 
het woonrijpmaken gereed zijn.
 
Het afzetrisico is het grootste risico van dit project. Zolang de marktomstandigheden (in de regio 
Amsterdam) gunstig blijven is dit risico klein.

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Vinkveld

Het project Vinkeveld is een uitbreidingslocatie ten zuiden van de kern Vinkeveen en bevat 198 
woningen. Alle grond is verkocht. Circa 100 woningen uit fase 1 zijn opgeleverd. De bouw van fase 2 
is gestart. De grond in de 3e fase is geleverd en de bouw van dit deelplan is gestart begin 2018.  Het 
groene geluidsscherm is gerealiseerd. Na oplevering van de woningen kan het woonrijpmaken worden 
afgerond.  De planning is dat per 31-12-2018 deze grondexploitatie kan worden afgesloten.

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht

Met de ontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht wil de gemeente De Ronde Venen een bijdrage 
leveren aan de groeiende vraag naar huisvesting voor vergunninghouders en de langdurige vraag van 
reguliere woningzoekenden door, binnen de randvoorwaarden, een onderscheidend en duurzaam 
woonmilieu aan Mijdrecht toe te voegen.
 
De gemeenteraad heeft in juni 2017 ingestemd met de resultaten van de haalbaarheidsfase en heeft 
een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 24 november 
2017 ter inzage. De planning is dat het bestemmingsplan in het derde kwartaal 2018 aan de raad 
wordt voorgelegd.
 
De aanbestedingsprocedure is van start gegaan. De selectiefase is in het voorjaar 2018 afgerond. De 
gunning staat gepland voor eind 2018. In het voorjaar 2018 wordt een samenwerkingsovereenkomst 
met GroenWest aangegaan. Zodra de aanbesteding is afgerond en de locatie en het aantal van de 
sociale huurwoningen bekend is, wordt een koopovereenkomst gesloten.
 
Het grootste risico binnen deze grondexploitatie is dat de aanbesteding niet tot resultaat leidt en dat 
het gebied niet kan worden ontwikkeld op basis van de vastgestelde uitgangspunten.
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Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

De gemeente bezit diverse eigendommen (grond en gebouwen), die niet voor een publieke taak zijn 
bestemd en waarbij het voornemen is om deze te verkopen. 
 
De volgende eigendommen vallen onder de noemer Eigendommen niet voor de publieke taak 
bestemd:

1. Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht
2. Marickenzijde fase 2 Wilnis
3. Raadhuislaan 27- 45 (verwachte levering 2e helft 2018)
4. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht
5. Stationsgebied Abcoude, Bovenkamp 1 - 3
6. Baambrugse Zuwe 143b, Vinkeveen
7. Herenweg 196/196a Vinkeveen
8. Centrum -Oost, Vinkeveen
9. Poldertrots, Waverveen

10. Wilnisse Dwarsweg, Mijdrecht
11. Provinciale weg N201, Mijdrecht
12. Twistvliedschool, Mijdrecht
13. Trekvogelschool, Mijdrecht (per eind 2018)
14. Rondweg 1a, Mijdrecht
15. Baambrugse Zuwe achter 116, Vinkeveen
16. Anselmusstraat 40, Mijdrecht (wordt verkocht 2e helft 2018)

 
Indien de boekwaarde van deze percelen lager is dan de getaxeerde waarde is er sprake van een 
stille reserve. Per 1 januari 2019 bedraagt de stille reserve € 3.802.000.
 
Een verkoop is van invloed op de hoogte van de stille reserve, omdat dan het verkoopresultaat 
verschuift van de stille reserve naar de algemene reserve. Een overzicht van de stille reserves ligt 
onder voorlopige geheimhouding ter inzage bij de griffie.
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Subsidies

Beleidskader omtrent subsidies

De Ronde Venen ondersteunt veel initiatieven op het gebied van wonen, werken, welzijn, onderwijs, 
kunst, cultuur, erfgoed, sport, recreëren, enz. Allemaal activiteiten die ten goede komen aan de 
Rondeveense samenleving. De gemeente doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies. 
Met de paragraaf subsidies geven wij een overzicht van de inzet van financiële middelen voor 
organisaties en verenigingen die een bijdrage leveren aan de (sociale) infrastructuur van onze 
gemeente. In 2017 en 2018 zijn in deze paragraaf de subsidies genoemd die in het sociaal domein 
worden verstrekt. Hieraan zijn nu ook de subsidies voor gemeentelijke monumenten toegevoegd en 
daarnaast ook de onderwijs en innovatiesubsidies opgenomen.
 
Subsidies zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (titel 4.2). De Awb bepaalt dat 
subsidies alleen kunnen worden verstrekt als daarvoor een wettelijke basis is. Die wettelijke basis 
wordt binnen De Ronde Venen gevonden in de ‘Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 
2017’ (ASV 2017) en de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 
De Ronde Venen 2015’. De raad geeft in de verordeningen het kader voor de subsidieverstrekking, 
draagt bevoegdheden over aan het college van burgemeester en wethouders en verklaart daar waar 
nodig de niet dwingende artikelen van de Awb van toepassing.
 
Binnen de gestelde kaders uit de ASV 2017 is het college bevoegd nadere regels op te stellen. Dit zijn 
de volgende regelingen:
- 'Subsidieregeling De Ronde Venen 2017'; 
- ‘Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014’;
- ‘Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018’;
- 'Nadere regels subsidie  peuterspeelzalen en VVE De Ronde Venen 2017';
- ‘Beleidsregels subsidieaanvragen bewoners en bewonersorganisaties’;
- ‘Nadere regels ten aanzien van het eigen vermogen en de reserves van de subsidieontvangers van 
de gemeente De Ronde Venen 2013’.
 
De beleidsmatige inbreng van de gemeenteraad is door de vaststelling van de begroting 
gewaarborgd. Daarin geeft de raad aan voor welke beleidsdoelen en criteria het de subsidiegelden 
beschikbaar stelt. De verantwoording van subsidie door de subsidieontvanger is geregeld in de 
verordeningen. Voor een subsidie boven € 5.000 moet een aanvraag tot vaststelling worden 
ingediend. Deze aanvraag wordt beoordeeld op basis van een inhoudelijk verslag en/of financieel 
verslag.

Samenvatting subsidies 2019

In voorgaande begroting is er reeds een paragraaf subsidies samengesteld. Hierin is steeds een 
overzicht gegeven van de inzet van financiële middelen voor organisaties en verenigingen die een 
bijdrage leveren aan de (sociale) infrastructuur van onze gemeente. Dit jaar zijn ook de 
onderwijssubsidies, monumentensubsidies, innovatiesubsidies en de subsidie geëscaleerde zorg & 
Veilig thuis toegevoegd aan deze paragraaf. In 2019 is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van in 
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totaal afgerond € 5.909.000. De beschikbare gelden zijn verdeeld over meerdere taakvelden. Dit 
verschil wordt onderstaand per taakveld nader toegelicht.

Subsidies 2019

Voor 2019 is een totaal van € 5.909.000 aan subsidiegelden gebudgetteerd. Dit is een verschil van € 
1.033.000 ten opzichte van voorgaand jaar.  De oorzaak hiervan is dat de taken op het gebied van 
Jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis per 2019 via een subsidie worden bekostigd. 
Daarnaast zijn er verschillende verschuivingen naar taakvelden, indexeringen en bijstellingen van 
budgetten. Onder de tabel is een beschrijving van de verschillende taakvelden weergegeven. Hier 
worden ook de afwijkingen ten opzichte van 2018 toegelicht.
 

Bedragen in € afgerond

 Budget 2018
(incl. onderdeel 

Erfgoed,  Onderwijs en 
Innovatiesubsidies)

Budget 2019  Verschil

Taakveld Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken

610.000 606.000 -4.000

Taakveld Sportbeleid en 
activering

188.000 181.000 -7.000

Taakveld Cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

195.000 195.000  0

Taakveld Musea
40.000 40.000 0

Taakveld Cultureel erfgoed
38.000 57.000 +19.000

Taakveld Media
690.000 711.000 +21.000

Taakveld Samenkracht en 
burgerparticipatie

2.062.000 2.157.000 +95.000

Taakveld Wijkteams
398.000 407.000 +9.000

Taakveld Inkomensregelingen
77.000 90.000 +13.000

Taakveld Arbeidsparticipatie
65.000 65.000 0

Taakveld Maatwerkvoorzieningen 
18- / 18+ (o.a. Innovatiebudget)

390.000 213.000 -177.000

Taakveld Geëscaleerde zorg 18- 
 

0 1.060.000 +1.060.000
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Bedragen in € afgerond

 Budget 2018
(incl. onderdeel 

Erfgoed,  Onderwijs en 
Innovatiesubsidies)

Budget 2019  Verschil

Taakveld Volksgezondheid 123.000 127.000 +4.000

Totaal 4.876.000 5.909.000 +1.033.000

 
- Taakveld  onderwijsbeleid en leerlingzaken
Scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, VVE-instellingen en maatschappelijke 
organisaties kunnen een beroep doen op onderwijssubsidie. Het betreft de besteding van 
geoormerkte rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid en gemeentemiddelen, waarmee de 
gemeente met name bijdraagt aan projecten op (voor)scholen. Omdat dit een doeluitkering vanuit het 
Rijk betreft met als het ware een gesloten systeem van uitgaven, zijn deze kosten in het verleden niet 
opgenomen in de subsidieparagraaf. Vanuit gemeentelijk beleid is er subsidiebudget beschikbaar voor 
de aansluiting techniekonderwijs en arbeidsmarkt. Voor het bekostigen van de 
schoolbegeleidingsdiensten aan onderwijsinstellingen wordt er een schoolbegeleidingssubsidie 
verstrekt.
Binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken wordt er tevens subsidie verstrekt voor aan 
kinderopvang en peuterspeelzalen op het gebied van Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE). VVE programma’s brengen kinderen met een te verwachten taalachterstand extra kennis van 
de Nederlandse taal bij. Hierdoor krijgen kinderen een goede start voor het basisonderwijs en wordt 
uitval van onderwijs voorkomen. De subsidie wordt kindgericht verstrekt, dit betekent dat het 
uiteindelijke subsidiebedrag afhangt van de aantallen kinderen die zijn geplaatst. De afwijking ten 
opzichte van het budget 2018 is derhalve het resultaat van de ramingen die zijn gemaakt.
 
- Taakveld sportbeleid en activering
Projecten die door middel van een subsidie financieel worden ondersteund dienen sport en bewegen 
te stimuleren bij (voor het grootste deel) de inwoner van De Ronde Venen. Projecten waarbij in het 
bijzonder sport en bewegen bij jongeren, ouderen en gehandicapten wordt gestimuleerd, verdienen 
hierbij aandacht. Het resultaat hiervan is dat meer inwoners een (preventief) gezond leven leiden en 
participeren in de samenleving. Het budget is bijgesteld naar aanleiding van de uitnutting van de 
budgetten in eerdere jaren.
 
- Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Delen en beleven van kunst en cultuur versterkt de sociale samenhang, draagt bij aan een 
aantrekkelijk woonklimaat en ontwikkelt talent. In de Nota Kunst en Cultuur zijn de uitgangspunten 
vermeld. Deze subsidie wordt ingezet voor cultuureducatie, muziekverenigingen, culturele 
manifestaties en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er een budget beschikbaar voor 
eenmalige culturele subsidies en voor de ondersteuning van evenementen, volksfeesten en 
herdenkingen.
 
- Taakveld Musea
Subsidie bedoeld voor activiteiten gericht op het verwerven, behouden,  presenteren van kunst en 
cultuur het stimuleren van bezoek aan musea in De Ronde Venen.
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- Taakveld  Cultureel erfgoed
Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden worden tegemoet gekomen bij 
het instandhouden van de cultuurhistorische waarden van hun eigendom. In de Kadernota 2019 is 
aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de monumenten in onze 
gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor restauratie en onderhoud 
van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Daarnaast is gebleken 
dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is.
 
- Taakveld Media
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers zoals de bibliotheek en 
de lokale omroep. De verhoging van het budget betreft een indexering van de subsidiebedragen.
 
- Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Projecten en activiteiten die door middel van een subsidie financieel worden ondersteund dienen er 
toe bij te dragen dat burgers participeren in de samenleving, dat zij zelfredzaam zijn en in hun eigen 
kracht komen te staan. Dit bestaat uit subsidies voor welzijnswerk en voorliggende voorzieningen, 
dorpshuizen, vluchtelingenwerk en integratie, jeugd- en jongerenwerk. De toename van het budget 
heeft te maken met het in Kadernota 2019 incidenteel toegekende subsidiebudget naar aanleiding van 
het convenant samen dementievriendelijk. Tevens betreft dit het structureel toekennen van de 
subsidie zorginfrastructuur.
 
- Taakveld Wijkteams (en loketfuncties)
Vanuit gemeentelijk beleid gericht op sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
gericht op o.a. de onderdelen meedoen en voor jezelf zorgen is er subsidiebudget beschikbaar 
gesteld voor de servicepunten. Servicepunten dragen bij aan een laagdrempelige toegang tot het 
Sociaal Domein georganiseerd, met een duidelijke informatie en adviesfunctie. De verhoging van het 
budget betreft een indexering van de subsidiebedragen.
 
- Taakveld Inkomensregelingen
Inwoners met een laag inkomen beschikken niet altijd over voldoende financiële middelen om zichzelf 
of het gezin te laten deelnemen aan een sociaal leven met sport, hobby’s of andere activiteiten. Vanuit 
gemeentelijk beleid is er een subsidiebudget beschikbaar gesteld voor om deelname aan sociale 
activiteiten in deze gemeente voor iedereen mogelijk te maken. De toename van dit budget ten 
opzichte van vorig jaar heeft betrekking op het intensiveren van het beleid naar zowel volwassenen en 
kinderen.

-Taakveld Arbeidsparticipatie
Mee kunnen doen op de arbeidsmarkt valt onder één van de pijlers van de maatschappelijk agenda. 
Om jongeren zonder startkwalificatie en zonder werk een  plek te bieden van waaruit er sneller uitzicht 
is op een baan is er in 2019 incidenteel een subsidiebudget beschikkaar voor een leer-werkplaats.
 
- Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-/18+
Projecten die vanuit innovatie bijdrage aan de transformatie van het Sociaal Domein worden 
voornamelijk doormiddel van subsidie bekostigd vanuit het Innovatiebudget. Het betreft hier eenmalige 
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subsidies. Bij de besluitvorming van de Kadernota 2019 is besloten om in 2019 € 150.000 beschikbaar 
te stellen als innovatiebudget.
Daarnaast is er een structureel subsidiebudget opgenomen voor preventieve maatregelen jeugd van € 
62.500. Deze subsidie heeft tot doel om door middel van preventieve maatregelen zwaarder zorg, 
waar mogelijk te kunnen voorkomen.  In het verleden is dit subsidiebudget voor preventieve 
maatregelen ingezet voor het uitvoeren van het Familiegroepsplan en Buurtgezinnen.
 
- Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Uitvoering van de taken Veilig thuis, Jeugdbescherming en jeugdreclassering door een gecertificeerde 
instelling. Deze taken werden tot en met 2018 ingekocht via een leveringsovereenkomst waardoor 
deze uitgaven voorheen niet in de subsidieparagraaf meegenomen zijn. Vanaf 2019 wordt deze taak 
via een subsidie bekostigd (hiervoor is een subsidie tender uitgezet) en wordt dit derhalve opgenomen 
in bovenstaand totaaloverzicht "subsidies 2019". Tevens is het subsidiebudget als gevolg van 
volumeontwikkeling toegenomen.
 
- Taakveld Volksgezondheid
Voor de uitvoering van diverse Centra voor Jeugd  & Gezin taken (coördinatie, cursussen en het 
uitvoering pedagogisch bureau) is er een subsidiebudget beschikbaar. De verhoging van het budget 
betreft een indexering van de subsidiebedragen.
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Financiële begroting
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01. Financieel totaaloverzicht van de programma’s

Algemeen

In de financiële verslagleggingsregels voor gemeenten (BBV) staat vermeld dat de baten, lasten en 
het saldo van de programma’s meerjarig worden weergegeven.

Totaal van de programma's inclusief mutatie reserve
Bedragen x1000

 Exploitatie Rekening 

2017

Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 90.893 98.829 98.655 93.442 83.731 83.408

Baten -97.208 -92.494 -96.609 -94.356 -84.117 -82.423

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-6.315 6.335 2.046 -914 -385 985

Stortingen 3.208 5.817 4.446 4.872 2.784 553

Onttrekkingen 3.048 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Mutaties reserves 160 -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

 Gerealiseerd resultaat -6.155 -58 -671 -398 -720 -169

Financiële gegevens per programma

Programma 1. Openbare orde en veiligheid
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.970 3.305 3.280 3.205 3.158 3.209

Baten -45 -41 -41 -41 -41 -41

Resultaat 2.926 3.264 3.239 3.164 3.117 3.168

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 7.731 8.239 8.209 8.423 8.229 8.394

Baten -573 -380 -251 -186 -186 -186

Resultaat 7.158 7.859 7.957 8.236 8.043 8.208

Programma 3. Economische zaken
Bedragen x1000
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Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 338 602 587 572 572 572

Baten -543 -614 -535 -535 -535 -535

Resultaat -205 -12 52 37 37 37

Programma 4. Onderwijs
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.098 3.990 3.746 4.166 3.787 3.603

Baten -374 -659 -298 -298 -298 -298

Resultaat 2.724 3.331 3.448 3.868 3.489 3.305

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 6.785 6.823 6.973 7.280 7.163 6.994

Baten -504 -339 -339 -339 -339 -339

Resultaat 6.281 6.484 6.635 6.941 6.824 6.655

Programma 6. Sociaal domein
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 28.385 30.855 30.528 29.912 29.753 29.716

Baten -7.083 -7.774 -8.139 -8.114 -8.081 -8.048

Resultaat 21.302 23.080 22.389 21.798 21.672 21.668

Programma 7. Milieu en duurzaamheid
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 7.480 7.696 8.359 8.436 8.932 8.974

Baten -9.081 -9.250 -9.666 -9.695 -10.142 -10.128

Resultaat -1.601 -1.554 -1.308 -1.259 -1.210 -1.155

Programma 8. Ruimtelijke ordening
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 16.917 15.466 16.573 12.084 3.047 3.578

Baten -21.223 -14.787 -16.042 -12.949 -1.745 -1.745

Resultaat -4.306 680 531 -866 1.301 1.832
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Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 16.212 17.417 17.799 16.635 16.304 16.063

Baten -3.501 -1.738 -804 -694 -675 -630

Resultaat 12.712 15.679 16.995 15.941 15.629 15.433

Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x1000

 Exploitatie Rekening 

2017

Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 975 4.435 2.602 2.728 2.786 2.305

Baten -54.274 -56.906 -60.488 -61.498 -62.068 -60.465

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

-53.299 -52.471 -57.886 -58.770 -59.282 -58.160

Stortingen 9.363 5.875 5.117 5.271 3.506 723

Onttrekkingen 3.048 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Mutaties reserves 6.315 -6.335 -2.046 916 387 -983

 Gerealiseerd resultaat -46.984 -58.806 -59.933 -57.854 -58.895 -59.143



 - pagina 165 van 241

02. Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Algemeen

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de 
gemeenten. Dit is onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te 
uniformeren. 
 
Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de 
taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De definities van de taakvelden zijn te 
raadplegen via  http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/.
 

Programma 1. Openbare orde

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.758 2.757 2.683 2.691 2.742

Baten -4 -4 -4 -4 -4

Resultaat 2.754 2.753 2.679 2.687 2.738

1.2 Openbare orde en veiligheid
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 548 522 522 467 467

Baten -37 -37 -37 -37 -37

Resultaat 511 485 485 430 430

Totaal programma 1. Openbare orde en veiligheid
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.305 3.280 3.205 3.158 3.209

Baten -41 -41 -41 -41 -41

Resultaat 3.264 3.239 3.164 3.117 3.168

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer
Bedragen x1000

http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/
http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/
http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/
http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 7.558 7.598 7.812 7.619 7.784

Baten -375 -247 -182 -182 -182

Resultaat 7.182 7.351 7.630 7.437 7.602

2.2 Parkeren
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 79 71 71 71 71

Baten 0 0 0 0 0

Resultaat 79 71 71 71 71

2.4 Economische havens en waterwegen
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 388 396 396 396 396

Resultaat 388 396 396 396 396

2.5 Openbaar vervoer
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 215 144 144 144 144

Baten -5 -5 -5 -5 -5

Resultaat 211 140 139 139 139

Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 8.239 8.209 8.423 8.229 8.394

Baten -380 -251 -186 -186 -186

Resultaat 7.859 7.957 8.236 8.043 8.208

Programma 3. Economische zaken

3.1  Economische ontwikkeling
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 274 324 309 309 309

Baten -91 0 0 0 0

Resultaat 183 324 309 309 309
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3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 157 167 167 167 167

Baten -125 -128 -128 -128 -128

Resultaat 32 39 39 39 39

3.4 Economische promotie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 171 96 96 96 96

Baten -398 -408 -408 -408 -408

Resultaat -227 -311 -311 -311 -311

Totaal programma 3. Economische zaken
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 602 587 572 572 572

Baten -614 -535 -535 -535 -535

Resultaat -12 52 37 37 37

Programma 4. Onderwijs

4.1 Openbaar onderwijs
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 108 109 109 109 109

Resultaat 108 109 109 109 109

4.2 Onderwijshuisvesting
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.572 1.398 1.792 1.413 1.229

Baten -341 -91 -91 -91 -91

Resultaat 1.231 1.307 1.701 1.322 1.138

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.310 2.239 2.265 2.265 2.265

Baten -318 -207 -207 -207 -207

Resultaat 1.992 2.032 2.058 2.058 2.058

Totaal programma 4. Onderwijs
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.990 3.746 4.166 3.787 3.603

Baten -659 -298 -298 -298 -298

Resultaat 3.331 3.448 3.868 3.489 3.305

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport

5.1 Sportbeleid en activering
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 242 248 248 248 248

Resultaat 242 248 248 248 248

5.2 Sportaccommodaties
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.072 1.979 2.257 2.231 2.199

Baten -332 -332 -332 -332 -332

Resultaat 1.740 1.647 1.925 1.899 1.867

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 214 215 215 215 215

Resultaat 214 215 215 215 215

5.4 Musea
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 52 53 53 53 53

Resultaat 52 53 53 53 53

5.5 Cultureel erfgoed
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 201 199 199 199 180

Baten -7 -7 -7 -7 -7

Resultaat 193 192 192 192 173

5.6 Media
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 708 724 724 724 724

Resultaat 708 724 724 724 724

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.336 3.556 3.585 3.493 3.376

Resultaat 3.336 3.556 3.585 3.493 3.376

Totaal programma 5. Cultuur, recreatie en sport
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 6.823 6.973 7.280 7.163 6.994

Baten -339 -339 -339 -339 -339

Resultaat 6.484 6.635 6.941 6.824 6.655

Programma 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.028 2.981 2.887 2.884 2.883

Baten -41 -44 -44 -44 -44

Resultaat 2.986 2.937 2.843 2.840 2.838

6.2 Wijkteams
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.679 1.648 1.598 1.598 1.598

Resultaat 1.679 1.648 1.598 1.598 1.598

6.3 Inkomensregelingen
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 8.792 9.204 9.309 9.259 9.259

Baten -7.122 -7.180 -7.280 -7.280 -7.280

Resultaat 1.670 2.024 2.029 1.979 1.979

6.4 Begeleide participatie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.115 1.975 1.929 1.851 1.790

Baten 0 -554 -445 -427 -410

Resultaat 2.115 1.421 1.484 1.424 1.380

6.5 Arbeidsparticipatie
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 942 541 318 318 318

Resultaat 942 541 318 318 318

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.057 2.054 1.964 1.964 1.964

Baten -161 -141 -125 -110 -94

Resultaat 1.895 1.913 1.839 1.854 1.869

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.882 3.807 3.800 3.772 3.797

Baten -450 -220 -220 -220 -220

Resultaat 3.432 3.587 3.580 3.552 3.577

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 5.312 5.132 4.982 4.982 4.982

Baten 0 0 0 0 0

Resultaat 5.312 5.132 4.982 4.982 4.982

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 198 193 162 162 162

Resultaat 198 193 162 162 162

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.305 1.346 1.346 1.346 1.346

Resultaat 1.305 1.346 1.346 1.346 1.346

7.1 Volksgezondheid
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.547 1.647 1.617 1.617 1.617

Resultaat 1.547 1.647 1.617 1.617 1.617

Totaal programma 6. Sociaal domein
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 30.855 30.528 29.912 29.753 29.716

Baten -7.774 -8.139 -8.114 -8.081 -8.048

Resultaat 23.080 22.389 21.798 21.672 21.668

Programma 7. Milieu en duurzaamheid

7.2 Riolering
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.175 3.343 3.410 3.453 3.495

Baten -4.630 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799

Resultaat -1.456 -1.456 -1.389 -1.347 -1.305

7.3 Afval
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.900 2.967 3.035 3.489 3.489

Baten -4.355 -4.493 -4.522 -4.969 -4.955

Resultaat -1.455 -1.526 -1.487 -1.480 -1.466

7.4 Milieubeheer
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.317 1.748 1.694 1.694 1.694

Baten -7 -7 -7 -7 -7

Resultaat 1.310 1.741 1.687 1.687 1.687

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 305 300 297 296 296

Baten -259 -367 -367 -367 -367

Resultaat 46 -67 -70 -71 -71

Totaal programma 7. Milieu en duurzaamheid
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 7.696 8.359 8.436 8.932 8.974

Baten -9.250 -9.666 -9.695 -10.142 -10.128

Resultaat -1.554 -1.308 -1.259 -1.210 -1.155

Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1 Ruimtelijke ordening
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.858 1.827 1.037 1.037 1.037

Baten -90 -17 -17 -17 -17

Resultaat 1.768 1.810 1.020 1.020 1.020

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 10.430 11.964 8.545 -492 39

Baten -12.348 -14.157 -11.105 0 0

Resultaat -1.919 -2.193 -2.560 -492 39

8.3 Wonen en bouwen
Bedragen x1000
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Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.178 2.782 2.502 2.502 2.502

Baten -2.348 -1.867 -1.827 -1.728 -1.728

Resultaat 830 915 675 774 774

Totaal programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 15.466 16.573 12.084 3.047 3.578

Baten -14.787 -16.042 -12.949 -1.745 -1.745

Resultaat 680 531 -866 1.301 1.832

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

Resultaat 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

0.2 Burgerzaken
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 1.052 1.377 887 822 873

Baten -803 -573 -462 -442 -397

Resultaat 248 804 426 381 476

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 619 515 506 506 505

Baten -322 -180 -181 -182 -182

Resultaat 296 335 324 323 322

0.4 Overhead
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 13.562 13.660 13.029 12.838 12.621

Baten -613 -51 -51 -51 -51

Resultaat 12.949 13.609 12.979 12.787 12.570
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Totaal programma 9. Bestuur en ondersteuning
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 17.417 17.799 16.635 16.304 16.063

Baten -1.738 -804 -694 -675 -630

Resultaat 15.679 16.995 15.941 15.629 15.433

Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 64 -11 93 70 53

Baten -269 -223 -223 -223 -223

Resultaat -205 -234 -130 -153 -170

0.61 OZB woningen
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 478 490 490 490 490

Baten -5.524 -5.643 -5.643 -5.643 -5.643

Resultaat -5.046 -5.153 -5.153 -5.153 -5.153

0.62 OZB niet-woningen
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Baten -1.898 -2.091 -2.091 -2.091 -2.091

Resultaat -1.898 -2.091 -2.091 -2.091 -2.091

0.63 Parkeerbelasting
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Baten -6 -6 -6 -6 -6

Resultaat -6 -6 -6 -6 -6

0.64 Belastingen overig
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 3.555 1.940 1.935 1.935 935

Baten -2.575 -2.581 -2.581 -2.581 -328

Resultaat 980 -641 -646 -646 607
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0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Baten -46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180

Resultaat -46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180

0.8 Overige baten en lasten
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 212 131 132 261 797

Resultaat 212 131 132 261 797

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Bedragen x1000

Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Lasten 126 52 79 30 30

Resultaat 126 52 79 30 30

0.10 Mutaties reserves
Bedragen x1000

Stortingen en onttrekkingen Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553

Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Mutaties reserves -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Bedragen x1000

Stortingen en onttrekkingen Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Stortingen 58 671 399 722 170

Mutaties reserves 58 671 399 722 170

Totaal taakvelden

Totaal taakvelden
Bedragen x1000
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 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 98.829 98.655 93.442 83.731 83.408

Baten -92.494 -96.609 -94.356 -84.117 -82.423

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

6.335 2.046 -914 -385 985

Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553

Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Mutaties reserves -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

 Gerealiseerd resultaat -58 -671 -398 -720 -169
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03. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post 
onvoorzien en stelposten

Algemeen

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting wordt ingegaan op 
de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing 
voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. Aanvullend hierop is 
informatie opgenomen over de stelpost onderuitputting en interbestuurlijk programma.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is 
bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke 
dekkingsmiddelen).
 

Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2022

  2018 2019 2020 2021 2022
 
1. Lokale heffingen 10.139.000 10.651.000 10.651.000 10.651.000 8.398.000
2. Algemene uitkering 46.470.000 49.850.000 50.860.000 51.430.000 52.080.000
3. Dividend 157.000 182.000 182.000 182.000 182.000
4. Renteresultaat 21.000 52.000 -52.000 -29.000 -8.000

 
Lokale heffingen
Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld aan 
OZB, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting. De lokale heffingen zijn opgenomen en 
toegelicht in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en in programma 3 
Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting). Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen 
een specificatie opgenomen per belastingsoort. De daling in 2022 wordt veroorzaakt door het 
wegvallen van de precario.
 
Algemene uitkering
De algemene uitkering is eveneens opgenomen en toegelicht in programma 10 Financiering en 
algemene dekkingsmiddelen. De ramingen zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 
2018.
 
Dividend
Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Vitens. De 
opbrengst van de dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Zie voor beiden ook de toelichting in de paragraaf Verbonden partijen en de 
paragraaf Financiering.
 
Renteresultaat
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Het renteresultaat sluit aan bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen na 
correctie van dividenden van de  aandelen BNG en Vitens. Een toelichting is opgenomen in de 
paragraaf Financiering.

Overhead

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van ICT, huisvesting, 
juridische advisering en inkoop.
 

Overhead 2018 - 2022 

 2018 2019 2020 2021 2022

      

- Capaciteitskosten 
overhead

8.246.000 8.722.000 8.280.000 8.280.000 8.080.000

- Informatievoorziening 
en ICT

3.210.000 2.737.000 2.502.000 2.409.000 2.393.000

- Opleidingen, ARBO, 
werving  en selectie

830.000 786.000 709.000 709.000 709.000

- Huisvesting 516.000 614.000 538.000 526.000 526.000

- Facilitaire zaken 347.000 425.000 425.000 425.000 425.000

- Communicatie 68.000 180.000 130.000 68.000 68.000

- Regionaal inkoopbureau 115.000 159.000 140.000 140.000 140.000

- Financiële administratie 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000

- Juridische zaken 77.000 119.000 69.000 69.000 69.000

- Bestuurszaken en 
bestuursondersteuning

73.000 93.000 53.000 28.000 28.000

Totaal 13.613.000 13.966.000 12.977.000 12.785.000 12.569.000

 
De kosten van overhead zijn ook zichtbaar in programma 9 Bestuur en ondersteuning en in de 
paragraaf bedrijfsvoering.
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Vennootschapsbelasting

In de ramingen is rekening gehouden met te betalen kosten van vennootschapsbelasting van € 96.000 
in 2018 aflopend naar nihil in 2022. De kosten hiervan zijn opgenomen in programma 10 Financiering 
en algemene dekkingsmiddelen en dit is ook zichtbaar in het 'overzicht incidentele toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves'.  

Post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2019 – 2022 een post onvoorzien opgenomen. 
Uitgegaan is van € 2,50 per inwoner. Hierdoor is € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in programma 10 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Stelpost onderuitputting

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar 
minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2019 – 2022 
is rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. Dit is 
gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar.
 
De provincie Utrecht heeft in december 2017 als toezichthouder hierover vragen gesteld. De 
gemeentelijke reactie hierop is dat we gelet op de resultaten van meerdere programmarekeningen 
deze werkwijze voortzette. Hierover hebben we begin 2018 de raad geïnformeerd met een 
informatienota.

Stelpost Interbestuuurlijk programma

In de Maartcirculaire 2018 is  door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor het Interbestuurlijk 
Programma (IBP). Dit programma omvat gezamenlijke ambities op het gebied van klimaat, wonen, 
regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed 
openbaar bestuur. Enerzijds zijn deze extra middelen verwerkt in de Algemene uitkering, anderzijds 
heeft het kabinet voor een specifiek aantal van de gezamenlijke opgaven geld (enveloppen) of andere 
intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. De extra inkomsten binnen de Algemene uitkering zijn 
vrij besteedbaar.
Bij de Kadernota is 50% van deze extra inkomsten vanuit de Maartcirculaire 2018 binnen de 
Algemene uitkering beschikbaar gehouden voor de bovengenoemde onderwerpen met betrekking tot 
het IBP. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is in beeld gebracht welke (extra) ambities 
betrekking hebben op deze onderwerpen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke 
onderwerpen voor welk bedrag gedekt worden vanuit het IBP. 
Voor de jaren 2019 en 2020 is het IBP ontoereikend en wordt het tekort verrekend in het 
begrotingsresultaat. Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen er nog bestuurlijke keuzes worden gemaakt 
om tot invulling van het restant budget te komen.
 

  2019 2020 2021 2022
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  2019 2020 2021 2022

Reservering interbestuurlijk programma

      

1. Reservering 910.000 1.430.000 1.820.000 2.355.000

 Inzet:     

2. Volumeontwikkeling Jeugdwet -496.000 -517.000 -517.000 -517.000

3.
Inzet innovatieve preventieve 
maatregelen Jeugd

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000

4. Transitieplan warmte -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

5.
Aanpassing landelijke prijzen 
huishoudelijke hulp

-252.000 -252.000 -252.000 -252.000

6.
Handhaving – klachten en meldingen 
openbare ruimte

-123.000 -123.000 -123.000 -123.000

7.
Regionale samenwerking economie & 
recreatie

-86.000 -86.000 -86.000 -86.000

8. Circulaire economie -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

9. Handhaving – BOA -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

10. Transitieplan elektriciteit 0 -75.000 -75.000 -75.000

11. Totaal inzet
-

1.597.000
-

1.693.000
-

1.693.000
-

1.693.000

      

12.
Verrekening met begrotingsresultaat 
2019 - 2022

-687.000 -263.000 0 0

      

13. Saldo na inzet 0 0 127.000 662.000
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04. Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Samenvatting

De ontwikkelingen van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen (reserves + resultaat) zorgen 
ervoor dat de omvang van de balans afneemt van € 114 miljoen in 2017 naar € 103 miljoen in 2021. 
De daling wordt vooral veroorzaakt door enerzijds verkoop van bouwgronden in exploitatie, het 
aflopen van de omvang van langlopende leningen en het uitvoeren van nieuwe investeringen.

Algemeen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat 
bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. 
Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het 
aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de 
geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet 
dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier 
geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis 
zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2017.
 
Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma 
2018 - 2022,  actualisatie grondexploitaties 2018 en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Meerjarenprognose balans

  Eind 2017 Eind 2018 Eind 2019 Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022

        

 Activa:       

1
Immateriële 
vaste activa

100.000 100.000 3.600.000 3.510.000 3.420.000 3.330.000

2
Materiele 
vaste activa

80.159.00
0

82.637.00
0

91.522.00
0

91.540.00
0

91.510.00
0

87.319.00
0

3
Financiële 
vaste activa

2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000

4 Voorraden
13.655.00

0
10.666.00

0
4.424.000 -1.410.000 5.000 5.000

5
Uiteenzetting
en met een 
rente 

16.478.00
0

13.728.00
0

13.728.00
0

13.728.00
0

13.728.00
0

13.728.00
0
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  Eind 2017 Eind 2018 Eind 2019 Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022

typische 
looptijd korter 
dan één jaar

6
Liquide 
middelen

243.000 -8.297.000 -6.909.000 -5.928.000 -3.937.000 -4.541.000

7
Overlopende 
activa

966.000 966.000 966.000 966.000 966.000 966.000

 Totaal activa
113.714.0

00
101.913.0

00
109.444.0

00
104.519.0

00
107.805.0

00
102.920.0

00

        

 Passiva:       

8
Eigen 
vermogen 
(reserves)

36.369.00
0

29.056.00
0

27.028.00
0

27.778.00
0

28.288.00
0

27.488.00
0

9
Voorzieninge
n

4.479.000 3.738.000 3.530.000 2.845.000 3.341.000 3.721.000

1
0

Vaste 
schulden met 
een rente 
typische 
looptijd van 
één jaar of 
langer

57.310.00
0

53.563.00
0

63.330.00
0

58.340.00
0

60.620.00
0

56.155.00
0

1
1

Netto-
vlottende 
schulden met 
een rente 
typische 
looptijd korter 
dan één jaar

13.053.00
0

13.053.00
0

13.053.00
0

13.053.00
0

13.053.00
0

13.053.00
0

1
2

Overlopende 
passiva

2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000

 
Totaal 
passiva

113.714.0
00

101.913.0
00

109.444.0
00

104.519.0
00

107.805.0
00

102.920.0
00
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EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn 
overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar 
sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van 
de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de 
Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te 
werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening 
opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2018 – 2020.
 
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben 
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van 
Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek 
werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. 
Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in 
het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een 
gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 
2019 komt uit op €10,7 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 10,7 miljoen euro 
groter zijn de inkomsten.
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Berekening  EMU-saldo
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05. Borg- en garantstellingen

Algemeen

Wij geven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen 
leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige 
ten behoeve van de financiering van vaste activa.
 
Met betrekking tot de woningbouwverenigingen geven wij het risico door aan het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie.

Overzicht borg- en garantstellingen

In onderstaande tabel is de verwachte omvang van de borg- en garantstellingen opgenomen per 
31 december 2019. Hierbij is voor de vergelijkbaarheid het jaar 2017 en 2018 toegevoegd.
 

  
Saldo per

31-12-2017
Saldo per 
31-12-2018

Saldo per 
31-12-2019      

 Woningbouw:    

1 Stichting Groenwest 121.713.000 125.000.000 130.000.000

2
Hypotheekfonds 
overheidspersoneel

843.000 643.000 443.000

 Totaal 122.556.000 125.643.000 130.443.000

     

 Sport, welzijn en zorg:    

3 Stichting Abcouder Sport 166.000 151.000 136.000

4 VV CSW 18.000 0 0

5 FC Abcoude 75.000 70.000 65.000

6 Hockeyvereniging Abcoude 150.000 128.000 106.000

7
Stichting openbare 
bibliotheek Angstel, Vecht 

32.000 16.000 0
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Saldo per

31-12-2017
Saldo per 
31-12-2018

Saldo per 
31-12-2019en Venen

8
Zonnehuisgroep Amstelland 
(Gerardus Majella)

860.000 0 0

9
Zonnehuisgroep Amstelland 
(Gerardus Majella)

376.000 0 0

10
Stichting dorpscentrum 
Wilnis

10.000 5.000 0

11
Stichting dorpscentrum 
Wilnis

364.000 304.000 244.000

12
Stichting Ons Dorpshuis (De 
Boei)

1.099.000 1.029.000 959.000

13
Stichting Dorpshuis 
Baambrugge (De Vijf bogen)

43.000 27.000 11.000

14
Borgstelling zwembad 
Abcoude

0 4.400.000 4.400.000

 Totaal 3.193.000 6.130.000 5.921.000

     

 Totaal 125.749.000 131.773.000 136.364.000
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06. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en 
incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de 
reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven 
structureel van aard.
 
In dit overzicht zijn opgenomen de structurele mutaties aan de reserves. De incidentele toevoegingen 
of onttrekkingen aan de reserves zijn in overzicht 7 toegelicht. In totaaloverzicht 8 zijn zowel de 
structurele als de incidentele mutaties aan de reserves opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = 
onttrekking)

Nr. Omschrijving
Prognose 

2019
Prognose 

2020
Prognose 

2021
Prognose 

2022

      

1. Diverse afschrijvingen -100.000 -100.000 -95.000 -88.000

2. Veenweidebad -168.000 -168.000 -168.000 -168.000

3. Piet Mondriaangebouw -37.000 -37.000 -37.000 -37.000

4. Gemeentewerf in Abcoude -37.000 -37.000 -37.000 -37.000

5.
Clubgebouw skeelerbaan in 
Baambrugge

-40.000 -40.000 -40.000 -40.000

6.
Afschijvingstermijn 
schoolgebouwen

-321.000 -292.000 -292.000 -146.000

 Totaal -703.000 -674.000 -669.000 -516.000

 

Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
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1. Diverse afschrijvingen

Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren 
worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen, waarvoor 
bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse 
afschrijvingslasten gevormd.

2. Veenweidebad

Voor het Veenweidebad wordt jaarlijks € 168.000 vanuit de bestemmingsreserve nieuwbouw 
Veenweidebad ingezet om de huisvestingskosten deels te bekostigen.

3. Piet Mondriaangebouw

Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten sociaal cultureel gebouw Piet Mondriaan 
Gebouw vindt een onttrekking plaats van € 37.000 vanuit de bestemmingsreserve Piet 
Mondriaangebouw.

4. Gemeentewerf in Abcoude

Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van de gemeentewerf Abcoude vindt een 
onttrekking plaats van € 37.000 vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf Abcoude.

5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge

Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van skeelerbaan en clubgebouw vindt een 
onttrekking plaats van € 40.000 vanuit de bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in 
Baambrugge.

6.  Afschrijvingstermijn schoolgebouwen

Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en 
afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten 
van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten van in totaal € 3,4 mln. over een 
periode van 27 jaar worden opgevangen door het inzetten van de algemene reserve.
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07. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en 
incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de 
reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven 
structureel van aard.
 
In dit overzicht zijn opgenomen de incidentele mutaties aan de reserves. Een overzicht van de 
structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves is opgenomen in overzicht 6. In 
totaaloverzicht 8 zijn zowel de structurele als de incidentele mutaties aan de reserves opgenomen.

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = 
onttrekking)

Nr. Omschrijving Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Pro-
gramma

1 Veiligheidsregio Utrecht -17.000    1

2
Inzet specialistische 
jongerenwerk

-55.000 -55.000   1

3
Achterstallig onderhoud 
kunstwerken

-236.000 -267.000   2

4
Uitvoering beleidsplan 
verkeer

-250.000 -200.000   2

5
Professionaliseren digitaal 
platform 
DeRondeVenerWerkt

-15.000    3

6
Afboeken restant 
boekwaarde Hofland 
scholencomplex

 -370.000   4

7
Verhogen subsidie 
gemeentelijke 
monumenten

-19.000 -19.000 -19.000  5

8 Vervanging populieren -100.000 -135.000 -125.000  5
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Nr. Omschrijving Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Pro-
gramma

9
Vervangingsplan Groen en 
Bomen

-125.000 -100.000   5

10
Convenant samen 
dementievriendelijk

-70.000    6

11
Professionalisering 
Servicepunten

-50.000    6

12
Interne controle Sociaal 
Domein

-22.000    6

13
Aansluiting 
techniekonderwijs 
arbeidsmarkt

-17.000    6

14
Impuls re-
integratietrajecten

-50.000    6

15 Leerwerkplaats -65.000    6

16 Mantelzorgondersteuning -54.000    6

17
Maatschappelijke 
effectmeting

 -25.000  -25.000 6

18
Innovatiebudget sociaal 
domein

-150.000    6

19
Beschermd wonen en 
transitie WLZ

-96.000    6

20 Programma duurzaamheid -129.000    7

21
Actualisatie 
bestemmingsplannen

-160.000    8

22
Voorbereiding invoering 
Omgevingswet

-600.000    8

23
Voorbereiding invoering 
Omgevingswet

-30.000    8
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Nr. Omschrijving Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Pro-
gramma

24
Integraal 
handhavingsbeleid 2017 - 
2018

-61.000    8

25 Asbest - nieuwe wetgeving -20.000    8

26
Bouwgrond in exploitatie: 
aanpassing rente vanwege 
BBV

-51.000 -9.000   8

27
Bouwgrond in exploitatie: 
(tussentijdse) winstneming 
De Maricken

745.000 2.177.000 531.000  8

28
Bouwgrond in exploitatie: 
(tussentijdse) winstneming 
Land van Winkel

1.448.000 442.000   8

29
Representatiebudget 
college

-20.000    9

30 Verkiezingen -140.000 -60.000  -60.000 9

31

Optimalisatie afdeling 
Dienstverlening  - borgen 
intern en externe 
dienstverlening

-27.000    9

32
Privacy en 
informatiebeveiliging

-35.000    9

33
Continueren structurele 
juridische en fiscale 
kwaliteit

-35.000    9

34 Data-analyse & Big Data -130.000    9

35
Kwaliteitsimpuls 
administratie

-125.000    9

36 Frictiekosten personeel -200.000 -200.000 -200.000  9
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Nr. Omschrijving Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Pro-
gramma

37
Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren

-77.000    9

38 Arbeidsmarktcommunicatie -50.000    9

39
Versterken digitale 
dienstverlening

-62.000 -62.000   9

40
Algemene verordening 
gegevensbescherming

-50.000    9

41
Versterken interne 
controles

-25.000 -25.000   9

42
Beheercapaciteit mobiele 
apparaten

-14.000    9

43
Zaakgericht werken, 
informatiebeheerplan en 
Digitale Agenda 2020

-175.000    9

44
Dienstverlening: Trainen 
en begeleiden

-230.000    9

45
Dienstverlening: Meten & 
verbeteren

-127.000    9

46 Onderzoek gemeentehuis -75.000    9

47 Inkomsten precario Stedin 1.700.000 1.700.000 1.700.000  10

48
Verrekening precario 
Stedin

-
1.000.000

-
1.000.000

-
1.000.000

 10

49
Verrekening precario 
Vitens

-553.000 -553.000 -553.000 -553.000 10

50 Vennootschapsbelasting -22.000 -49.000   10

51
Toezicht en handhaving 
Vinkeveense Plassen

-199.000    1/8
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Nr. Omschrijving Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Pro-
gramma

52
Amendement verdubbelen 
AED in DRV

-30.000    6

53
Amendement De Ronde 
Venen op de fiets

-65.000     

 Totaal -2.015.000 1.190.000 334.000 -638.000  

 

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
1. Veiligheidsregio Utrecht

Voor incidentele beleidsontwikkelingen n.a.v. de Kadernota 2019 aangevuld met die van begroting 
2019 van de Veiligheidsregio Utrecht is € 17.000 benodigd.

2. Inzet specialistische jongerenwerk

In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn al goede stappen gezet en de 
jongerenwerkers beginnen hun rol als hulpverlener steeds meer duidelijk te maken. Echter om in deze 
doelgroep een goede positie te verwerven en goede resultaten te behalen is meer tijd nodig. Hiervoor 
is zowel in 2019 als in 2020 € 55.000 als incidenteel budget opgenomen.

3. Achterstallig onderhoud kunstwerken

Om de kwaliteit van de bruggen op orde te houden worden er zeven beweegbare bruggen en diverse 
vaste bruggen grootschalig gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats in de jaren 2018, 2019 en 
2020. 

4. Uitvoering beleidsplan verkeer

Om de ambities uit het Beleidsplan Verkeer van november 2016 te realiseren zijn voor de jaren 2018 - 
2020 incidentele budgetten opgenomen. De grootste kostenpost is het aanpassen van de 
gemeentelijke wegen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

5. Professionaliseren digitaal platform De RondeVenerWerkt

Voor het onderhouden en uitbouwen van het digitale platform derondevenerwerkt.nl is voor de jaren 
2018 en 2019 € 15.000 beschikbaar.
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6. Afboeken restant boekwaarde Hofland scholencomplex

Vanwege de nieuwbouw van het scholencomplex Hofland wordt de restant boekwaarde (excl. grond) 
van het huidige complex afgeboekt.

7. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten

In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de 
monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor 
restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. 
Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is. Om de aanpak 
van “verwaarloosd erfgoed” een extra impuls te geven is voor 3 jaar extra € 19.000 aan budget 
beschikbaar.

8. Vervanging populieren

Dit betreft incidenteel budget voor het vervangen van populieren in het buitengebied.

9. Vervangingsplan Groen en Bomen

Voor vervanging en renovatie van bomen en groen is voor de jaren 2018 - 2020 eenmalig budget 
opgenomen.

10. Convenant samen dementievriendelijk

Dit betreft de inzet van de coördinator 'samen dementievriendelijk' en de kosten van opleiding- en 
ontwikkeling.

11. Professionalisering Servicepunten

Om de Servicepunten als hoogwaardige toegang van de gemeente in het Sociaal Domein en als 
centrale spil in het preventieve landschap te behouden, is een professionaliseringsslag en een 
doorontwikkeling van de Servicepunten nodig. In 2019 is hiervoor een investering nodig van € 50.000.

12. Interne controle sociaal domein

Voor het continueren van de interne controles op de verantwoording van de gemaakte zorgkosten zijn 
extra budgetten voor 2018 en 2019 opgenomen. Vanaf 2020 is hiervoor structureel budget 
opgenomen.

13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt

In samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen start de gemeente een proef om 10 
uitkeringsgerechtigde inwoners vanaf 27 jaar duurzaam uit te laten stromen naar een baan in de 
technieksector. In overleg met werkgevers worden hiervoor onderwijstrajecten geselecteerd.
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14. Impuls re-integratietrajecten

Dit betreft budget voor het leveren van re-integratiediensten op het gebied van begeleiden van 
kwetsbare groepen (waaronder statushouders), wonen, werken en dag activering.

15. Leerwerkplaats

De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, 
die niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar 
werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich nog steeds verder door. De 
doorontwikkeling richt zich op preventie/ kortdurende begeleiding.

16. Mantelzorgondersteuning

Dit betreft de kosten voor mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp in 2019.

17. Maatschappelijke effectmeting

Dit betreft het tweejaarlijks meten van maatschappelijke effecten van ons beleid. Deze meting is de 
basis voor het resultaatgericht sturen.

18. Innovatiebudget sociaal domein

Bij de bestuurlijke behandeling van de kadernota 2019 is via een amendement besloten om voor 2019 
een incidenteel innovatiebudget sociaal domein beschikbaar te stellen.

19. Beschermd wonen en transitie WLZ

Om de wettelijke taak van beschermd wonen en de transitie Wet Langdurige Zorg uit te voeren is voor 
de jaren 2018 en 2019 € 96.000 opgenomen.

20. Programma duurzaamheid

In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een 
klimaatneutrale gemeente in 2040 wordt geschetst. Voor de uitvoering van activiteiten in het 
spoorboekje is er een incidenteel budget opgenomen van € 129.000 voor de jaren 2018 en 2019.

21. Actualisatie bestemmingsplannen

Voor de actualisatie van de bestemmingsplannen is € 160.000 als incidenteel budget beschikbaar.

22 en 23. Voorbereiding invoering Omgevingswet

Het voorbereiden van de Omgevingswet vraagt budget voor advisering, onderzoek, vormgeving van 
producten en voorbereiding van de (digitale) nieuwe werkwijzen. Hiervoor is in 2019 € 200.000 
incidenteel budget benodigd. 
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De voorbereiding op de omgevingswet vraagt ook om inzet van medewerkers. De werkzaamheden 
voor 2019 hebben in hoge mate een incidenteel karakter en kunnen dus niet volledig binnen de 
reguliere formatie worden opgevangen. Het gaat daarbij om doorlopende werkzaamheden in de pilots 
Omgevingswet en het opstarten van werkzaamheden in de andere sporen. Hiervoor is in 2019 € 
400.000 incidenteel budget benodigd. Daarnaast was vanuit de begroting 2018 - 2021 al rekening 
gehouden met € 30.000 aan incidentele kosten. Hierdoor is voor 2019 in totaal € 630.000 beschikbaar 
voor het voorbereiden van de Omgevingswet.

24. Integraal handhavingsbeleid 2017 -2018

Voor het uitvoeren van het Integraal handhavingsbeleid 2017-2018 is voor de jaren 2018 en 2019 een 
incidenteel budget beschikbaar van € 61.000 per jaar.

25. Asbest - nieuwe wetgeving

Per 1 juli 2018 is er gewijzigde wetgeving op het gebied van toezicht bij asbest sanering. Tot deze 
periode was de gemeentelijke wettelijk verplicht dit toezicht uit te voeren. In de 
uitvoeringsprogramma’s van de afgelopen jaren is dit “weg” geprioriteerd, omdat er onvoldoende 
capaciteit voor toezicht beschikbaar was. Vanaf 1 juli 2018 is deze taak wettelijk belegd bij de 
omgevingsdienst. 

26. Bouwgrond in exploitatie: aanpassing rente vanwege BBV

Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels 
rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. 
De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen 
rente over het vreemd vermogen en wordt vervolgens toegerekend over de boekwaarde van de BIE 
per 1 januari van het betreffende boekjaar. Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het 
gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar 
verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. De aanpassingen hebben effecten op de rentekosten, 
de verliesvoorzieningen en hogere winstprognoses. Deze aanpassingen zorgen voor verschuivingen 
tussen de jaren. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de 
programmabegroting 2017.

27: Bouwgrond in exploitatie: (tussentijdse) winstneming De Maricken

Zoals ook is aangegeven in de door de raad vastgestelde Actualisatie grondexploitaties 2018 sluit De 
Maricken met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 tussentijdse 
winst genomen.

28: Bouwgronden in exploitatie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel

Zoals ook is aangegeven in de door de raad vastgestelde Actualisatie grondexploitaties 2018 sluit 
Land van Winkel met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in de jaren 2019 en 2020  tussentijdse 
winst genomen.
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29. Representatiebudget college

Eens in de vijf jaar worden relatiegeschenken ingekocht. Aangezien deze  vaak speciaal voor De 
Ronde Venen gemaakt worden (met logo of wapen bijvoorbeeld), wordt dit periodiek ingekocht.

30. Verkiezingen

In de ramingen is rekening gehouden met de volgende verkiezingen:
2019 Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement
2020 Tweede Kamer
2022 Gemeenteraad
 
Zowel de kosten voor verkiezingen als van referenda worden beschouwd als incidentele kosten. Het 
verkiezingsschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen.

31. Optimalisatie afdeling Dienstverlening  - borgen intern en externe dienstverlening

Het borgen van de interne en externe dienstverlening leidt tot incidentele kosten in 2018 en 2019.

32. Privacy en informatiebeveiliging

Voor het uitvoeren van de verscherpte landelijke eisen rondom privacy en informatiebeveiliging zijn 
voor de jaren 2018 en 2019 eenmalige budgetten opgenomen.

33. Continueren structurele juridische en fiscale kwaliteit

Naast de structurele kosten voor juridische en fiscale kwaliteit zijn er voor 2018 en 2019 eenmalige 
kosten, zoals het afhandelen van ingediende WOB-verzoeken.

34. Data-analyse & Big Data

Het beter benutten van data voor verbeteringen in beleid en sturing neemt een steeds prominentere 
plaats in. Hiervoor zetten we ons extra in voor de jaren 2018 en 2019.

35. Kwaliteitsimpuls administratie

In 2019 vindt er een kwaliteitsimpuls plaats bij zowel de personele als de financiële administratie om 
de administratieve processen goed te kunnen organiseren.

36. Frictiekosten personeel

De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5 %. Afgezet tegen de totale salariskosten 
betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt voor vervanging 
gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is 
het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een 
cultuuromslag aangekondigd. Hoewel ingezet wordt op het meenemen van iedereen bij deze 
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ontwikkeling, is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Deze twee zaken maken het 
huidige frictiebudget ontoereikend.

37. Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke 
rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Het proces omvat juridische, 
personele en organisatorische aspecten. Ook de medezeggenschap (Ondernemingsraad) en de rol 
van de vakbonden (in het Georganiseerd Overleg) wijzigt. De organisatie moet in 2019 stappen zetten 
in de overgang van o.m. het publiekrecht naar het privaatrecht, van CAR/UWO naar CAO Gemeenten, 
van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van Georganiseerd Overleg naar Ondernemingsraad. 
Wij maken daarbij gebruik van de ondersteuning die de VNG ons biedt.

38. Arbeidsmarktcommunicatie

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en zichtbaar en herkenbaar zijn. 
Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk thema. Juist nu het economisch goed gaat en de 
vraag naar arbeidskrachten groot is, is het goed in contact komen en blijven met de arbeidsmarkt van 
groot belang.

39. Versterken digitale dienstverlening

De versterkte focus op onze digitale kanalen vraagt om de ontwikkeling van meer (audio)visueel 
materiaal, zoals film, geluidsopnamen en infographics). De komende twee jaar vindt hier extra inzet op 
plaats.

40. Algemene verordening gegevensbescherming

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om budget voor 
extra capaciteit en aanpassing van ICT-componenten.

41. Versterken interne controles

Voor het verbeteren van de interne controles (van gegevensgericht naar systeemgericht) is 
projectleiding nodig om deze overgang te implementeren. Een speciaal ingericht controle systeem 
(Business Control Framework) helpt onze gemeente om de interne controles naar een hoger 
kwaliteitsniveau te ontwikkelen.

42. Beheercapaciteit mobiele apparaten

Dit betreft tijdelijke beheercapaciteit om vooral mobiele telefoons in te stellen.

43. Zaakgericht werken, informatieplan en Digitale Agenda 2020

Voor het inrichten en invoeren van het zaakgericht werken, de Digitale Agenda 2020 en het 
samenstellen van een informatiebeheerplan is € 175.000 beschikbaar.
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44. Dienstverlening: Trainen en begeleiden

Een goede dienstverlening zit niet alleen in goede digitale producten en andere technische 
ondersteuning, maar is vooral mensenwerk. Er wordt daarom aandacht besteed aan training, een 
goede implementatie van de nieuwe werkwijzen en de begeleiding van de mensen. Hiermee maken 
we de dienstverlening slimmer, toegankelijker en persoonlijker, met als resultaat tevreden inwoners 
die zich welkom voelen via alle kanalen.

45. Dienstverlening: Meten & verbeteren

Een aantal tijdrovende papieren processen worden verder gedigitaliseerd en vereenvoudigd. 
Daarnaast zal de kwantiteit, snelheid en proceskwaliteit van de dienstverlening onderzocht worden. 
Op basis van de analyse vinden verdere verbeteracties plaats. Er komt een standaard 
feedbackmogelijkheid voor inwoners op de gemeentelijke dienstverleningsproducten. Ook vindt er een 
onderzoek plaats naar de inwonerstevredenheid op een (nader te bepalen) specifiek onderwerp.

46. Onderzoek gemeentehuis

In 2018 is een raadswerkgroep gestart met een verkenning naar de toekomst van het gemeentehuis in 
Mijdrecht. Het doel is om te komen tot een Programma van Eisen aan de hand waarvan scenario’s 
kunnen worden getoetst.

47. Inkomsten precario Stedin

De ontvangen precariobelasting van Stedin wordt, conform Amendement "Precario Restitutie", 
toegevoegd aan de algemene reserve. Zie hiervoor ook de toelichting bij nummer 49.

48. Verrekening precario Stedin

Van de ontvangen precariobelasting wordt jaarlijks € 1,0 miljoen terug gegeven via een verrekening  in 
de lokale heffingen aan inwoners een bedrijven.

49. Verrekening precario Vitens

Conform de besluitvorming 2018 wordt de bestemmingsreserve precario gevoed vanuit de algemene 
reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de 
bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. De gerealiseerde 
opbrengst wordt terugbetaald aan de inwoners en bedrijven. 

50. Vennootschapsbelasting

Voor de verschuldigde vennootschapsbelasting is voor de jaren 2018 - 2021 eenmalige budget 
opgenomen.
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51. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen

Dit betreft incidenteel budget voor toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen in 2019.

52. Amendement verdubbelen AED in DRV

Dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 
november 2018: " In de begroting 2019 op te nemen dat de ambitie is om in 2019 het aantal ‘publieke’ 
AED’s minimaal te verdubbelen en hiervoor een incidenteel budget vrij te maken van 30.000 euro en 
dit ten laste te brengen van de algemene reserve en op te nemen in de Programmabegroting 2019."

53. Amendement De Ronde Venen op de fiets

Dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 
november 2018: "Het budget van programma 2 voor 2019 incidenteel met € 130.000 te verhogen ten 
behoeve van fietsmaatregelen uit het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst 2018-2022”, waarvan de 
provincie 50% subsidieert en 50% ten laste komt van de algemene reserve; Voor de aanleg van het 
fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) een investeringsbudget 2019 van €525.000 
beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert en €150.000 ten laste komt van de 
grondexploitatie De Maricken; Voor de realisatie van extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) 
een investeringsbudget 2019 van €60.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% 
subsidieert; De kosten van rente en afschrijving van deze investeringen van €8.460 vanaf 2020 ten 
laste tee brengen van het begrotingsresultaat."
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08. Overzicht vorming en besteding reserves

Algemeen

Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog 
op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd.
 
Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen:

 Om later een (grote) investering te doen;
 Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 Om risico's op te vangen;
 Voor incidentele of onverwachte kosten.

 
In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden 
onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves.
 
De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft 
als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en 
overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.
 
Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er 
sprake van een bestemmingsreserve. 
 
In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. 
De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht. 

Ontwikkeling reserves 2017 - 2022

 

 Stand 
eind 2017

Stand 
eind 2018

Stand 
eind 2019

Stand 
eind 2020

Stand 
eind 2021

Stand 
eind 2022

       

Algemene reserve
20.657.00

0
19.908.00

0
17.904.00

0
19.198.00

0
19.473.00

0
19.534.00

0

Bestemmingsreserve
s

9.557.000 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000 7.306.000

Te bestemmen 
resultaat 

6.155.000 332.000 396.000 233.000 845.000 354.000

Totaal
36.369.00

0
29.056.00

0
26.734.00

0
27.484.00

0
27.994.00

0
27.194.00

0
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Algemene reserve 2018 - 2022

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het 
opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en 
winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend 
wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties.
Bij onderstaand overzicht is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene 
reserve een ondergrens is bepaald van € 10 mln.
 

 2018 2019 2020 2021 2022

      

Stand per 1 januari 20.657.000 19.908.000 17.904.000 19.198.000 19.473.000

Te bestemmen 
resultaat t -1

6.155.000 332.000 396.000 233.000 845.000

Verschuiving tussen 
reserves

-824.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000

Structurele mutaties -321.000 -321.000 -292.000 -292.000 -146.000

Incidentele mutaties -5.759.000 -1.462.000 1.743.000 887.000 -85.000

Stand per 31 
december

19.908.000 17.904.000 19.198.000 19.473.000 19.534.000

 

Bestemmingsreserves 2018 - 2022

 2018 2019 2020 2021 2022

      

Stand per 1 januari 9.557.000 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000

Verschuiving tussen 
reserves

824.000 553.000 553.000 553.000 553.000

Structurele mutaties -382.000 -382.000 -381.000 -377.000 -370.000
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 2018 2019 2020 2021 2022

Incidentele mutaties -1.183.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000

Stand per 31 december 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000 7.306.000

 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves

 Diverse 
afschrijving

s-
lasten

Nieuw-
bouw
Veen-

weideba
d

Piet
Mondriaa

n-
gebouw

Gemeent
e-

werf in
Abcoude

Club-
gebou

w
skeeler

-
baan in
Baam-
brugge

Precario
-

belastin
g

Totaal

        

Stand op 1 
januari 2018

2.249.000
5.367.00

0
582.000 1.040.000

319.00
0

0
9.557.00

0

Verschuiving 
tussen 
reserves

-359.000     
1.183.00

0
824.000

Structurele 
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

-100.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000 0 -382.000

Incidentele  
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

     
-

1.183.00
0

-
1.183.00

0

Stand per 31 
december 
2018

1.790.000
5.199.00

0
545.000 1.003.000

279.00
0

0
8.816.00

0
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 Diverse 
afschrijving

s-
lasten

Nieuw-
bouw
Veen-

weideba
d

Piet
Mondriaa

n-
gebouw

Gemeent
e-

werf in
Abcoude

Club-
gebou

w
skeeler

-
baan in
Baam-
brugge

Precario
-

belastin
g

Totaal

Verschuiving 
tussen 
reserves

     553.000 553.000

Structurele 
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

-100.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000  -382.000

Incidentele  
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

     -553.000 -553.000

Stand per 31 
december 
2019

1.690.000
5.031.00

0
508.000 966.000

239.00
0

0
8.434.00

0

Verschuiving 
tussen 
reserves

     553.000 553.000

Structurele 
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

-99.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000  -381.000

Incidentele  
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

     -553.000 -553.000

Stand per 31 1.591.000 4.863.00 471.000 929.000 199.00 0 8.053.00



 - pagina 205 van 241

 Diverse 
afschrijving

s-
lasten

Nieuw-
bouw
Veen-

weideba
d

Piet
Mondriaa

n-
gebouw

Gemeent
e-

werf in
Abcoude

Club-
gebou

w
skeeler

-
baan in
Baam-
brugge

Precario
-

belastin
g

Totaal

december 
2020

0 0 0

Verschuiving 
tussen 
reserves

     553.000 553.000

Structurele 
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

-95.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000  -377.000

Incidentele  
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

     -553.000 -553.000

Stand per 31 
december 
2021

1.496.000
4.695.00

0
434.000 892.000

159.00
0

0
7.676.00

0

Verschuiving 
tussen 
reserves

     553.000 553.000

Structurele 
toevoegingen 
en 
aanwendinge
n

-88.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000  -370.000

Incidentele  
toevoegingen 
en 
aanwendinge

     -553.000 -553.000
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 Diverse 
afschrijving

s-
lasten

Nieuw-
bouw
Veen-

weideba
d

Piet
Mondriaa

n-
gebouw

Gemeent
e-

werf in
Abcoude

Club-
gebou

w
skeeler

-
baan in
Baam-
brugge

Precario
-

belastin
g

Totaal

n

Stand per 31 
december 
2022

1.408.000
4.527.00

0
397.000 855.000

119.00
0

0
7.306.00

0

Toelichting op de bestemmingsreserves

 
 

Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten

Doelstelling
Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
 
Looptijd
De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
 
Gewenste omvang
De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde 
investeringen op te vangen. 

Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad

Doelstelling
Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.
 
Looptijd
De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
 
Gewenste omvang
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op 
te vangen.
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Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw

Doelstelling
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te 
bekostigen.
 
Looptijd
De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
 
Gewenste omvang
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude

Doelstelling
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude 
te bekostigen.
 
Looptijd
De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
 
Gewenste omvang
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude

Doelstelling
Deze reserve heeft tot doel om een deel van het Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge te 
bekostigen.
 
Looptijd
De verwachte einddatum is 2025.
 
Gewenste omvang
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

Bestemmingsreserve precario

Doelstelling
Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit 
hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan 
onze inwoners.
 
Looptijd
De einddatum is 2022.
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Gewenste omvang
Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding 
gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij 
onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die 
van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.
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09. Overzicht vorming en besteding voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de 
bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een 
schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker 
zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen 
mogelijk zijn:

1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten;

2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar 
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  
 
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en 
risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. 
Dit houdt ook in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.
 
De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, 
de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden 
als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.
 
In de raadsvergadering van juni 2017  is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. 
De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.
 

Ontwikkeling voorzieningen 2017 - 2022

 
Stand 
eind 
2017

Stand 
eind 
2018

Stand 
eind 
2019

Stand 
eind 
2020

Stand 
eind 
2021

Stand 
eind 
2022

       

Voorziening voor verplichtingen, 
verliezen en risico's

230.000 230.000 0 0 0 0

Onderhoudsegalisatievoorzieni
ngen

2.692.00
0

2.239.00
0

2.678.00
0

2.311.00
0

2.678.00
0

2.867.00
0
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Stand 
eind 
2017

Stand 
eind 
2018

Stand 
eind 
2019

Stand 
eind 
2020

Stand 
eind 
2021

Stand 
eind 
2022

Voorzieningen van derden 
(heffingen) verkregen middelen 
die specifiek besteed moeten 
worden

1.557.00
0

1.269.00
0

852.000 534.000 663.000 854.000

Totaal
4.479.00

0
3.738.00

0
3.530.00

0
2.845.00

0
3.341.00

0
3.721.00

0

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening afwikkelen Vermogensweg e.o.

 2018 2019 2020 2021 2022
      
Stand per 1 januari 230.000 230.000    
Toevoegingen      
Aanwending  -230.000    
Stand per 31 december 230.000 0 0 0 0

Toelichting op de voorziening afwikkelen Vermogensweg e.o.

Soort voorziening
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's.
 
Doelstelling
Het afwikkelen van verplichtingen vanwege het faillissement van Memid.
 
Datum laatste actualisatie
Maart 2018.
 
Bijzonderheden
Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden die vertraagd 
zijn door het faillissement van Memid.
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Onderhoudsegalisatievoorzieningen

 
Onderhoud 

gemeentelijk 
vastgoed

Onderhoud 
begraaf-
plaatsen

Totaal

    

Stand per 1 januari 2018 2.503.000 189.000 2.692.000

Toevoegingen 467.000 27.000 494.000

Aanwending -865.000 -82.000 -947.000

Stand per 31 december 2018 2.105.000 134.000 2.239.000

Toevoegingen 467.000 27.000 494.000

Aanwending -45.000 -10.000 -55.000

Stand per 31 december 2019 2.527.000 151.000 2.678.000

Toevoegingen 467.000 27.000 494.000

Aanwending -800.000 -61.000 -861.000

Stand per 31 december 2020 2.194.000 117.000 2.311.000

Toevoegingen 467.000 27.000 494.000

Aanwending -114.000 -13.000 -127.000

Stand per 31 december 2021 2.547.000 131.000 2.678.000

Toevoegingen 467.000 27.000 494.000

Aanwending -295.000 -10.000 -305.000

Stand per 31 december 2022 2.719.000 148.000 2.867.000

Toelichting op de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

Soort voorziening
Onderhoudsegalisatievoorziening.
 
Doelstelling
Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.
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Datum laatste actualisatie
Raadsbesluit van december 2017.
 
Bijzonderheden
De voorziening heeft betrekking op brugwachterswoningen, diverse gemeentelijke woningen, 
brandweerkazernes, gemeentehuis, werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht,  kerktorens 
in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis, Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude,  Rondweg 
1A in Mijdrecht, De Polderbloesem, Jongerencentrum Tumult, NME-centrum, Gymnastieklokaal De 
Brug, Gymnastieklokaal De Eendracht, Brede School Present en het Veenweidebad.

Toelichting op de voorziening begraafplaatsen

Soort voorziening
Onderhoudsegalisatievoorziening.
 
Doelstelling
Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
 
Datum laatste actualisatie
Raadsbesluit van januari 2017.
 
Bijzonderheden
Geen.

Voorziening van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden

 
Afvalstoffen- 

heffing
Riool-
heffing

Wonen Totaal

     

Stand per 1 januari 2018 966.000 566.000 25.000 1.557.000

Toevoegingen    0

Aanwending -119.000 -169.000  -288.000

Stand per 31 december 2018 847.000 397.000 25.000 1.269.000

Toevoegingen  41.000  41.000
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Afvalstoffen- 

heffing
Riool-
heffing

Wonen Totaal

Aanwending -458.000   -458.000

Stand per 31 december 2019 389.000 438.000 25.000 852.000

Toevoegingen  71.000  71.000

Aanwending -389.000   -389.000

Stand per 31 december 2020 0 509.000 25.000 534.000

Toevoegingen  129.000  129.000

Aanwending    0

Stand per 31 december 2021 0 638.000 25.000 663.000

Toevoegingen  191.000  191.000

Aanwending    0

Stand per 31 december 2022 0 829.000 25.000 854.000

 

Toelichting op de voorziening afvalstoffenheffing

Soort voorziening
Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
 
Doelstelling
Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval 
worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
 
Datum laatste actualisatie
Augustus 2018.
 
Bijzonderheden
Bij het bepalen van de tarieven wordt de meerjarige omvang van deze voorziening betrokken.
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Toelichting op de voorziening rioolheffing

Soort voorziening
Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
 
Doelstelling
Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riool worden 
opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
 
Datum laatste actualisatie
Augustus 2018.
 
Bijzonderheden
Bij het bepalen van de tarieven wordt de meerjarige omvang van deze voorziening betrokken. Deze 
voorziening biedt vanaf 2020 de mogelijkheid om een deel van jaarlijkse prijsindexatie op te vangen. 
Dit wordt betrokken bij de tarieven 2020.

Toelichting op de voorziening wonen

Soort voorziening
Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
 
Doelstelling
Uit deze voorziening kunnen incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden worden 
opgevangen.
 
Datum laatste actualisatie
Maart 2018.
 
Bijzonderheden
In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat 
de ontvangen bijdrage van € 25.000 door de gemeente worden ingezet voor sociale 
volkshuisvestelijke doeleinden.
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10. Overzicht investeringen 2019 - 2022

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn opgenomen de geplande investeringen 2019 – 2022. De jaarlijkse 
waardevermindering van een investering komt tot uitdrukking als afschrijvingskosten. De kosten van 
afschrijvingen zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s.
 
Conform de BBV zijn de investeringen gesplitst in:

 investeringen met een economisch nut;
 investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven;
 investeringen met een maatschappelijk nut.

De afschrijvingstermijnen zijn in lijn met de vastgestelde nota “Investeren, waarderen en afschrijven 
2017 – 2020”; indien hiervan wordt afgeweken is de afschrijvingstermijn afzonderlijk toegelicht.

Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022

Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022

 2019 2020 2021 2022

     

     

Economisch nut 6.600.000 99.000 252.000 281.000

Verrekend via een heffing 200.000 840.000 608.000 200.000

Maatschappelijk nut 4.118.000 3.744.000 3.910.000 50.000

 10.918.000 4.683.000 4.770.000  531.000

 

Investeringen met een economische nut

Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn of bijdragen aan het generen 
van middelen. De volgende investeringen voldoen aan dit criterium.
 

Investeringen met een economisch nut 2019 - 2022

  Omschrijving  2019  2020  2021  2022
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Investeringen met een economisch nut 2019 - 2022

  Omschrijving  2019  2020  2021  2022

      

01. Sportvelden 518.000  41.000 153.000

02.
Bedrijfsmiddelen openbare ruimte 
voor openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

114.000 99.000 211.000 128.000 

03. Onderwijs 5.305.000    

04. ICT-Vervangingsplan 563.000    

05. Aanschaf mobiele telefoons 100.000    

 Totaal 6.600.000 99.000 252.000 282.000

 
 

Toelichting

  

01
.

Dit betreft investeringen in diverse sportvelden.

02
.

De investeringen 2019 – 2022 zijn gebaseerd op het materieelvervangingsplan openbare 
ruimte. Het betreft onder meer voertuigen en maaimachines.

03
.

De investeringen betreft Nieuwbouw scholencomplex Hofland-de Eendracht en herstel dak 
de Fontein.

04
.

De ICT- investeringen zijn gebaseerd op het meerjarig instandhouding- en vervangingsplan 
automatisering 2014 – 2019 (afschrijving 5 jaar).

05
.

Aanschaf mobiele telefoon ten behoeve van de organisatie ter vervanging van de huidige 
telefoons (afschrijving 4 jaar).
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Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven;

De volgende investeringen worden verrekend via de riool- danwel afvalstoffenheffing.
 

Investeringen die verrekend worden via een tarief 2019 - 2022

  2019 2020 2021 2022

      

06. Riolering algemeen 200.000 400.000 550.000 200.000

07. Riolering tractie  24.000   

08. Reiniging tractie  416.000 58.000  

 Totaal 200.000 840.000 608.000 200.000 

 
 

Toelichting

06.
De rioolinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022 en 
de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen. De jaarlijkse kosten van afschrijvingen en 
rente maken onderdeel uit van de rioolheffing.

07.
Deze investeringen hebben betrekking op de vervanging van een hogedrukspuit. De 
jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente maken onderdeel uit van de rioolheffing. 

08.
De reinigingsinvesteringen hebben betrekking op pers- en afvalcontainers en een 
mobiele kraan. De jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente maken onderdeel uit van 
de afvalstoffenheffing. 

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een 
maatschappelijk doel hebben zoals wegen,  bruggen en groenvoorziening vallen onder de noemer 
"Investeringen met een maatschappelijk nut".
 

Investeringen met een maatschappelijk nut 2019 - 2022

 2019 2020 2021 2022
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09. Wegen 3.828.000 3.381.000 3.910.000 50.000

10. bruggen 290.000 363.000   

Totaal 4.118.000 3.744.000 3.910.000 50.000

 

Toelichting

  

09.

De investeringen in wegen 2019 – 2022 betreffen de reconstructie/ nieuwe aanleg van: 
Ringdijk 2e en 3e bedijking Mijdrecht (afschrijving 20 jaar) en de Bovendijk Wilnis 
(afschrijving 20 jaar), Baambrugse Zuwe Vinkeveen (afschrijving 50 jaar), Herenweg 
Vinkeveen, Hoofdweg 2e deel (afschrijving 30 jaar), Pieter Joostenlaan (afschrijving 30 
jaar), Proostdijlaantje (afschrijving 30 jaar) en Pastoor Kannenlaan (30 jaar).

10.

De investeringen in bruggen betreffen de reconstructie van: de Middenweteringbrug 
Vinkeveen, Gemeenlandse vaartbrug Vinkeveen, Waverbrug Waverveen, Brug de Hoef, 
de Heulbrug Vinkeveen en vervanging vaste houten bruggen. (Voor diverse onderdelen 
is een componentenbenadering toegepast: electrische en hydraulische installatie 
afschrijving 15 jaar, aandrijving afschrijving 50 jaar, verhogen brug afschrijving 50 jaar en 
vervanging plateau monument afschrijving 50 jaar). 
Aanvullend zijn op basis van het aangenomen amendement "De Ronde Venen op de 
fiets" de volgende investeringen verwerkt:
1. fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) € 112.500 ; afschrijving 30 jaar
2. realisatie van extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) € 30.000 ; afschrijving 
10 jaar
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11. Analyse sociaal domein 2016 - 2022

Algemeen

Om inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein is er een analyse 
gemaakt waarbij het verloop van de realisatie en begroting binnen Programma 6 meerjarig zichtbaar 
wordt. Als uitgangspunt is het meerjarenperspectief na de 1e bestuursrapportage 2018 (en genomen 
raadsbesluiten tot en met juni 2018) gehanteerd ter duiding van de mutaties in deze 
programmabegroting 2019.
 
De meerjarenbegroting Sociaal Domein laat op totaalniveau een afbouw in middelen zien van € 22,4 
mln. in 2019 naar € 21,7 mln. in 2022, dit is een daling van circa € 0,7 mln.
 
De afbouw van de begrote middelen wordt veroorzaakt binnen de clusters Individuele voorzieningen 
Jeugd en Wmo en Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie. Binnen Individuele voorzieningen 
Jeugd en Wmo wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de afloop van incidentele budgetten, zoals het 
innovatiebudget in 2020 en het budget bedrijfsvoeringsimpuls in 2019. Binnen het cluster 
Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie laten de budgetten Sociale Werkvoorziening een dalende 
trend zien door de afbouw van de WSW regeling en het transformatieplan WSW, welke vanaf 2019 
zijn uitwerking zal hebben.
 
Tegelijkertijd wordt in deze begroting rekening gehouden met een aantal kostenstijgingen binnen het 
Sociaal Domein. In volumeontwikkeling betreft dit een lichte  toename in het aantal jongeren met 
Jeugdhulp en het aantal ingezette trajecten op jeugdbescherming.  Daarnaast zijn (en worden) er 
nieuwe prijsafspraken gemaakt met zorgaanbieders naar aanleiding van indexering en de Algemene 
Maatregel van Bestuur op reële prijsvorming.

Financiële samenvatting  sociaal domein 2016 - 2022

 

Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)

  Rekeni
ng

2016

Rekeni
ng

2017

Begroti
ng

2018

Begroti
ng 

2019

Begroti
ng 

2020

Begroti
ng

2021

Begroti
ng

2022

         

A
Algemene 
voorzieningen 
Jeugd en Wmo
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Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)

  Rekeni
ng

2016

Rekeni
ng

2017

Begroti
ng

2018

Begroti
ng 

2019

Begroti
ng 

2020

Begroti
ng

2021

Begroti
ng

2022

 
Volksgezondhei
d

-1.394 -1.465 -1.540 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617

 
Welzijnssubsidie
s

-1.943 -2.008 -2.295 -2.252 -2.176 -2.177 -2.177

 
 Dorpshuizen en 
maatschappelijk 
vastgoed

-754 -753 -674 -572 -554 -550 -549

 Totaal -4.091 -4.226 -4.509 -4.441 -4.347 -4.344 -4.343

B
Individuele 
voorzieningen 
Jeugd en Wmo

       

 
Sociale 
Infrastructuur

-1.337 -1.083 -1.253 -1.216 -1.166 -1.166 -1.166

 Schuldhulpbeleid* -105 -90 -100 -155 -155 -155 -155

 Wmo begeleiding -1.096 -1.229 -1.250 -1.300 -1.321 -1.319 -1.319

 
Wmo rolstoelen, 
vervoer en 
woonvoorzieningen

-1.017 -1.134 -1.139 -1.299 -1.225 -1.240 -1.255

 
Wmo 
huishoudelijke hulp

-1.484 -1.454 -1.613 -1.769 -1.715 -1.715 -1.715

 
Eigen bijdragen 
Wmo

632 445 450 220 220 220 220

 
Jeugdwet: Zorg in 
Natura

-4.305 -4.428 -3.965 -4.306 -4.306 -4.306 -4.306

 
Jeugdwet: 
Jeugdbescherming 
en Veilig Thuis

-604 -822 -840 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110

 
Jeugdwet: 
preventieve 
maatregelen

   -200 -200 -200 -200
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Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)

  Rekeni
ng

2016

Rekeni
ng

2017

Begroti
ng

2018

Begroti
ng 

2019

Begroti
ng 

2020

Begroti
ng

2021

Begroti
ng

2022

 
PGB's Jeugd en 
Wmo

-840 -466 -550 -550 -550 -550 -550

 Innovatiebudget 0 -242 -250 -150 0 0 0

 
Bedrijfsvoeringsim
puls Sociaal 
Domein

0 -252 -315 -15 -40 -15 -40

 Beschermd Wonen 0 0 -96 -96 -65 -65 -65

 Respijtzorg 0 0 -54 0 0 0 0

 Diversen 1 0 2 0 0 0 0

 Totaal -10.155 -10.755 -10.973 -11.946 -11.633 -11.621 -11.661

C

Inkomensregeling
en incl. 
arbeidsparticipati
e

       

 
Bijstandsuitkeringe
n (BUIG)

-5.986 -6.283 -6.181 -6.221 -6.326 -6.326 -6.326

 
Doeluitkering BUIG 
vanuit Rijk

5.424 6.114 6.846 6.907 7.007 7.007 7.007

 Re-integratie -365 -431 -334 -493 -270 -270 -270

 
Sociale 
Werkvoorziening

-1.777 -1.685 -2.017 -978 -1.041 -981 -937

 Werkplein -40 -59 -57 -57 -57 -57 -57

 Sociale Recherche -43 -47 -53 -53 -53 -53 -53 

 Uitvoering BBZ -51 -33 -43 -60 -60 -60 -60 

 
Terugvordering & 
verhaal en 
licentiekosten

-24 -66 45 51 51 51 51
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Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)

  Rekeni
ng

2016

Rekeni
ng

2017

Begroti
ng

2018

Begroti
ng 

2019

Begroti
ng 

2020

Begroti
ng

2021

Begroti
ng

2022

 Totaal -2.862 -2.490 -1.794 -904 -749 -689 -645

         

D
 Gemeentelijk 
armoedebeleid

       

 

Bijzondere Bijstand 
(incl. collectieve 
ziektekosten en 
studietoeslag)

-470 -431 -413 -412 -413 -412 -413

 
Inkomensreg. 
Chronisch zieken & 
Gehandicapten

-164 -166 -214 -214 -214 -214 -214

 
Armoedebestrijding 
kinderen

0 -89 -200 -145 -145 -145 -145

 
Kwijtschelding 
belastingen

-81 -105 -105 -105 -105 -105 -105

 Armoedebeleid -25 -25 -50 -75 -75 -25 -25

 Totaal -740 -816 -982 -951 -952 -901 -902

 

Totaal 
programma 6 
 (excl. 
capaciteitskosten
)

-17.848 -18.287 -18.258 -18.242 -17.681 -17.555 -17.551

 
Capaciteitskosten 
binnen Programma 
6**

-4.570 -3.007 -3.793 -4.117 -4.117 -4.117 -4.117

 
Totaal 
programma 6***

-22.418 - 21.294 -22.051 -22.359 -21.798 -21.672 -21.668

         

 
Verwacht 
perspectief 
conform 

   20.841 20.270 20.304 20.302
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Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)

  Rekeni
ng

2016

Rekeni
ng

2017

Begroti
ng

2018

Begroti
ng 

2019

Begroti
ng 

2020

Begroti
ng

2021

Begroti
ng

2022

raadsbesluiten juli 
2018

 Verschil t.o.v. 
perspectief 1e 
bestuursrapportage 
2018

   1.518 1.528 1.368 1.366

 
* Schuldhulpbeleid is vanaf 2017 verschoven vanuit Gemeentelijk armoedebeleid
** Door een herziening van de BBV zijn de capaciteitskosten vanaf 2017 anders verdeeld over de 
programma's. Om deze reden zijn de capaciteitskosten binnen het programma niet vergelijkbaar met het 
jaar 2016.
*** Het gepresenteerde resultaat van € 22.051.000 kan verminderd worden met het financiële effect van 
€ 384.000 in het genomen raadsbesluit Inrichtingsplan WSW in juni 2018 om tot het gepresenteerde 
resultaat in de 1e bestuursrapportage 2018 te komen, te weten € 21.667.000.

 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2019 - 2022

Verklaring van de verschillen 2019 2020 2021 2022

1.
Versterking gemeentelijk schulden- en armoedebeleid - 
taakmutatie Meicirculaire 2018

50 50   

2. Volumeontwikkeling Jeugdwet* 496 517 517 517

3.
Volumeontwikkeling  WMO budgetten (WMO 
voorzieningen, begeleiding, beschermd wonen &  PGB 
WMO)

-55 -130 -130 -130

4. Volumeontwikkeling eigen bijdrage vervoersvoorzieningen -44 -44 -44 -28

5.
Vaststelling GGD begroting 2019 met nieuwe taak 
Rijksvaccinatieprogramma - raadsbesluit juni 2018

103 103 103 103
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Verklaring van de verschillen 2019 2020 2021 2022

6.
Inrichtingsplan WSW - raadsbesluit juni 2018 (incl. 
ontwikkeling capaciteitskosten NRG personeel)

38 174 90 46

7.
Prijsontwikkeling Huishoudelijke Hulp n.a.v. Algemene 
Maatregel van Bestuur

252 252 252 252

8. Prijsindexering 346 342 342 342

9. Diversen -25 -26 -26 -27

10. Ontwikkeling capaciteitskosten (excl. WSW) 50 50 50 50

11. Ontwikkeling kosten afschrijving en rente -8 -8 -8 -8

 Nieuwe beleidsontwikkelingen:     

12. Maatschappelijke effectmeting  25  25

13. Interne controle Sociaal Domein 22 22 22 22

14. Subsidie Zorginfrastructuur 35 35 35 35

15. Aansluiting techniekonderwijs Arbeidsmarkt 17    

16. Leerwerkplaats 65    

17. Impuls Re-integratietrajecten 50    

18. Innovatieve preventieve maatregelen Jeugd* 200 200 200 200
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Verklaring van de verschillen 2019 2020 2021 2022

 

*Nadere toelichting mutatie Jeugdwet
De budgetten voor de Jeugdwet zijn ten opzichte van de voorgaande begroting  naar boven 
bijgesteld. Deze bijstelling is opgebouwd uit een aantal ontwikkelingen die hieronder 
worden toegelicht:
De totale kosten Jeugdwet Zorg in Natura  bedroegen in 2017 € 5,25 mln. Het opgenomen 
budget vanaf 2018 bedroeg structureel € 4,4 mln. Op basis van deze kostenontwikkeling is 
in de 1e bestuursrapportage 2018 gerapporteerd en is het actuele budget reeds met  € 
400.000 opgehoogd. Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat het aantal jongeren 
met jeugdhulp een lichte stijging laat zien en dat tevens het aantal trajecten 
Jeugdbescherming en Veilig Thuis zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Over deze volumeontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd in een nadere analyse 
Jeugdwet. Deze volumeontwikkeling (incl. de innovatieve preventieve maatregelen) is 
meegenomen in de meerjarenbegroting voor € 696.000 in 2019 oplopend naar € 717.000 in 
2022. Aanvullend op de volumeontwikkeling worden er per 1 januari 2019 nieuwe 
prijsafspraken gemaakt met de verschillend zorgaanbieders. Met deze prijsindexering is 
voor € 76.000 rekening gehouden in de begroting.
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12. Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2018

Inleiding

Na het vaststellen van de begroting 2018 in november 2017 zijn er diverse raadsbesluiten genomen 
die financiële effecten hebben.  Het gaat onder meer over de Kadernota 2019, 1e bestuursrapportage 
2018 en actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen. Een totaaloverzicht is hierna opgenomen.

Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juli 2018

  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

1

Actualisatie 
beheerplan 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017 

-5.000 -5.000 -5.000 0 1
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2

Veiligheidsregio 
Utrecht (verbonden 
partijen) - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

130.00
0

130.00
0

130.00
0

130.00
0

1
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3

Veiligheidsregio 
Utrecht (verbonden 
partijen) - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

47.000 0 0 0 1
verrekening 
met reserves

4

Extra toezicht 
snelvaren Vinkeveense 
Plassen - 1e 
Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

20.000 20.000 20.000 20.000 1
verrekend met 
begrotingsresul
taat

5

Actualisatie 
beheerplan 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017 

19.000 19.000 19.000 0 2
verrekend met 
begrotingsresul
taat
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  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

6

Verbeteren 
ondernemers- en 
vestigingsklimaat -
 Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

75.000 75.000 75.000 75.000 3
verrekend met 
begrotingsresul
taat

7

Bijdrage regionaal 
bureau leerplicht 
(RBL) - Kadernota 
2019  raadsbesluit mei 
2018

50.000 50.000 50.000 50.000 4
verrekend met 
begrotingsresul
taat

8

Nieuwbouw 
scholencomplex 
Hofland (kosten 
afschrijving en rente) - 
Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

0
200.00

0
200.00

0
200.00

0
4

verrekend met 
begrotingsresul
taat

9

Afboeking restant 
boekwaarde Hofland 
scholen - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

0
370.00

0
0 0 4

verrekening 
met reserves

1
0

Ontwikkeling kosten 
leerlingenvervoer - 1e 
Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

108.00
0

108.00
0

108.00
0

108.00
0

4
verrekend met 
begrotingsresul
taat

1
1

Actualisatie 
beheerplan 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017 

-60.000 -60.000 -60.000 0 5
verrekend met 
begrotingsresul
taat

1
2

Vervanging populieren 
(Bomenbeleid) - 
Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

100.00
0

135.00
0

125.00
0

0 5
verrekening 
met reserves
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  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

1
3

Actualisatie 
beheerplan 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017 

-14.000 -14.000 -14.000 0 6
verrekend met 
begrotingsresul
taat

1
4

Convenant samen 
dementievriendelijk - 
Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

70.000 0 0 0 6
verrekening 
met reserves

1
5

CAK aanpassing eigen 
bijdrage WMO - 
Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

275.00
0

275.00
0

275.00
0

275.00
0

6
verrekend met 
begrotingsresul
taat

1
6

Mantelzorgondersteuni
ng - Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

54.000 0 0 0 6
verrekening 
met reserves

1
7

Amendement Innovatie
budget - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

150.00
0

0 0 0 6
verrekening 
met reserves

1
8

Ontwikkeling 
zorgkosten Jeugd - 1e 
Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

400.00
0

400.00
0

400.00
0

400.00
0

6
verrekend met 
begrotingsresul
taat

1
9

Intensivering 
jongerencoach - 1e 
Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

17.000 17.000 17.000 17.000 6
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2
0

Lagere kosten 
cliëntondersteuning - 
1e bestuursrapportage 
2018

-21.000 -21.000 -21.000 -21.000 6
verrekend met 
begrotingsresul
taat
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  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

2
1

Actualisatie 
beheerplan 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017 

5.000 5.000 5.000 0 7
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2
2

Omgevingswet formati
e milieu - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

50.000 50.000 50.000 50.000 7
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2
3

Actualisatie 
bestemmingsplannen - 
Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

160.00
0

0 0 0 8
verrekening 
met reserves

2
4

Voorbereiding 
omgevingswet 
capaciteit - Kadernota 
2019 raadsbesluit mei 
2018

400.00
0

0 0 0 8
verrekening 
met reserves

2
5

Voorbereiding 
omgevingswet 
(adviezen en plannen) 
- Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

200.00
0

0 0 0 8
verrekening 
met reserves

2
6

Aankoop kavel grond 
nabij Provincialeweg 
N201 te Mijdrecht  
(november 2017)

5.000 5.000 5.000 0 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2
7

Herijken voorzieningen 
gemeentelijke 
gebouwen - 
raadsbesluit december 
2017

102.00
0

102.00
0

102.00
0

0 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

2
8

Extra wethouder - 
Coalitieakkoord 
raadsbesluit april 2018

105.00
0

105.00
0

105.00
0

105.00
0

9
verrekend met 
begrotingsresul
taat
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  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

2
9

Regionaal historisch 
centrum - Kadernota 
2019 raadbesluit mei 
2018

78.000 78.000 78.000 78.000 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3
0

Toename structurele 
licentiekosten - 
Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

40.000 40.000 40.000 40.000 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3
1

Zaakgericht werken, 
infobeheerplan en 
digitale agenda - 
Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

175.00
0

0 0 0 9
verrekening 
met reserves

3
2

AGV en 
privacybescherming - 
kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

50.000 0 0 0 9
verrekening 
met reserves

3
3

Wachtgelden 
voormalig wethouders 
- 1e 
bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

150.00
0

150.00
0

150.00
0

150.00
0

9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3
4

VOG 
(bedrijfsvoeringsonder
delen) - 1e 
bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

7.000 7.000 7.000 7.000 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3
5

Verzekeringspremie -
 1e bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

25.000 25.000 25.000 25.000 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat

3
6

Repro - 1e 
bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 

20.000 20.000 20.000 20.000 9
verrekend met 
begrotingsresul
taat
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  2019 2020 2021 2022
Program

ma
Opmerking

2018

3
7

Bijstelling inkomsten 
Vitens - 1e 
bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 
2018

-77.000 -77.000 -77.000 -77.000 10
verrekend met 
begrotingsresul
taat

        

 Totaal
2.910.0

00
2.209.0

00
1.829.0

00
1.652.0

00
  

        

 
verrekend met 
begrotingsresultaat

1.504.0
00

1.704.0
00

1.704.0
00

1.652.0
00

  

 
verrekening met 
reserves

1.406.0
00

505.00
0

125.00
0

0   

 Totaal
2.910.0

00
2.209.0

00
1.829.0

00
1.652.0

00
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13. Financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen 2019 - 2022

Inleiding

Zoals ook blijkt uit de beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domein zijn er ambities op 
verschillende terreinen. Om deze ambities te realiseren en de daarbij behorende resultaten is 
financiële middelen en personele middelen nodig. Het gaat onder meer om kwaliteitsverbetering Pieter 
Joostenlaan en Pastoor Kannenlaan in Wilnis, nieuwbouw scholencomplex Hofland/De Eendracht, 
inzet op preventieve maatregelen jeugdzorg, handhaving , circulaire economie en het uitvoeren van 
het transitieplan warmte. In dit  onderdeel is een totaaloverzicht opgenomen met een toelichting.

Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2019 - 2022

  2019 2020 2021 2022 Pro-
gramm

a

Opmerkin
g

1
Gespecialiseerd 
jongerenwerk 
(streetcornerwerk)

55.000 55.000 0 0 1
t.l.v. 
reserve

2
Diverse investeringen 
wegen

0 16.000 56.000 56.000 2

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

3
Regionale 
samenwerking 
economie & recreatie

86.000 86.000 86.000 86.000 3 t.l.v. IBP

4
Huisvestingsprogramma 
2019: Herstel dak 
Fontein

0 8.000 8.000 8.000 4

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

5
Verhogen subsidie 
gemeentelijke 
monumenten

19.000 19.000 19.000 0 5
t.l.v. 
reserve

6
Verhogen subsidie RTV 
De Ronde Venen

10.000 10.000 10.000 10.000 5

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

7
Inzet innovatieve 
preventieve maatregelen 

200.000 200.000 200.000 200.000 6 t.l.v. IBP
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  2019 2020 2021 2022 Pro-
gramm

a

Opmerkin
g

jeugdzorg

8
Maatschappelijke 
effectmeting 

0 25.000 0 25.000 6
t.l.v. 
reserve

9
Interne controle Sociaal 
Domein

0 22.000 22.000 22.000 6

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

1
0

Subsidie 
zorginfrastructuur

35.000 35.000 35.000 35.000 6

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

1
1

Aansluiting 
techniekonderwijs 
arbeidsmarkt

17.000 0 0 0 6
t.l.v. 
reserve

1
2

Leerwerkplaats 65.000 0 0 0 6
t.l.v. 
reserve

1
3

Impuls re-
integratietrajecten

50.000 0 0 0 6
t.l.v. 
reserve

1
4

Transitieplan warmte 350.000 350.000 350.000 350.000 7 t.l.v. IBP

1
5

Transitieplan elektriciteit 0 75.000 75.000 75.000 7 t.l.v. IBP

1
6

Circulaire economie 45.000 45.000 45.000 45.000 7 t.l.v. IBP

1
7

Handhaving - BOA & 
klachten en meldingen 
openbare ruimte

168.000 168.000 168.000 168.000 8 t.l.v. IBP

1
8

Asbest - nieuwe 
wetgeving

80.000 60.000 60.000 60.000 8

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat & 
reserve
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  2019 2020 2021 2022 Pro-
gramm

a

Opmerkin
g

1
9

Frictiekosten personeel 200.000 200.000 200.000 0 9
t.l.v. 
reserve

2
0

Dienstverlening: trainen 
en begeleiden

230.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
1

Dienstverlening:  meten 
& verbeteren

127.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
2

Kwaliteitsimpuls 
administratie

225.000 100.000 100.000 100.000 9

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat & 
reserve

2
3

Aanschaf mobiele 
telefoons

0 25.000 25.000 25.000 9

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

2
4

Wet normalisering 
rechtspositie 
ambtenaren

77.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
5

Toekomst gemeentehuis 75.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
6

Versterken digitale 
dienstverlening

62.000 62.000 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
7

Arbeidsmarktcommunica
tie

50.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

2
8

Versterken 
bestuursondersteuning

30.000 30.000 30.000 30.000 9

t.l.v. 
begrotings
-
resultaat

2
9

Versterken interne 
controles 

25.000 25.000 0 0 9
t.l.v. 
reserve

3
0

Representatiebudget 
college

20.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve
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  2019 2020 2021 2022 Pro-
gramm

a

Opmerkin
g

3
1

Beheercapaciteit 
mobiele apparaten

14.000 0 0 0 9
t.l.v. 
reserve

 Totaal
2.315.00

0
1.616.00

0
1.489.00

0
1.295.00

0
  

 

1. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk)

In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn al goede stappen gezet en de 
jongerenwerkers beginnen hun rol als hulpverlener steeds meer duidelijk te maken. Echter om in deze 
doelgroep een goede positie te verwerven en goede resultaten te behalen is meer tijd nodig.

2. Diverse investeringen wegen

In 2019 en 2020 vindt aan diverse wegen groot onderhoud/ reconstructie plaats. Voor een aantal 
projecten is hiervoor extra investeringsbudget benodigd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de 
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

3. Regionale samenwerking economie & recreatie

Het versterken van de regionale economie is bij uitstek een opgave waarbinnen diverse ambities van 
provincies, gemeenten en het Rijk samenkomen. Een aantrekkelijke recreatieve gemeente draagt bij 
aan het versterken van onze economie. De inzet is bedoeld om de ontwikkelingen bij de regionale 
samenwerking op economie, recreatie en cultuurhistorie intensief te volgen, zodat de kansen hierin 
optimaal worden benut.

4. Huisvestingsprograam 2019: Herstel dak Fontein

Het schoolbestuur van basisschool de Fontein heeft op grond van de onderwijswetgeving een 
aanvraag ingediend voor bekostiging in 2019 van het herstel van een constructiefout van het dak. De 
gemeente is verplicht deze kosten te vergoeden als het schoolbestuur de noodzaak heeft aangetoond. 
Dit betreft een investering van € 205.000 wat zich vertaald in structurele rente- en afschrijvingslasten

5. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten

In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de 
monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor 
restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. 
Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is. Om de aanpak 
van “verwaarloosd erfgoed” een extra impuls te geven is voor 3 jaar incidenteel budget benodigd.
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6. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen

Veel Nederlandse lokale omroepen hebben moeite om hun exploitatie te dekken. Om het 
voortbestaan van RTV de Ronde Venen te kunnen waarborgen is een structurele verhoging van de 
subsidiebijdrage onvermijdelijk. Hierdoor zal de omroep haar uitzendingen, rapportages en verslagen 
kunnen voortzetten.

7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen jeugdzorg

Hoewel de landelijke trend moeilijk te keren zal zijn willen wij blijven inzetten op het zo veel mogelijk in 
een vroeg stadium oplossen of beperken van problemen. In de eerste plaats voor het welzijn van de 
jeugd in De Ronde Venen, in tweede instantie ook om de kosten beheersbaar te houden. Om de 
stijging van het aantal cliënten binnen de Jeugdzorg te kantelen wordt daarom ingezet op innovatieve 
preventieve maatregelen.

8. Maatschappelijke effectmeeting

Dit betreft het tweejaarlijks meten van maatschappelijke effecten van ons beleid. Deze meting is de 
basis voor het resultaatgericht sturen. Hierover is separaat een informatienota verstrekt in griffiebrief 
25 van 27 juni 2018.

9. Interne controle Sociaal Domein

In 2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019 voor het uitvoeren van de 
interne controles binnen het Sociaal Domein. Voor het continueren van deze interne controles is per 
2020 structurele uitbreiding noodzakelijk.

10. Subsidie zorginfrastructuur

Zorgorganisatie Careyn ontving tot en met 2017 een subsidie vanuit het Rijk voor het organiseren van 
een goede zorginfrastructuur. Vanaf 2018 zijn hiervoor middelen toegevoegd aan de algemene 
uitkering. Gemeenten zijn vrij geweest om dit geld wel of niet in de begroting te verwerken. In 
overeenstemming met de aanbieder is er overeengekomen om voor 2019 een subsidiebudget 
beschikbaar te stellen voor zorginfrastructuur. Onder zorginfrastructuur wordt verstaan: het 
operationeel houden van personenalarmering, wijksteunpunten en het mogelijk maken van 
automatische deurontgrendeling.

11. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt

In samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen start de gemeente een pilot om 10 
uitkeringsgerechtigde inwoners vanaf 27 jaar duurzaam uit te laten stromen naar een baan in de 
technieksector. In overleg met werkgevers worden onderwijstrajecten geselecteerd.
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12. Leerwerkplaats

De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, die 
niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar werk of 
terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich nog steeds verder. De doorontwikkeling richt zich 
op preventie en kortdurende begeleiding.

13. Impuls re-integratietrajecten

Dit betreft extra budget voor het leveren van re-integratiediensten op het gebied van begeleiden van 
kwetsbare groepen (waaronder statushouders), wonen, werken en dag activering.

14. Transitieplan warmte

In april 2017 heeft de raad het spoorboekje klimaatneutraal 2040 vastgesteld. Eén van de 
vervolgacties is het opstellen en uitvoeren van een transitieplan warmte, oftewel een plan om in 2040 
CO2-neutraal te voorzien in de warmtebehoefte van de gemeente.

15. Transitieplan elektriciteit

De periode van werkzaamheden voor het bereiken van deze doelstelling gaat over een langere 
termijn. Van de eerder opgenomen incidentele budgetten tot en met 2019 zullen de werkzaamheden 
doorlopen.

16. Circulaire economie

Het doel is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde 
vernietiging te minimaliseren. In het interbestuurlijk programma is het doel gesteld in 2050 een 
circulair Nederland te hebben. Daartoe worden regionale transitieagenda’s circulaire economie 
opgesteld. Samen met onze bedrijven gaan we dit oppakken.

17. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met een daaraan gekoppeld 
uitvoeringsprogramma. In 2019 worden - vanuit het continue proces van verbeteren -de klachten en 
meldingen openbare ruimte inzichtelijk gemaakt, in combinatie met handhaving op de openbare 
ruimte. Hiervoor is voor handhaving extra inzet van BOA's benodigd en voor toezicht.

18. Asbest - nieuwe wetgeving

Per 1 juli 2018 is er gewijzigde wetgeving op het gebied van toezicht bij asbest sanering. Tot deze 
periode was de gemeente wettelijk verplicht dit toezicht uit te voeren. In de uitvoeringsprogramma’s 
van de afgelopen jaren is dit “weg” geprioriteerd, omdat er onvoldoende capaciteit voor toezicht 
beschikbaar was. Vanaf 1 juli 2018 is deze taak wettelijk belegd bij de omgevingsdienst. Hiervoor is 
€ 60.000 structureel opgenomen.
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Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op 
asbest. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten verwijderen. 
In 2019 wordt een plan opgesteld hoe onze gemeente hier mee om wil gaan. Voor het samenstellen 
van een plan is € 20.000 incidenteel opgenomen.

19. Frictiekosten personeel

De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5%. Afgezet tegen de totale salariskosten 
betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt voor vervanging 
gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is 
het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een 
cultuuromslag aangekondigd. Hoewel wordt ingezet om iedereen mee te nemen bij deze ontwikkeling, 
is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Deze twee zaken maken het huidige 
frictiebudget ontoereikend. Het betreft een incidenteel budget voor de jaren 2019 – 2021.

20. Dienstverlening; trainen en begeleiden

Een goede dienstverlening zit niet alleen in goede digitale producten en andere technische 
ondersteuning, maar is vooral mensenwerk. Er wordt daarom aandacht besteed aan training, een 
goede invoering van nieuwe werkwijzen en begeleiding van de mensen. Hiermee maken we de 
dienstverlening slimmer, toegankelijker en persoonlijker, met als resultaat tevreden inwoners die zich 
welkom voelen via alle kanalen.

21. Dienstverlening:  meten & verbeteren

Een aantal tijdrovende papieren processen worden verder gedigitaliseerd en vereenvoudigd. 
Daarnaast zal de kwantiteit, snelheid en proceskwaliteit van de dienstverlening onderzocht worden. 
Op basis van de analyse vinden verdere verbeteracties plaats. Er komt een standaard 
feedbackmogelijkheid voor inwoners op de gemeentelijke dienstverleningsproducten. Ook vindt er een 
onderzoek plaats naar de inwonerstevredenheid op een (nader te bepalen) specifiek  onderwerp.

22. Kwaliteitsimpuls administratie

Een goede financiële en personele administratie vormt de basis van een goed functionerende 
organisatie en een goede dienstverlening. Er worden steeds hogere eisen gesteld, vanwege wet en 
regelgeving, digitalisering, procesverbetering en de wens tot meer sturingsinformatie. Het nieuwe 
financieel pakket dat volgend jaar gebruikt gaat worden is ingericht om processen te verbeteren om 
rekeningen sneller te kunnen betalen en meer in control te komen door een 
verplichtingenadministratie. Er is structureel extra inzet nodig om deze processen te ondersteunen en 
is in 2019 eenmalig extra inzet nodig om tot een goede invoering van het financieel pakket te komen.

23. Aanschaf mobiele telefoons

Ter verbetering en uitbreiding van onze digitale dienstverlening gaan we in 2019 investeren in mobiele 
telefoons voor onze medewerkers. Hiermee gaan wij de (telefonische) bereikbaarheid verbeteren.
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24. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke 
rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Het proces omvat juridische, 
personele en organisatorische aspecten. Ook de medezeggenschap (Ondernemingsraad) en de rol 
van de vakbonden (in het Georganiseerd Overleg) wijzigt. De organisatie moet in 2019 stappen zetten 
in de overgang van o.m. het publiekrecht naar het privaatrecht, van CAR/UWO naar CAO Gemeenten, 
van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van Georganiseerd Overleg naar Ondernemingsraad. 
Wij maken daarbij gebruik van de ondersteuning die de VNG ons biedt.

25. Toekomst gemeentehuis

In 2018 is een raadswerkgroep gestart met een verkenning naar de toekomst van het gemeentehuis 
te Mijdrecht. Het doel is om te komen tot een Programma van Eisen aan de hand waarvan scenario’s 
kunnen worden getoetst.

26. Versterken digitale dienstverlening

De versterkte focus op onze digitale kanalen vraagt om de ontwikkeling van meer (audio)visueel 
materiaal, zoals film, geluidsopnamen en infographics). De komende twee jaar vindt hier extra inzet op 
plaats.

27. Arbeidsmarktcommunicatie

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en zichtbaar en herkenbaar zijn. 
Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk thema. Juist nu het economisch goed gaat en de 
vraag naar arbeidskrachten groot is, is het goed in contact te komen en te blijven met de arbeidsmarkt 
van groot belang.

28. Versterken bestuursondersteuning

Om de lijn voort te zetten ten aanzien van het investeren in goede relaties, zowel met inwoners, 
buurgemeenten, als externe partijen, is er extra tijd en aandacht op het gebied van 
bestuursondersteuning nodig. Tot nu toe is dit binnen de bestaande formatie gelukt, doordat er minder 
wethouders waren dan voorheen. Per 2018 zijn er 4 wethouders en kan dit niet meer opgevangen 
worden binnen de bestaande formatie.

29. Versterken interne controles

Voor het verbeteren van gegevensgerichte naar systeemgerichte interne controles is projectleiding 
nodig om deze overgang in te voeren. Een speciaal ingericht controle systeem (Business Control 
Framework) helpt onze gemeente om de interne controles naar een hoger kwaliteitsniveau te 
ontwikkelen.
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30. Representatiebudget college

Eens in de vijf jaar worden relatiegeschenken ingekocht. Aangezien deze vaak speciaal voor De 
Ronde Venen gemaakt worden (met logo of wapen bijvoorbeeld), wordt dit periodiek ingekocht.

31. Beheercapaciteit mobiele apparaten

Dit betreft de beheercapaciteit voor de implementatie van mobiele telefoons.
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