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Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2019 conform onze financiële 
verordening. Deze rapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2019, met 3 
domeinen waarin de 10 beleidsprogramma's zijn opgenomen. Binnen ieder domein is een splitsing 
gemaakt tussen de beleidsmatige en de financiële verantwoording.
 
In het beleidsmatige deel informeren wij u over de voortgang en realisatie van onze acties. De 
bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsinstrument en geeft aan of uitvoering en middelen nog 
op schema loopt. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat in 2019 uitsluitend een 
toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Naar aanleiding van de 
raadsbehandeling van de eerste bestuursrapportage 2019 wordt binnen de auditcommissie verder 
gesproken om te komen tot een invulling van de bestuursrapportage in 2020 die meer in uw 
informatiebehoefte voorziet.
 
Daarnaast vindt u binnen het beleidsmatige deel de verantwoording op de gedane toezeggingen die in 
de bestuursrapportage opgenomen zouden worden. Waar mogelijk is verantwoording gekoppeld onder 
een van de doelstellingen/acties. Indien dat inhoudelijk onmogelijk bleek is een apart onderdeel binnen 
het beleidsmatige deel van het domein gecreëerd. In deze bestuursrapportage zijn de toezeggingen 
omtrent regeldruk in het sociaal domein, over groene leges en de ICT voortgang opgenomen.
 
Bij het financiële deel vindt u de voorgestelde mutaties in de budgetten per programma binnen het 
domein. Hierbij is tevens informatie uit de Programmabegroting 2019 opgenomen, zodat u aansluiting 
en inzicht heeft op het verloop van de budgetten per programma. Met de auditcommissie van uw raad 
is afgesproken dat een ondergrens van € 25.000 wordt gehanteerd voor het bijstellen van budgetten.
 
Wij stellen u voor de Programmabegroting 2019 te wijzigen, zoals aangegeven in deze 
bestuursrapportage. Gezien de gelijktijdige behandeling van de tweede bestuursrapportage en de 
Programmabegroting 2020 is in deze bestuursrapportage specifiek aangegeven bij mutaties die effect 
hebben op 2020 en verder of de mutatie een aanvulling op de primaire begroting 2020 - 2023 is of reeds 
daarin is verwerkt.
 
Met deze bestuursrapportage willen wij tot uitdrukking brengen dat wij kans zien onze doelen en 
ambities voor 2019 te verwezenlijken.
 
Ik wens u veel leesplezier en een goede behandeling toe.
 
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Alberta Schuurs, wethouder Financiën
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Beleidsmatige hoofdlijn

Graag nemen wij u mee in de beleidsmatige voortgang van de Programmabegroting 2019. Alvorens in 
te gaan op de specifieke acties uit de begroting maken wij u deelgenoot van resultaten in de eerste 
acht maanden van dit jaar binnen de drie domeinen.
 
Domein 1 Sociaal domein
We zitten in de optimalisatiefase van het transformatieproces. In dat kader worden binnen de Toegang 
de werkprocessen opnieuw onder de loep genomen en aangepast waar nodig. Hierin wordt 
nadrukkelijk ingezet op de vermindering van regeldruk. Er wordt gekeken naar een goede verdeling 
van werk, kwaliteitsimpulsen op de vakgebieden en zo voort. Dit alles om de Toegang nog beter in te 
regelen. In oktober 2019 wordt de raad meegenomen in het gehele verhaal.
 
Uitvoering is gegeven aan de digitalisering van de monitor, wordt resultaatsturing ingeregeld en 
bereiden we de nieuwe inkoop 2021 voor. We zijn aan de slag  aan de ontwikkeling van meerdere 
plannen zoals aanpak Armoede en Schulden, Participatiekoers, Jongeren Abcoude, jeugdbeleidsplan 
en het 55+ plan. Daarnaast mogen wij onszelf sinds 10 september 2019 een ‘Dementievriendelijke 
Gemeente’ noemen en staat de hele maand oktober 2019 in het teken van bewegen met ‘Oktober 
actief’. De taalaanpak wordt uitgerold. Het dossier De Boei loopt ook op schema. Als laatste wapenfeit 
kunnen we melden dat de zomerworkshops in het Werkcentrum enthousiast wordt ontvangen door 
onze inwoners en dat er nog best veel inwoners zijn die graag nog wat bij willen leren.
 
Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving
In de nieuwe Huisvestingsverordening heeft het college de beleidsregel ‘voorrang lokaal 
woningzoekenden’ vastgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om tot 25% van de 
woningtoewijzing van de huurwoningen in de dorpen Baambrugge, De Hoef, Vinkeveen, Wilnis, 
Abcoude, Amstelhoek en Waverveen voorrang geven aan woningzoekenden uit het eigen dorp.
 
De werkzaamheden in voorbereiding op de Omgevingswet zijn de afgelopen maanden goed op stoom 
gekomen. De participatieronde voor de pilot Omgevingsvisie Bedrijventerrein heeft plaatsgevonden, 
de inventarisatie van gemeentelijke regelgeving en huidige werkprocessen voor vergunningverlening 
is in september afgerond. Met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een advies 
opgeleverd met concrete punten waarop actie nodig is. Er is een planning gemaakt voor het pad van 
de werkzaamheden, waaruit de noodzakelijke voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn vermeld.
 
In juni heeft de raad besloten dat de Trekvogelschool voor een periode van vijf jaar gebruikt gaat 
worden door maatschappelijke organisaties, zoals de Voedselbank en Inloophuis ‘ t Anker. Het 
schoolplein wordt aangepast zodat er extra parkeervakken worden gemaakt voor gebruikers en 
bewoners. Tevens zijn de speeltoestellen en het groen geborgd in het raadsvoorstel.
 
Afgelopen periode is de Ruimtelijke Verkenning wonen is afgerond. Hiermee wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de woonbehoefte is per dorp. Een vervolg stap is om in samenspraak met de raad, om 
de behoefte per dorp in beeld te krijgen hoe we invulling geven aan de benodigde ontwikkelingen en 
wat onze strategie daarbij is.
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De afgelopen periode zijn verschillende bestemmingsplannen afgerond. Het bestemmingsplan 
Buitengebied-West is unaniem vastgesteld. Er zijn verschillende beroepen tegen het 
bestemmingsplan ingesteld, die naar verwachting in het voorjaar van 2020 behandeld zullen worden 
door de Raad van State. Daarnaast zijn nog verschillende postzegelbestemmingsplannen afgerond, 
waaronder de bestemmingsplannen Gosewijn van Aemstel en Prins Bernhardlaan, welke een bijdrage 
leveren in de vraag naar sociale huurappartementen voor senioren nabij het centrum van Mijdrecht.
 
Het Programma Vinkeveens Plassen 2019-2024 is vastgesteld in het Recreatieschap. Hiermee geven 
we vervolg aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen. In dit kader is er voor de zomer met alle 
stakeholders een verkenning gedaan van verschillende ontwikkelscenario’s voor de zandeilanden. Het 
recreatieschap werkt nu een voorkeursscenario uit.
 
Aan het begin van het recreatieseizoen is er een kick-off geweest met toerisme- en 
recreatieondernemers. Dit is positief ontvangen en krijgt in het najaar vervolg in de vorm van een 
inspiratiebijeenkomst om te kijken hoe we de toeristisch-recreatieve parels in onze gemeente beter 
met elkaar kunnen verbinden.
 
Er zijn vier nieuwe fietsroutes in de gemeente ontwikkeld: De Ronde Venen fietsroute, maar ook twee 
fortenroutes vanuit Abcoude en een Cycleseeing route vanuit Amsterdam. Deze routes worden 
digitaal en via flyers onder de aandacht gebracht.
 
We hebben alle openbare kunstwerken geïnventariseerd, schoongemaakt en onderhouden. Vanaf 
2020 houden we deze ieder jaar bij.
 
Meer dan honderd monumenten zijn voorzien van monumentenschildjes. Hiermee is ons gebouwd 
erfgoed zichtbaarder dan ooit.
 
Met het raadsbesluit van 27 juni, gebaseerd op het advies van de bouwcommissie, heeft de raad het 
college opdracht gegeven vier scenario’s verder uit te werken en een dekkingsvoorstel op te stellen. 
Besluitvorming over een scenario en het dekkingsvoorstel wordt verwacht in het eerste kwartaal van 
2020. Dan wordt de initiatieffase afgesloten en de definitiefase opgestart.
 
Met het slaan van de eerste paal is een belangrijke stap gezet in het proces dat eind 2020 moet leiden 
tot de opening van het sporthuis in Abcoude.
 
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Veiligheid is en blijft een belangrijk aandachtsgebied en over de afgelopen periode zijn we dan ook 
verheugd u te kunnen melden dat we, mede door onze inzet, nog altijd in de regio Midden Nederland 
bovenaan staan met procentueel gezien het hoogste aantal deelnemers van Burgernet (16,2%). 
Daarnaast geven de laatst gepubliceerde veiligheidscijfers ook aan dat de criminaliteit in De Ronde 
Venen in de eerste helft van dit jaar licht gedaald is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met 
name het aantal woninginbraken en autokraken nam af. Daar waar nodig is extra inzet gepleegd, 
zoals het parkeren in de blauwe zone, extra vaartoezicht Vinkeveense Plassen en is gespecialiseerd 
jongerenwerk gecontinueerd. Tevens zijn er activiteiten opgepakt met onze samenwerkingspartners, 
waaronder de voorlichting op het gebied van preventie in samenwerking met de politie tijdens de 
jaarmarkt in Mijdrecht en Vinkeveen.
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We 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.
 
Ten aanzien van de doelmatigheidsonderzoeken ronden we momenteel het onderzoek van de 
bouwleges af. Daarnaast werken we de onderzoeksopdrachten ten aanzien van de P&C-cyclus en de 
inhuur verder uit.
 
Tijdens de afrondende fase van het project Datagestuurd werken ontwikkelen we een datastrategie. 
Een stagiaire van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt de stroomlijning van onze 
dienstverleningsprocessen en een trainee van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar 
flexibele, schaalbare en toekomstbestendige oplossingen voor onze opslag en verwerking van onze 
data. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen op het terrein van datagestuurd werken en 
zijn we in gesprek met buurgemeenten om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.
 
Op het terrein van dienstverlening en informatieverstrekking aan onze inwoners zijn mooie stappen 
gezet. Met de ingebruikname van een monitoringstool is het beheer van onze social-mediakanalen 
verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn we in staat om de toenemende stroom online vragen sneller 
en beter beantwoorden.
 
Zo is de tevredenheid van de klant over de beantwoording van vragen die via Whatsapp gesteld zijn 
hoog. We hebben intern diverse, succesvolle, acties gedaan voor het verbeteren van de telefonische 
bereikbaarheid. 
 
Dit jaar zijn er drie verkiezingen succesvol verlopen, werken op afspraak is ingevoerd en de inwoners 
kunnen steeds meer producten digitaal zelf regelen (verhuizingen/aanvragen uittreksels).  
 
Binnen de bedrijfsvoering hebben we de inrichting van het nieuwe financiële systeem verbeterd. 
Daarbij hebben we de doorlooptijd van de betaling van facturen verder kunnen verbeteren. Met name 
de doorlooptijd van de betalingen aan onze lokale ondernemers hebben wij verkort.
 
In deze bestuursrapportage vindt u, op uw verzoek, een uitgebreide toelichting op de besteding van 
de Informatisering en Automatisering-budgetten. Op het gebied van automatisering is verder gebouwd 
aan het bieden van een solide, betrouwbare infrastructuur.
 
We zijn actief aan de slag geweest met onze interne en externe mobiliteit. Veel vacatures zijn ingevuld 
door het aantrekken van nieuwe medewerkers. In het eerste half jaar van 2019 zijn 43 nieuwe 
medewerkers in dienst gekomen en 16 medewerkers vertrokken. Onze arbeidsmarktcampagne werpt, 
zeker in de huidige arbeidsmarkt, haar vruchten af. Daarnaast zijn diverse vacatures ingevuld door 
interne collega’s. Vijf medewerkers zijn doorgestroomd naar een ander team en zes collega’s hebben 
binnen het eigen team een andere functie gevonden. We bieden onze huidige medewerkers daarmee 
mogelijkheden zich verder te ontwikkelen.
 



 - pagina 10 van 62

Voortgang acties uit de Programmabegroting 2019 
Vanuit beleidsmatig perspectief ligt de voortgang en realisatie grotendeels op schema, 81 van de 98 
acties zijn 'op koers'. De volgende acht acties zijn reeds afgerond:

 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek (1.4.2);
 Wij stimuleren een circulaire economie (2.06.3);
 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten (2.08.3);
 Meer kleur aanbrengen in de wijken (2.09.2);
 In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte 

georganiseerd (2.09.5);
 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug (2.03.6)
 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie (2.10.1);
 Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s) (3.11.1).

 
Bij negen acties zien wij knelpunten, namelijk:

 Inzet op het voorkomen van problematische schulden (1.1.3)
 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven (1.3.2);
 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan 

van provincie en Rijk naar gemeente (2.04.3);
 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten (2.04.4);
 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor 

worden opgesteld (2.04.7);
 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden (2.07.1);
 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op 

specifieke doelgroepen (2.07.2);
 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed (2.12.2);
 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten 

(3.06.1).
Graag gaan wij met uw raad in gesprek over de gewenste bijsturing teneinde de beleidsdoelstellingen 
te behalen.
 
Raadstoezeggingen
Op het gebied van het terugbrengen van regels binnen het sociaal domein worden de kernteams 
doorontwikkeld waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderen van regeldruk en lastenverlichting 
voor inwoners, professionals en de gemeentelijke organisatie.
 
Met betrekking tot de teruggave van leges op basis van de subsidieregeling 'groene leges' is ten 
aanzien van de uitputting geen ontwikkeling te melden ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 
2019.
 
Effecten door het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Door de rechterlijke uitspraak waarin de regelgeving op basis van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) strijdig wordt geacht met de Wet Natuurbescherming bestaat er een risico dat deze uitspraak 
gevolgen gaat hebben voor de verwachte levering van de bouwgrond i.c. het realiseren van de 
geprognotiseerde grondopbrengsten. De projectontwikkelaar heeft ten gevolge van deze uitspraak 
mogelijk een aanvullende vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Er wordt 
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gewerkt aan het in beeld brengen van de effecten van deze gerechtelijke uitspraak op rijks, provinciaal 
en gemeentelijk niveau.
 
Een van de gevolgen van de uitspraak is het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethode om de 
omvang van uitstoot van stikstof en neerslag op Natura 2000-gebieden te bepalen. De 
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) onderhoudt met de provincie het contact hierover. Zodra 
hierover meer bekend is, dan informeren we u.
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Financiële samenvatting

In deze rapportage is een actualisatie van de budgetten voor 2019 opgenomen. Op basis van de 
beschikbare informatie in augustus 2019 komen we met het voorstel om de budgetten te verlagen met 
€ 1.222.000. Hiervan wordt € 922.000 verrekend via de reserves. Het restant van € 299.000 wordt 
toegevoegd aan het begrotingsresultaat. 
 
Wij hebben getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor het 
boekjaar 2019. Er zijn echter nog onzekerheden in de uitvoering van met name de openeinde 
regelingen binnen het sociaal domein, de opbrengsten van de algemene uitkering, en de voortgang 
van de bouw en verkopen binnen de bouwgronden in exploitaties. Daarnaast verwachten we een 
rijksbijdrage sport die eind 2019 bekend wordt. Deze onzekerheden kunnen effecten hebben op het 
begrotingsresultaat 2019. In het voorjaar van 2020 verantwoorden we ons via de programmarekening 
over het gehele boekjaar 2019.
 
Het positieve financiële resultaat wat blijkt uit deze rapportage voor 2019 betekent niet dat de 
toekomst hetzelfde beeld geeft. Vooral vanaf 2022 zien we een minder gunstig beeld waarvoor 
financiële keuzes worden voorbereid.
 
In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de 
begroting 2019. Vervolgens zijn de effecten toegelicht op het begrotingsresultaat 2019 en de inzet van 
reserves. Hierbij is - = voordeel en + = nadeel.
 

Financiën Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Lasten 109.574.509 -2.681.707 106.892.802

Baten -102.772.927 1.460.000 -101.312.927

Gerealiseerd saldo 

van baten en lasten

6.801.582 -1.221.707 5.579.875

Onttrekkingen 13.602.095 -671.000 12.931.095

Stortingen 5.751.732 251.268 6.003.000

Mutaties reserves -7.850.363 922.268 -6.928.095

 Gerealiseerd 

resultaat

-1.048.781 -299.439 -1.348.220

Financiële analyse 2e bestuursrapportage 2019

Zoals hiervoor is aangegeven laat deze rapportage een voordeel zien van € 299.000, waarmee het 
begrotingsresultaat na de 2e bestuursrapportage uitkomt op € 1.348.000. De ontwikkelingen die dit 
resultaat veroorzaken zijn hierna vermeld en vervolgens toegelicht. Deze ontwikkelingen geven geen 
aanleiding om de begroting 2020 aan te passen.
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Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2019 op het begrotingsresultaat (bedragen x € 
1.000 en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Omschrijving 2019

 Voordelen:  

1 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2019 zorgt ervoor dat de 
opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 500.000. Hierover is 
de gemeenteraad in juni 2019 geïnformeerd via een informatienota.

-500

2 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 
2019 zijn de afschrijvingskosten berekend. Doordat investeringen in onder 
meer de ICT en sportvelden niet volledig waren afgerond op deze peildatum 
ontstaat een voordeel van € 363.000. 

-363

3 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. In deze rapportage komt 
dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste 
kwartaal 2019 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit 
worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.

-111

4 Het bijstellen van de raming voor de opbrengsten toeristen- en 
forensenbelasting zorgt voor een voordeel van € 60.000.

-60

5 Binnen financiering is een voordeel ontstaan van € 31.000. Dit is voor € 
16.000 te danken aan hogere rentetoerekening aan de bouwgronden in 
exploitaties en € 15.000 op de rentekosten van leningen.

-31

6 Door het aanvaarden van een baan bij een andere gemeente dalen de 
kosten met € 21.000 voor wachtgeld van voormalig wethouders.

-21

 
Totaal voordelen -1.086

 Nadelen:  

7 Als gevolg van de stormschade in het tweede kwartaal 2019 is er € 200.000 
nodig voor herstelwerkzaamheden.

200

8 In de eerste bestuursrapportage 2019 hebben we aangegeven dat er sprake 
is van een verkoopopbrengst van de voormalig Poldertrots in Waverveen. 
Deze verkoopopbrengst zal vanwege een bestemmingsplanprocedure 
doorschuiven naar 2020. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 152.000 in 
2019. In 2020 zal het voordeel van € 152.000 worden verrekend met de 
algemene reserve.

152
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Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2019 op het begrotingsresultaat (bedragen x € 
1.000 en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Omschrijving 2019

9 In de begroting 2019  is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen 
van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie 
zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een 
bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat 
dit het geval is bij de onderwerpen 1 tot en met 6. Tegenover deze 
voordelen wordt de stelpost ingezet.

100

10 Het dividend over 2018 van Vitens is € 94.000 lager dan verwacht. 
94

11 Er worden minder nieuwe graven uitgegeven dan verwacht. Dit zorgt voor 
een tekort van € 55.000 op de grafleges.

55

12 Nagekomen kosten van voormalig personeel over voorgaande jaren zorgen 
voor een nadeel van € 55.000.

55

13 Er wordt € 28.000 aan lagere toegerekende rentekosten en € 25.000 aan 
lagere afschrijvingskosten doorberekend aan riolering. Deze voordelen 
worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de 
voorziening rioolheffing. Dit is een correctie op de onderdelen 2 en 5.

53

14 Besloten is om deel te nemen aan het project Ruimtelijk Economisch 
Perspectief Programma binnen de samenwerking U10. De raad is hierover 
geïnformeerd via een raadsinformatienota. Voor 2019 bedraagt dit € 28.000.

28

15 Door extra werkzaamheden vallen de uitvoeringskosten van belastingen € 
30.000 hoger uit.

30

16 Er wordt € 3.000 aan lagere toegerekende rentekosten en € 18.000 aan 
lagere afschrijvingskosten doorberekend aan afval. Deze voordelen worden 
vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de 
voorziening afvalstoffenheffing. Dit is een correctie op de onderdelen 2 en 5.

21

17 Diversen
-1

 Totaal nadelen 787
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Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2019 op het begrotingsresultaat (bedragen x € 
1.000 en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Omschrijving 2019

 Effect 2e bestuursrapportage 2019 -299

 
 

Inzet reserves voor incidentele baten en lasten

Uit deze  rapportage blijkt dat door ontwikkelingen in de incidentele baten en lasten de inzet van de 
reserves met € 922.000 in 2019 lager uitvalt. De oorzaken hiervan zijn hierna vermeld. Daarnaast is 
vermeld bij een verschuiving over meerdere jaren of deze wel of niet is opgenomen in de primaire 
begroting 2020 - 2023. De effecten voor 2020 en volgende worden betrokken bij de bestuurlijke 
behandeling van de programmabegroting 2020 - 2023.
 

Effecten op de inzet van algemene reserve (bedragen x € 1.000  en - = voordeel en + = 
nadeel)

Nr. Omschrijving 2019 2020 
e.v. 

Opmerking

1 Revitaliseren woonwagens -503 503 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

2 Re-integratie 
 

-335 n.v.t. De inzet van deze 
middelen in toekomstige 
jaren is verwerkt in de 
programmabegroting 
2020 - 2023 en ligt daar 
ter besluitvorming voor. 
Hierover is de raad in 
september 2019 apart 
over geïnformeerd

3 Onderhoud brandweerkazernes -132 132 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

4 Handhaving en toezicht Vinkeveense 
Plassen-

-110 n.v.t.  

5 Invoeren Omgevingswet -100 100 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023
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Effecten op de inzet van algemene reserve (bedragen x € 1.000  en - = voordeel en + = 
nadeel)

Nr. Omschrijving 2019 2020 
e.v. 

Opmerking

6 'Snippergroen' op orde brengen -55 55 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

7 Dementievriendelijke gemeente
 

-45 45 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

8 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 
2

-30 30 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

9 Verkiezingen -30 n.v.t.  

10 Amendement Dreamteams -25 25 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

11 Verbod op asbestdaken -20 n.v.t.  

12 Website DeRonde VenerWerkt
 

-15 n.v.t.  

13 Verkoopopbrengst voormalig Poldertrots in 
Waverveen

n.v.t. -152 Aanvulling op de primaire 
begroting 2020 - 2023

14 Kernrandzonevisie Tuinderslaan 28 n.v.t.  

15 Verplaatsen voetbalkooi
 

36 n.v.t.  

16 (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 415 n.v.t.  

17 Afronding -1   

 
 -922 738
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Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten

1. In 2014 startte het revitaliseringsproject omtrent de woonwagens. De tijdsduur van het 
revitaliseringsproject is langer dan voorzien. Op dit moment zijn er extra kosten gemaakt voor 
juridische advisering , bouwtechnische-, infrastructurele (advies)werkzaamheden en het 
bestemmingsplan. De verwachting is dat niet alles binnen het beoogd budget kan worden 
uitgevoerd. Zodra er meer inzicht is in de verdere uitvoering van dit project informeren wij u 
hierover. Voorgesteld wordt om € 503.000 over te hevelen naar 2020.

2.  Om een efficiëntere, efficiëntere en consistentere uitvoering van de participatiekoers te 
kunnen realiseren vindt een herschikking van budgetten over de jaren 2019 - 2021 plaats. 
Hierover is de raad in september 2019 geïnformeerd.

3.  In 2017 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de 
brandweerkazernes. De werkzaamheden lopen deels door naar 2020. Er komt een apart 
voorstel om de brandweerkazernes op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau te 
brengen. Dit voorstel wordt voorgelegd in februari 2020.

4. Voor handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen is € 260.000 beschikbaar. Vanwege 
slechte weersomstandigheden is in het eerste kwartaal 2019 minder gevaren dan gepland. 
Daarnaast zijn minder juridische uren besteed aan handhavingsprocedures, omdat er zaken 
nog in een startfase verkeren (minder arbeidsintensief). 
In het eerste halfjaar van 2019 is € 55.000 besteed aan dit project, dit is minder dan we in 
eerste instantie hebben geraamd. Voor een aantal overtredingen moeten procedures worden 
opgestart, reeds opgestarte juridische handhavingsprocedures worden voortgezet en voor een 
aantal zaken bezwaarprocedures worden doorlopen. We verwachten dat € 95.000 in het 
tweede halfjaar van 2019 nodig is. Waardoor waarmee het totaalbedrag van dit project 
vermoedelijk op € 150.000 zal uitkomen. Het verschil van € 110.000 wordt weer toegevoegd 
aan de algemene reserve.

5. De implementatie van de omgevingswet is volle gang en er worden zichtbare resultaten 
geboekt. Geschat wordt dat van het beschikbare budget van € 788.000 ongeveer € 100.000 
niet dit jaar wordt besteed. Begin dit jaar hebben we onze focus verlegd van de pilot 'centrum 
Mijdrecht' naar de werkzaamheden over het juridische kader, werkprocessen, financiën en is 
er gestart met het Digitale Systeem Omgevingswet. De kosten voor de pilot en het Digitale 
Systeem Omgevingswet komen in 2020. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen 
naar 2020.

6. Voor de uitvoering van het plan snippergroen is vacatureruimte beschikbaar. De kandidaat 
heeft zich teruggetrokken, waardoor vertraging in de werving en daardoor in de uitvoering is 
ontstaan. Invulling van de vacature wordt in de loop het vierde kwartaal verwacht. Om deze 
reden wordt € 55.000 van het oorspronkelijk budget van € 70.000 overgeheveld naar 2020. 

7.  Om een efficiëntere en consistentere uitvoering van het beleid voor dementievriendelijke 
gemeente uit te kunnen voeren vindt een herschikking plaats van budgetten over de jaren 
2020 - 2022. 

8.  Door externe partijen is meer tijd nodig om milieuonderzoeken voor De Maricken fase 2. 
Hierdoor lopen de kosten door naar 2020.

9.  Omdat de verkiezing voor Provinciale Staten en het waterschap op dezelfde dag heeft 
plaatsgevonden is een kostenbesparing gerealiseerd van € 30.000.

10.  In 2018 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor het organiseren van een wekelijkse 
activiteiten voor eenzame ouderen in sportkantines. Dit budget wordt gebruikt voor een 



 - pagina 18 van 62

stimuleringsregeling voor sportverenigingen om activiteiten te organiseren voor de doelgroep. 
In de eerste week van oktober, de week van de eenzaamheid, wordt/is deze regeling 
gelanceerd. De uitvoering van deze regeling kent een jaar overschrijdend karakter.

11.  Het wetsvoorstel Verbod op Asbestdaken is niet aangenomen in de 1e Kamer. Het 
incidentele budget voor implementatie van deze wet komt om die reden te vervallen.

12.  In 2018 zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het platform. Eindconclusie 
is dat het platform stopt, omdat het geen meerwaarde heeft. In de gemeente hebben we 0297-
online. Deze website voorziet in de behoefte van werkgevers en -nemers in de regio. Hierdoor 
komt het incidenteel budget geheel te vervallen en komt ten gunste van de algemene reserve.

13.  In de eerste bestuursrapportage 2019 hebben we aangegeven dat er sprake is van een 
verkoopopbrengst van de voormalig Poldertrots in Waverveen. Deze verkoopopbrengst zal in 
2020 plaatsvinden en ten gunste worden gebracht van de algemene reserve.

14.  In mei 2017 is een start gemaakt met het opstellen van de kernrandzonevisie Tuinderslaan. 
In 2019 wordt een sluitende business case opgesteld voor deze locatie. Aan deze business 
case en de visie op de locatie wordt nog gewerkt.

15. Door de bouwontwikkeling van de stationslocatie Mijdrecht wordt de coffeeshop verplaatst 
naar de Rondweg in Mijdrecht. Hierdoor is de voetbalkooi verwijderd. Wij gaan deze 
speelvoorziening in 2019 herplaatsen binnen onze gemeente. Hiervoor is € 36.000 benodigd.

16. Voor 2019 wordt de tussentijdse winstneming van Land van Winkel bijgesteld met € 415.000 
van € 1.448.000 naar € 1.033.000. In de begroting 2020 - 2023 is voor de jaren 2020 en 2021 
al rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen.

17.  Betreft afrondingsverschillen.

Ontwikkeling algemene reserve

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2019 opgenomen. In de 
komende periode zullen er nog diverse raadsbesluiten plaatsvinden die een effect hebben op de 
ontwikkeling van de algemene reserve. In de Programmabegroting 2020 is een meerjarige positieve 
ontwikkeling van de algemene reserve gepresenteerd. 
 
In de vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen 2018 - 2020 is de ondergrens van de algemene 
reserve bepaald op  € 10 miljoen. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien 
dat we ruimschoots boven deze ondergrens blijven. 
 

Ontwikkeling algemene reserve 2019 (bedragen x € 1.000)

 2019

Stand per 1 januari 23.625

Te bestemmen resultaat t -1 2.671

Verschuiving tussen reserves -2.135

Structurele mutaties (verkorten afschrijvingsduur schoolgebouwen) * -321

Incidentele mutaties -3.755
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Ontwikkeling algemene reserve 2019 (bedragen x € 1.000)

 2019

Stand per 31 december volgens programmabegroting 2020 20.085

Mutaties 2e bestuursrapportage 2019 922

Herziene prognose per 31 december 2019 21.007

 
* Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de komende twintig jaar beroep voor in totaal € 3,4 mln. 
wordt gedaan op de algemene reserve voor het verkorten van de afschrijvingsduur van 
schoolgebouwen. Bij de eind 2019 nog uit te brengen Nota reserves en voorzieningen gaan we 
voorstellen om hiervoor een aparte bestemmingsreserve in te stellen. Dit helpt om beter inzicht te 
geven in de meerjarige omvang van de algemene reserve en de daarbij te hanteren ondergrens.

Bijstelling investeringen

In totaal is € 22 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van diverse investeringen in de ICT, wegen, 
sportvelden en riolering. Hierop stellen we twee budgetaanpassingen voor.
 
1. Wegen - reconstructie Pastoor Kannelaan
De reconstructie van de Pastoor Kannelaan betreft het vervangen van de huidige rijbaan, het veiliger 
maken van de verkeersinrichting, het vernieuwen van de bushaltes, het aanbrengen van extra 
fietsklemmen ter plaatse van de bushaltes in verband met het verplaatsen van de gestalde fietsen bij 
het spoorhuis, het vergroten van de opvangcapaciteit van het regenwaterriool, het vernieuwen van de 
openbare verlichting en het vernieuwen van de aangrenzende groenstroken en trottoirs. De weg is de 
afgelopen jaren constructief erg snel achteruit gegaan. Om de weg weer in een constructief goede 
staat te krijgen dient de gehele rijbaan inclusief fundering te worden verwijderd en een compleet 
nieuwe constructie te worden opgebouwd. De kosten zijn € 140.000 hoger dan oorspronkelijk 
geraamd. De raad is hierover d.m.v. een informatienota in mei en augustus 2019 over geïnformeerd.
 
2. Wegen - Proostdijlaantje
Waternet gaat in 2020  de dijk van het Proostdijlaantje ophogen. Om dit te kunnen realiseren moet 
een groot gedeelte van de aanwezige beplanting en bomen gerooid worden. Het gemeentebestuur 
vindt het belangrijk dat er weer nieuwe beplanting aangebracht wordt langs het Proostdijlaantje. Om 
de aanplant van een nieuwe groenvoorziening mogelijk te maken wil Waternet afwijken van hun 
beleidsregels. De gemeente maakt een beplantingsplan, dit wordt samen met Waternet 
gecommuniceerd met bewoners waarna de beplanting aangeplant gaat worden. Om dit uit te kunnen 
voeren is een extra investeringsbudget nodig van € 95.000.
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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.
 

Nr. Doelstelling Actie Status

1.1 Iedereen in De Ronde 
Venen doet mee

1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en 
ondernemers het centrum voor werk en inkomen

op koers

  1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en 
krijgen ondersteuning gericht op school of werk

op koers

  1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische 
schulden

knelpunt

  1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor 
laaggeletterdheid

op koers

  1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch 
onderwijs – arbeidsmarkt

op koers

  1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering 
nieuwkomers

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

1.2 De wijk is een prettige en 
veilige leefomgeving

1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan 
voor ouderen

op koers

  1.2.2 Uitvoering van het convenant 
Dementievriendelijke gemeente

op koers

  1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen wordt voorbereid

op koers

1.3 Inwoners leven gezond 1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie 
van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg

op koers

  1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op 
het thema gezond leven

knelpunt

  1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de 
openbare ruimte

op koers

  1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die 
sport- en beweegactiviteiten organiseren

op koers

1.4 Ouders voeden op met 
vertrouwen

1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan op koers

  1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren 
stimuleren op het gebied van techniek

afgerond

  1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met 
kind-organisaties

op koers

1.5 Inwoners zorgen voor 
zichzelf

1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan 
samen met onze partners en inwoners

op koers

  1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek 
van hun gebruikers aanpakken

op koers

  1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij 
georganiseerd

op koers

  1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg op koers

1.6 Inwoners kijken om naar 
anderen

1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) 
mantelzorgers samen met onze partners

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

  1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief 
gefaciliteerd

op koers

1.7 Optimaliseren van de 
bedrijfsvoering in het 
sociaal domein

1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de 
uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende 
sturingsinformatie

op koers

  1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht 
werken met als doel  te komen tot een heldere 
terugkoppeling over de resultaten en de kosten

op koers

  1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en 
subsidiebeleid 2020

op koers

 

1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en 
inkomen

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
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 
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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
In het jaar 2019 is De Participatiekoers ontwikkeld. De beleidslijn in deze koers is voor het zomerreces 
in een voorlichtende bijeenkomst met raadsleden besproken en is in september als beleidsplan 
voorgelegd aan de Raad. Het beleid zet in op de optimalisatie en intensivering van de begeleiding van 
onze werkzoekenden. Deze intensivering van beleid heeft ertoe geleid dat er budget vanuit 2019 is 
gereserveerd voor de volgende 3 jaren, zodat de realisatie van het beleid ook bekostigd kan worden. 
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De voornemens voor 2019 voor de optimalisatie van het werkcentrum en inbedding van de Wsw 
liggen op schema.

1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
De raad heeft begin van dit jaar gevraagd om te komen met een concretere uitwerking van de 
beleidsvoornemens met betrekking tot armoede en schulden. De informatienota aanbesteding 
schuldhulpverlening en beleidsplan is in augustus in het college geweest en in september naar de 
raad gestuurd. Vanuit deze kaders wordt concrete invulling gegeven aan de schuldhulpverlening. Het 
vertalen naar een Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt voor 1 januari 2020 niet 
gehaald. Met het aantrekken van externe expertise en menskracht – zoals aangekondigd in de eerste 
bestuursrapportage – lukt dit wel voor 1 juli 2020.

1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Het project Dementievriendelijk ligt op koers. Dinsdag 10 september krijgt onze gemeente het 
certificaat voor dementievriendelijke gemeente uitgereikt. Bij het opstellen van de begroting 2019 werd 
er nog gewerkt aan de invulling en planning van het project. In de begroting is wel geld gereserveerd. 
Nu blijkt uit de daadwerkelijke planvorming dat wij de acties gaan spreiden over meerdere jaren en 
daarom worden de financiele middelen verspreid.
 

1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
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 
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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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Het opstellen en uitvoeren van een integrale aanpak op het thema gezondheid zal een jaar 
opschuiven. Dit heeft als reden dat er twee ontwikkelingen zijn waarvan het waardevol is om input uit 
mee te nemen naar de nota volksgezondheid. Het gaat dan om het lokaal sportakkoord en het 
preventieakkoord. Eerste kwartaal 2020 worden de eerste resultaten van het lokaal sportakkoord 
gepresenteerd. Gezondheid in relatie tot sport en bewegen is daarin een centraal thema. Tevens ligt 
er een (nog niet concrete) opdracht van het Rijk rondom een lokaal of regionaal preventieakkoord, 
waarin lokale partijen met elkaar afspraken maken op het gebied van preventie van roken, alcohol en 
overgewicht. Het verbinden van deze kansen aan een nieuw beleid voor volksgezondheid zorgt voor 
een integrale, preventiegerichte en toekomstbestendige aanpak op volksgezondheid.

1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
Als een inwoner zorg of ondersteuning nodig heeft, mag bureaucratie geen drempel vormen. We 
werken daarom aan de versimpeling en verduidelijking van de aanvraagprocedure.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Om structureel verder te werken aan de doorontwikkeling van de kernteams is een plan van aanpak 
opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor verminderen van regeldruk en 
lastenverlichting voor inwoners, professionals en de gemeentelijke organisatie.  Hier zijn de partners 
in de Toegang bij betrokken. Zo worden alle werkprocessen opnieuw onder de loep genomen waarbij 
overbodige stappen worden aangepast of geschrapt en wordt gestuurd op minimale uitvraag van 
gegevens. Verder werken beleid en uitvoering nauwer samen door deelname aan de vakgroep-
overleggen (jeugd, Wmo, Participatie) zodat ook signalen over regeldruk (en mogelijke oplossingen) 
bij de juiste mensen terechtkomen.
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Budget domein 1: Sociaal domein

Totaal domein 1
Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Lasten

Programma 4 

Onderwijs

3.681.750 -33.974 3.647.776

Programma 6 

Sociaal domein

31.414.572 -311.513 31.103.059

Totaal Lasten 35.096.322 -345.487 34.750.835

Baten

Programma 4 

Onderwijs

-297.780 0 -297.780

Programma 6 

Sociaal domein

-8.472.664 -70.000 -8.542.664

Totaal Baten -8.770.444 -70.000 -8.840.444

Gerealiseerd saldo 

van baten en lasten

26.325.878 -415.487 25.910.391

 Gerealiseerd 

resultaat

26.325.878 -415.487 25.910.391

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/N Bedrage
n

1 Uitwerking Participatiekoers en daardoor efficiëntere inzet middelen 
over de jaren heen

V -335

2 Efficiëntere inzet middelen dementievriendelijke gemeente over de 
jaren heen.

V -45

3 Toegerekende rente aan investeringen V -20

4 Afschrijvingen V -15

 Totaal V -415

Toelichting
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Nr. Omschrijving V/N Bedrage
n

1 Om een efficiëntere, effectievere en consistentere uitvoering van de participatiekoers te 
kunnen realiseren vindt een herschikking van budgetten over de jaren heen plaats. Een 
gedeelte van het budget wat voor 2019 beschikbaar is € 335.000 wordt ingezet voor 2020 (€ 
68.000), 2021 (€ 133.000) en 2022 (€ 133.000). In september is de raad verder geïnformeerd 
over de inhoud en effecten van de participatiekoers.
 
Voorliggende besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2019 is uitsluitend gericht op de 
vrijval van € 265.000 ten behoeve van de algemene reserve en toevoeging aan de algemene 
reserve van € 70.000 vanuit de ESF-subsidie 2019. De inzet van deze middelen in 
toekomstige jaren is verwerkt in de programmabegroting 2020 - 2023 en ligt daar ter 
besluitvorming voor.

2 Om een efficiëntere en consistentere uitvoering van het beleid voor dementievriendelijke 
gemeente uit te kunnen voeren vindt een herschikking van budgetten over de jaren heen 
plaats. Een gedeelte van het budget wat voor 2019 beschikbaar is (€ 45.000) wordt ingezet 
voor 2020 (€ 20.000), 2021 (€ 15.000) en 2022 (€ 10.000). Besluitvorming wordt gerealiseerd 
door de besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2019. 

3 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 
januari 2019. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000 binnen dit domein en een nadeel 
van dezelfde omvang bij domein Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.

4 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de 
afschrijvingskosten berekend.  Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 15.000.
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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.
 

Nr. Doelstelling Actie Status

2.1 Verbeteren van het 
ondernemers- en 
vestigingsklimaat voor 
ondernemers

2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand 
houden van winkels en horeca in de dorpen

op koers

  2.01.2 Voldoende ruimtelijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale 
bedrijven

op koers

  2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten op koers

  2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen op koers

2.2 Een betaalbaar, duurzaam en 
divers woonaanbod in 2025 dat 
beschikbaar is voor de diverse 
leeftijds- en doelgroepen

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren 
en jongeren/ jonge gezinnen

op koers

  2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen op koers

  2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / 
nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw

op koers

2.3 Verbeteren van bereikbaarheid 
en (fiets)veiligheid

2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en 
doorstroming N201

op koers

  2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden op koers

  2.03.3 De invloed van de gemeente op de 
uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk 
inzetten

op koers

  2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ 
verkeersdeelnemers verbeteren

op koers

  2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de 
gemeente

op koers

  2.03.6 Het openhouden van de verbinding 
Amstelhoek - Uithoorn via de prinses 
Irenebrug

afgerond

2.4 De omgevingswet 
implementeren, opgavegericht 
en samen met inwoners

2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht 
(incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en 
het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan 
bedrijventerreinen is gereed

op koers

  2.04.2 Extra innovatie-impuls 
herontwikkelingsproject op basis van de 
Omgevingswet

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

  2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor 
op de milieutaken die met de Omgevingswet 
overgaan van provincie en Rijk naar 
gemeente

knelpunt

  2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma 
milieuaspecten

knelpunt

  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

op koers

  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

op koers

  2.04.7 De in 2018 opgestelde 
kernrandzonevisie is afgerond en er moet een 
omgevingsplan voor worden opgesteld

knelpunt

2.5 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

2.05.1 Odru laten inspelen op de 
Omgevingswet

op koers

  2.05.2 Aanpak van lood in bodem op koers

2.6 De Ronde Venen is 
klimaatneutraal in 2040 (CO2)

2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan 
Elektriciteit: besparen en duurzame opwek 
realiseren

op koers

  2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan 
Warmte: wijken loskoppelen van aardgas

op koers

  2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie afgerond

2.7 Het zo veel mogelijk verwijderen 
van asbestdaken voor 1 januari 
2024

2.07.1 Beginnen met het verwijderen van 
asbestdaken op gemeentelijke panden

knelpunt

  2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het 
verwijderen van asbestdaken organiseren 
gericht op specifieke doelgroepen

knelpunt

2.8 In het uitvoeringsplan worden 
nadere maatregelen uitgewerkt 

2.08.1 Uitvoering geven aan het 
uitvoeringsplan afval

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

om tot 75% afvalscheiding te 
komen in 2022

  2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs op koers

  2.08.3 We rapporteren per jaar over de 
voortgang van de afvalscheidingsresultaten

afgerond

2.9 Inzetten op kwalitatief groen met 
aandacht voor de biodiversiteit

2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen op koers

  2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken afgerond

  2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen 
Abcoude

op koers

  2.09.4 (Faciliteren) groenonderhoud op koers

  2.09.5 In samenwerking met inwoners wordt 
een opschoondag voor de openbare ruimte 
georganiseerd

afgerond

2.10 Bewoners bewust maken van 
het belang van groen voor 
klimaatadaptatie

2.10.1 Starten campagne bewustwording 
belang groen voor klimaatadaptatie

afgerond

2.11 De recreatieve potentie van 
onze gemeente benutten en 
ontsluiten voor inwoners en 
bezoekers

2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan 
Vinkeveense Plassen en project 
Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5

op koers

  2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van 
initiatieven die het recreatieve aanbod onder 
de aandacht brengen

op koers

  2.11.3 Visie vormen op het gebied van 
verblijfsrecreatie

op koers

  2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden op koers

2.12 Het cultureel erfgoed 
beschermen en behouden en 
meer inwoners en bezoekers in 
aanraking laten komen met de 
cultuurhistorische waardes van 
onze gemeente

2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en 
beleefbaar maken

op koers

  2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed knelpunt
  2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en 

herbestemming forten
op koers
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2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de 
Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente & 2.04.4 Starten 
uitvoeringsprogramma milieuaspecten

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:
2.04.3 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 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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet en er worden zichtbare resultaten 
geboekt. De capaciteit die beschikbaar is voor de implementatie van de Omgevingswet wordt met 
voorrang ingezet voor de kritieke onderdelen op basis van het overzicht dat de VNG hiervoor heeft 
gemaakt. Hiervoor liggen we op koers. Wenselijke activiteiten die een iets langere doorlooptijd kunnen 
hebben, kunnen grotendeels ook al opgepakt worden. Dit geldt ook voor de activiteiten in het 
milieuspoor. Zo wordt de verplichte geluidskaart ruim voor 1 januari 2021 afgerond. Andere activiteiten 
(die deels met de ODRU worden opgepakt) schuiven door naar 2020 met bijbehorende middelen van 
€ 100.000.

2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een 
omgevingsplan voor worden opgesteld

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Het college heeft in juni 2019 een bedrag van 28.000 euro beschikbaar gesteld ten laste van de 
algemene reserve voor het opstellen van een sluitende business case voor de locatie van de 
Tuinderslaan. Aan deze business case en de visie op de locatie wordt nog gewerkt.
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2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden & 
2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren 
gericht op specifieke doelgroepen

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:
2.07.1 Alle gemeentelijke gebouwen worden geïnventariseerd op asbest en de planning is om de 
aangetroffen asbest in 2021 gesaneerd te hebben.
2.07.2 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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
De wettelijke bepaling op grond waarvan asbestdaken voor 1.1.2024 verwijderd moeten zijn is 
uitgesteld.

2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:
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 
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.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
Dit project loopt. In verband met juridische procedures loopt dit project langer door dan 
verwacht. Verwachting is dat we in 2020 tot een afronding kunnen komen.

Raadstoezegging Groene leges

Voor de uitvoering van de subsidieregeling ‘Groene leges’ is, incidenteel voor 2019 en 2020, op 
jaarbasis € 20.000 gereserveerd.
Per aanvrager is maximaal € 2.700 beschikbaar. De subsidieregeling geldt als pilot voor eventuele 
nadere toekomstige tegemoetkomingen in de kosten van (bouwkundige) duurzaamheidsmaatregelen. 
Tot op heden is er op één ingediende, tevens gehonoreerde aanvraag een subsidiebedrag van € 360 
uitbetaald.
Er zal een extra inspanning worden verricht op het publicitaire vlak. Ook wordt bekeken of de 
uitvoering van deze regeling eenvoudiger gemaakt kan worden.
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Verplaatsing voetbalkooi Rondweg Mijdrecht

Vanwege de ontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht moet de coffeeshop verplaatst worden. 
Verplaatsing is mogelijk aan de Rondweg, op de plek naast het Werkcentrum. De voetbalkooi die daar 
stond moet ook worden verplaatst. Dit willen we dit jaar nog realiseren. Hiervoor zijn middelen nodig 
ad € 36.000 te dekken uit de algemene reserve. 
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Budget domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Totaal domein 2
Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Lasten

Programma 2 

Verkeer, vervoer en 

waterstaat

8.411.047 -38.583 8.372.464

Programma 3 

Economische zaken

622.193 -15.000 607.193

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport

7.045.474 127.482 7.172.956

Programma 7 Milieu 

en duurzaamheid

8.358.820 -31 8.358.789

Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting

22.204.714 -1.664.537 20.540.177

Totaal Lasten 46.642.248 -1.590.669 45.051.579

Baten

Programma 2 

Verkeer, vervoer en 

waterstaat

-251.400 0 -251.400

Programma 3 

Economische zaken

-535.350 -60.000 -595.350

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport

-338.931 0 -338.931

Programma 7 Milieu 

en duurzaamheid

-9.666.363 55.000 -9.611.363

Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting

-20.901.678 1.341.000 -19.560.678

Totaal Baten -31.693.722 1.336.000 -30.357.722

Gerealiseerd saldo 

van baten en lasten

14.948.526 -254.669 14.693.857

 Gerealiseerd 

resultaat

14.948.526 -254.669 14.693.857
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Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/
N

Bedragen

1 Afval N 221

2 Extra inzet voorziening afvalstoffenheffing V -221

3 Verbod op Asbestdaken V -20

4 Budget handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen V -110

5 Begraafplaatsen N 55

6 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken V -30

7 Herstel in verband met stormschade N 200

8 Professionaliseren digitaal platform DeRondeVenerWerkt V -15

9 Incidenteel budget amendement dreamteams V -25

10 Hogere ontvangsten voor toeristen- en forensenbelasting V -60

11  Toegerekende rente aan investeringen V -71

12  Afschrijvingen V -127

13 Verrekening lagere kosten voor toegerekende rente aan 
investeringen en afschrijvingen met de voorziening rioolheffing

N 53

14 Verrekening lagere kosten voor toegerekende rente aan 
investeringen en afschrijvingen met de voorziening 

N 21
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Nr. Omschrijving V/
N

Bedragen

afvalstoffenheffing

15 Woonwagencentrum V -503

16 KernrandzonesTuinderslaan N 28

17 (tussentijdse) winstneming Land van Winkel N 415

18 Verplaatsen voetbalkooi N 36

19 Diversen V -2

20 Invoering Omgevingswet V -100

 Totaal V -255

 

Toelichting:

1 Het tarief voor de afvalstoffenbelasting is per 1 januari 2019 door het rijk hoger 
vastgesteld dan waarmee rekening was gehouden in de begroting van de AVU. Daarom 
wordt € 95.000 bijgeraamd.
De jaarrekening 2018 van de AVU leidt tot een afrekening van € 126.000. De extra kosten 
worden vooral verklaard uit een groter tonnage aangeboden afval. De  gemeenteraad is 
hierover reeds geinformeerd via raadsinformatienota,
De kosten worden gedekt via een bijdrage uit de voorziening afvalstoffenheffing en is een 
budgetneutrale mutatie. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2020.

2 zie 1.

3 Het wetsvoorstel Verbod op Asbestdaken is niet aangenomen in de 1e Kamer. Het 
incidentele budget voor implementatie van deze wet komt om die reden te vervallen, komt 
ten gunste van de algemene reserve.
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4 Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 260.000 opgenomen. Vanwege slechte 
weersomstandigheden is in het eerste kwartaal minder gevaren dan gepland. Daarnaast 
zijn minder juridische uren besteed aan handhavingsprocedures, omdat er zaken nog in 
een startfase verkeren (minder arbeidsintensief). In het eerste halfjaar van 2019 is € 
55.000 besteed aan dit project, dit is minder dan we in eerste instantie hebben geraamd. 
Voor een aantal overtredingen moeten procedures worden opgestart, reeds opgestarte 
juridische handhavingsprocedures worden voortgezet en voor een aantal zaken 
bezwaarprocedures worden doorlopen. De vaartfrequentie zal iets hoger zijn dan in het 
eerste halfjaar van 2019. We verwachten dat in het tweede halfjaar van 2019 een bedrag 
van € 95.000 nodig is, waarmee het totaalbedrag van dit project vermoedelijk op € 
150.000 zal uitkomen.  Het verschil van € 110.000 wordt weer toegevoegd aan de 
algemene reserve.

5 De grafleges blijven achter bij de begroting. Er worden minder nieuwe graven uitgegeven 
dan geprognosticeerd. Het tekort bedraagt € 55.000. Dit betreft een afwijking op het 
structurele budget en komt ten laste van het begrotingsresultaat.

6 De door externe partijen uit te voeren milieuonderzoeken vergen meer tijd, hierdoor wordt 
het onderzoek niet in 2019 maar in 2020 afgerond. Van het beschikbare incidentele 
budget wordt € 30.000 overgeheveld naar 2020.

7 Als gevolg van de stormschade in het tweede kwartaal is er € 200.000 incidenteel nodig 
voor herstelwerkzaamheden.

8 De website wordt niet meer onderhouden en doorgelinkt naar de Facebook site van de 
gemeente. Hierdoor komt het incidenteel beschikbare budget geheel te vervallen en komt 
ten gunste van de algemene reserve.

9 Er wordt op dit moment onderzocht hoe uitvoering te geven aan dit plan. Het plan krijgt 
daardoor een jaar overschrijdend karakter.  Hierdoor wordt € 25.000 overgeheveld naar 
2020.

1
0

Bijstelling van de raming voor de opbrengsten toeristen- en forensenbelasting zorgt voor 
een voordeel van € 60.000.

1
1

De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op 
peildatum 1 januari 2019. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 71.000 binnen dit domein 
en een nadeel van dezelfde omvang bij domein Veiligheid, bestuur, dienstverlening en 
financiën.

1
2

Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de 
afschrijvingskosten berekend.  Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 127.000.
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1
3

In de voordelen die vermeld zijn bij 11 en 12 heeft € 28.000 aan toegerekende 
rentekosten en € 25.000 aan afschrijvingskosten betrekking op riolering. Deze voordelen 
worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening 
rioolheffing.

1
4

In de voordelen die vermeld zijn bij 11 en 12 heeft € 3.000 aan toegerekende rentekosten 
en € 18.000 aan afschrijvingskosten betrekking op afval. Deze voordelen worden 
vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening 
afvalstoffenheffing.

1
5

In 2014 startte het revitaliseringsproject omtrent de woonwagens. De tijdsduur van het 
revitaliseringsproject is langer dan voorzien. Op dit moment zijn er extra kosten gemaakt 
voor juridische advisering , bouwtechnische-, infrastructurele (advies)werkzaamheden en 
het bestemmingsplan. De verwachting is dat niet alles binnen het beoogd budget kan 
worden uitgevoerd. Zodra er meer inzicht is in de verdere uitvoering van dit project 
informeren wij u hierover. Voorgesteld wordt om € 503.000 over te hevelen naar 2020.

1
6

Het college heeft in juni 2019 een bedrag van 28.000 euro beschikbaar gesteld ten laste 
van de Algemene Reserve voor het opstellen van een sluitende business case voor de 
locatie van de Tuinderslaan. Aan deze business case en de visie op de locatie wordt nog 
gewerkt.

1
7

Voor 2019 wordt de tussentijdse winstneming van Land van Winkel bijgesteld met € 
415.000 van € 1.448.000 naar € 1.033.000. In de begroting 2020 - 2023 is voor de jaren 
2020 en 2021 al rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. 

1
8

Door de bouwontwikkeling van de stationslocatie Mijdrecht wordt de coffeeshop 
verplaatst naar de Rondweg in Mijdrecht. Hierdoor is de voetbalkooi verwijderd. Wij willen 
deze speelvoorziening in 2019 herplaatsen binnen onze gemeente. Hiervoor is € 36.000 
benodigd.

1
9

Diversen

2
0

De implementatie van de omgevingswet is volle gang en er worden zichtbare resultaten 
geboekt. Geschat wordt dat van het beschikbare budget van € 788.000 ongeveer 
€ 100.000 niet dit jaar wordt besteed. Begin dit jaar hebben we onze focus verlegd van de 
pilot 'centrum Mijdrecht' naar de werkzaamheden over het juridische kader, 
werkprocessen, financiën en is er gestart met het Digitale Systeem Omgevingswet. De 
kosten voor de pilot en het Digitale Systeem Omgevingswet komen in 2020. Voorgesteld 
wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2020.
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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. Locatie onafhankelijk 
werken maakt hier onderdeel van uit.
 

Nr. Doelstelling Actie Status

3.1 Samen met inwoners en onze 
partners inzetten op preventieve 
maatregelen omtrent veiligheid 
en waar nodig handhavend 
optreden

3.01.1 Actief communiceren met inwoners over 
veiligheid

op koers

  3.01.2 Permanent campagne voeren voor 
promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel 
te nemen aan buurtwhatsappgroepen

op koers

  3.01.3 In samenwerking met de politie de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent 
vergroten

op koers

  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

op koers

  3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense 
Plassen

op koers

3.2 Uitvoering geven aan de 
prioriteiten van het Integraal 
Veiligheidsplan 2019-2022

3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak 
ondermijningsbeeld

op koers

  3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving 
vrijwilligers

op koers

  3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte 
aanpak (PGA)

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

3.3 Borgen controlfunctie en zorgen 
voor een stabiel financieel 
beleid

3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel 
beleid

op koers

  3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van 
gegevensgerichte controle naar procesgerichte 
controle

op koers

  3.03.3  Uitvoeren en opstellen 
onderzoeksplannen voor een tweetal interne 
doelmatigheidsonderzoeken

op koers

3.4 Het realiseren van een 
eigentijdse en moderne vorm 
van dienstverlening aan 
inwoners, met een specifieke 
focus op digitale selfservice en 
meerkanalenbenadering

3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening 
uitvoeren

op koers

  3.04.2 Het organiseren van standaard-
feedbackmogelijkheden voor inwoners op de 
gemeentelijke dienstverlening(sproducten)

op koers

3.5 Een veilige 
informatievoorziening voor onze 
inwoners

3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid op koers

3.6 Gevolg geven aan de 
vastgestelde aanpak van 
gemeentelijk vastgoed en het 
bijbehorende uitvoeringsplan

3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak 
door verkoop van een aantal gemeentelijke 
objecten

knelpunt

3.7 Duidelijkheid over de toekomst 
van het gemeentehuis

3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen op koers

3.8 Regionale samenwerking 
benutten om lokale opgaven te 
realiseren

3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om 
ons vestigingsklimaat te verbeteren

op koers

  3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met 
betrekking tot Schiphol

op koers

  3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke 
regionale samenwerking op gebied van recreatie 
en toerisme

op koers

  3.08.4 Participeren in regionale 
samenwerkingsverbanden op gebied van behoud 
en beleving van cultureel erfgoed

op koers

3.9 Onze sportaccommodaties zijn 
toekomstbestendig

3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het 
toekomstbestendig maken van de 
(gemeentelijke) binnensportaccommodaties

op koers

  3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport 
worden in 2019 geëvalueerd

op koers
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Nr. Doelstelling Actie Status

  3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis 
Abcoude

op koers

3.10 Het herijken en verder 
ontwikkelen van dorpshuizen

3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in 
de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht

op koers

  3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken 
die gekoppeld gaan worden aan de 
exploitatievergoeding

op koers

  3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel 
aan een herziening toe is

op koers

  3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de 
Boei een hoge prioriteit toe te kennen

op koers

3.11 Bewustwording van 
datagestuurd werken

3.11.1 Organiseren minisymposium binnen  
(partner)organisatie(s)

afgerond

  3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business 
Intelligence) tools in bestaande systemen en 
onze medewerkers hiermee bekend maken

op koers

  3.11.3 Datastrategie en interne periodieke 
controle op datakwaliteit

op koers

 

3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal 
gemeentelijke objecten

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:
In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de nota vastgoed.
 
Bijstellen op inhoud en planning:
De raad is op 20 december 2018 geïnformeerd over de prioritering verkoop/heroriëntatie 
vastgoedobjecten. Onderstaande objecten zijn als prioriteiten aangemerkt en de stand van zaken is 
als volgt:

 Poldertrots Waverveen: De verkoopopbrengst wordt in 2020 verwacht omdat eerst de 
bestemmingsplanprocedure moet worden afgerond.

 Hoogstraat 42 en 42A te Abcoude: Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden.
 Hoogstraat 24 Abcoude. De verkoopprocedure is onderhanden. De opbrengsten worden eind 

2019 dan wel eerste kwartaal 2020 verwacht.
 Brugstraat 9 te Abcoude: De verkoopprocedure is onderhanden. De opbrengsten worden in 

2020 verwacht.
 Baljuwstraat 5 Mijdrecht: De verkoopprocedure wordt in het eerste kwartaal 2020 opgestart.
 Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen: De verkoopprocedure is onderhanden. De 

opbrengsten worden eind 2019 dan wel eerste kwartaal 2020 verwacht.
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Bedrijfsvoering

In de eerste bestuursrapportage 2019  hebben wij gemeld dat wij diverse optimaliseringsslagen in de 
bedrijfsvoering geïdentificeerd hebben die in 2019 haar beslag dienen te krijgen. Hierbij is 
aangegeven dat wij er in de onderhavige bestuursrapportage op terugkomen of hiervoor extra 
middelen noodzakelijk zijn. Op basis van de huidige gegevens vangen wij dit binnen de beschikbare 
budgetten op.
 
De eerste tranche met korte termijn acties is inmiddels gerealiseerd. De extra kosten die hiermee 
gemoeid zijn hebben wij kunnen dekken vanuit de reguliere capaciteitskosten en de beschikbare 
incidentele middelen binnen het totaal van de programma's. Voor de tweede tranche verwachten wij 
binnen deze budgetten te kunnen blijven. Wanneer dat niet toereikend is vindt verantwoording en 
rapportage plaats in de jaarrekening 2019.
 

Capaciteitskosten 2019
Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en 
inhuur. In deze rapportage zijn binnen de programma's verschuivingen verwerkt van 'goederen en 
diensten' naar 'inhuur'. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2019. Wel werkt dit door in de 
dwarsdoorsneden van de capaciteitskosten. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is voor 
het inzicht de kosten 2018 toegevoegd. 
 

Programma Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e 

berap

Lasten

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid

386.766 444.980 0 444.980

Programma 2 

Verkeer, vervoer 

en waterstaat

1.513.661 1.510.271 0 1.510.271

Programma 3 

Economische 

zaken

320.497 359.063 0 359.063

Programma 4 

Onderwijs

537.159 426.985 0 426.985

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport

2.040.574 1.984.689 30.000 2.014.689

Programma 6 

Sociaal domein

3.384.567 4.116.286 1.312.383 5.428.669

Programma 7 

Milieu en 

duurzaamheid

1.448.325 1.850.816 45.000 1.895.816
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Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting

2.930.368 2.157.249 34.200 2.191.449

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning

9.020.504 9.857.376 -55.000 9.802.376

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen

44.347 65.156 55.000 120.156

Totaal Lasten 21.626.770 22.772.871 1.421.583 24.194.454

Baten

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning

-53.144 0 0 0

Totaal 

capaciteitskosten

21.573.626 22.772.871 1.421.583 24.194.454
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Budget domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien

Totaal domein 3
Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Lasten

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid

3.473.521 -132.199 3.341.322

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning

19.074.072 -736.430 18.337.642

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen

5.288.346 123.078 5.411.424

Totaal Lasten 27.835.939 -745.551 27.090.388

Baten

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid

-41.000 0 -41.000

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning

-1.419.881 600.000 -819.881

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen

-60.847.880 -406.000 -61.253.880

Totaal Baten -62.308.761 194.000 -62.114.761

Resultaat -34.472.822 -551.551 -35.024.373

Mutatie reserves
Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Onttrekkingen 13.602.095 -671.000 12.931.095

Stortingen 5.751.732 251.268 6.003.000

Mutaties reserves -7.850.363 922.268 -6.928.095

 Gerealiseerd 

resultaat

-7.850.363 922.268 -6.928.095

Begrotingsresultaat 2019
Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap

Stortingen 1.048.781 0 1.048.781
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 Gerealiseerd 

resultaat

1.048.781 0 1.048.781

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/N
Bedrage

n

1
Samenwerking U10 - deelname Ruimtelijk Economisch Perspectief 
en Programma

N 28

2
Voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de 
brandweerkazernes.

V -132

3 Berekende besparing op wachtgelduitkeringskosten. V -21

4 Incidenteel budget verkiezingen. V -30

5 Verkoop Poldertrots te Waverveen N 152

6 Werkzaamheden GBA N 30

7 Dividend Vitens N 94

8 Incidenteel budget snippergroen V -55

9 Technische verschuiving van programma 10 naar 9 N 0

10 Nagekomen kosten voormalig personeel N 55

11 Inzet stelpost onderuitputting N 100

12 Rentekosten langlopende leningen V -15

13 Inzet post onvoorzien V -111

14 Algemene uitkering - uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2019 V -500
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Nr. Omschrijving V/N
Bedrage

n

15 Toegerekende rente aan investeringen N 91

16 Afschrijvingen V -221

17 Toegerekende rente aan bouwgronden in exploitatie V -16

18 Afronding V -1

 Totaal Nadeel -552

 

Toelichting

1 Besloten is om deel te nemen aan het project Ruimtelijk Economisch Perspectief 
Programma binnen de samenwerking U10. De raad is hierover geïnformeerd via een 
raadsinformatienota. Voor 2019 bedraagt dit € 28.000 en komt ten laste van het 
begrotingsresultaat.

2 Van het beschikbare budget wordt € 132.000 overgeheveld naar 2020. Naast de te nemen 
voorbereidingen wordt een apart voorstel opgesteld om de brandweerkazernes op het 
vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau te brengen. 

3 Door het aanvaarden van een baan bij een andere gemeente dalen de kosten met € 21.000 
voor wachtgeld van voormalig wethouders.

4 Omdat de verkiezing voor provinciale staten en het waterschap op dezelfde dag heeft 
plaatsgevonden is een kostenbesparing gerealiseerd van € 30.000.

5 Vanwege de tijdsduur van de bestemmingsplanprocedure vindt de verkoop plaats in 2020. De 
verkoopopbrengst van € 152.000, bestaande uit een afschrijvingslast van € 448.000 en een 
verkoopopbrengst van € 600.000, wordt overgeheveld naar 2020. 

6 Door het GBA zijn extra incidentele werkzaamheden uitgevoerd die niet in de DVO zijn 
vastgelegd.

7 Aanpassing dividend opbrengst Vitens op basis van dividendvoorstel boekjaar 2018.

8 Voor de uitvoering van het plan snippergroen is vacatureruimte beschikbaar, die intern was 
voorbestemd. De kandidaat heeft zich teruggetrokken, waardoor vertraging in de werving en 
daardoor in de uitvoering is ontstaan. Invulling van de vacature wordt in de loop het vierde 
kwartaal verwacht. Om deze reden wordt dit jaar € 15.000 aangewend en wordt voorgesteld 
om € 55.000 over te hevelen naar 2020. 

9 De kosten ad € 30.000 voor fiscale advisering was begroot binnen programma 10 en is nu 
technische verschoven naar programma 9 om te voldoen aan de wettelijke 
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verslagleggingseisen.

10 Nagekomen kosten van voormalig personeel over voorgaande jaren zorgen voor een nadeel 
van € 55.000,-

11 In de begroting 2019  is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er 
wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een 
kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. 
Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerder onderwerpen. Tegenover deze 
voordelen wordt de stelpost ingezet.

12 Door mutaties in de geldstromen ontstaat een voordeel op rentekosten van € 15.000.

13 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. In deze rapportage komt dit budget ten 
gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2019 onvoorziene financiële 
ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.

14 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2019 zorgt ervoor dat de opbrengst van 
de algemene uitkering toeneemt met € 500.000. Hierover is de gemeenteraad in juni 2019 
geïnformeerd via een informatienota.

15 De voordelen van de toegerekende rente bij domeinen 1  van € 20.000 en € 71.000 bij domein 
2  worden in dit programma verrekend.

16 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de 
afschrijvingskosten berekend. Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 221.000.

17 Over omvang van de bouwgronden in exploitatie op peildatum 1 januari 2019 is rente 
toegerekend. Dit zorgt voor een voordeel van € 16000.

18 Betreft afrondingsverschillen.
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Bijlagen
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1. Voortgang aanbevelingen accountant

In juli 2019 heeft de accountant een accountantsverslag over 2018 uitgebracht. Hierin is aangegeven 
dat de jaarrekening 2018 getrouw en rechtmatig is. Daarnaast heeft de accountant vier 
aandachtspunten voor 2019 meegegeven. Deze aandachtspunten zijn hierna toegelicht.

1. Preventieve controle op naleving Europese en interne aanbestedingsregels

Tijdens de interimcontrole 2018 heeft de accountant geconstateerd dat zij niet kunnen steunen op de 
interne beheersmaatregelen in het proces voor de aanbestedingen. Dit houdt verband met het feit dat 
aanbestedingen niet via een centraal inkoopsysteem verlopen. Hierbij is in  2018 € 0,3 miljoen aan 
fouten geconstateerd.
 
Door tussentijdse zogeheten 'spendanalyses' op te stellen - in de zomer en eind 2019 - en deze te 
delen met het management worden mogelijke fouten in 2019 voorkomen of beperkt.

2. IT-beheersomgeving

Per 1  januari 2019 zijn we overgestapt naar een nieuw financieel systeem waarin diverse 
verbeteringen zijn opgenomen om de rechtmatige bestedingen en ontvangsten aan te tonen.
 
In het vierde kwartaal 2019 gaat de accountant toetsen of de processen en uitkomsten volgens 
verwachting verlopen. De uitkomsten van deze nog uit te voeren interim-controle 2019 worden met de 
raad gedeeld.

3. Doorontwikkelen administratieve organisatie en interne controle

De accountant heeft geconstateerd dat bij een aantal processen de beheersmaatregelen in het proces 
niet altijd zichtbaar of aanwezig zijn.
 
Elk jaar zijn er nieuwe inzichten en regels die ervoor zorgen dat aanvullende controles nodig zijn. 
Samen met de accountant stemmen we de opzet van controles af om extra controles te voorkomen. 
Dit is een continu proces.

4. Rechtmatigheidsverantwoording van het college

Momenteel geven de accountants nog een verklaring af voor de rechtmatigheid in de jaarrekening. 
Vanaf 2021 wordt dit een taak van het college van burgermeester en wethouders. 
 
Ter voorbereiding op deze ontwikkeling is gestart om de processen en controles systematisch in een 
systeem vast te leggen. Dit helpt de accountant ook om de 'zichtbare controles' zoals vermeld bij 
onderdeel  3 te ondersteunen. Daarnaast worden stappen gezet om bij bepaalde processen uit te 
gaan van controle op het proces in plaats van op de gegevens. Dit doen we in nauwe samenwerking 
met de accountant.
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2. Voortgangsrapportage ICT

Aanleiding en inleiding
Hierbij treft u een voortgangsrapportage aan ten aanzien van de ICT kosten zoals deze in de 
programmabegroting 2019 zijn opgenomen. Aanleiding voor deze rapportage is toezegging 91/19 
welke gedaan is door de wethouder Financiën in de commissie ABZF/SI van 13 juni 2019 tijdens de 
bespreking van programmarekening 2018.
Op dit moment zijn de belangrijkste onderwerpen waar aan wordt gewerkt de volgende:

 Up to date houden hardware en fysieke beveiliging
 Doorontwikkeling en optimaliseren financieel systeem
 Verder implementeren zaakgericht werken
 Een aantal projecten:

Afronden overdracht ODRU
Vervanging telefooncentrale
Voorbereiden Digitaal Stelsel Omgevingswet
Data gestuurd werken

Daarnaast is er natuurlijk een groot aantal andere zaken waar aan gewerkt wordt, hieronder wordt hier 
verder verslag van gedaan.

Deze rapportage is opgebouwd uit de volgende delen:
inzicht in de investeringen, het incidentele ICT budget en de reguliere kosten.
Als laatste wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van team I&A.
Investeringen
 

 
 

beschikbaar besteed verwacht
saldo

31 december
2019

uit het jaar 2017 408.000 134.000 243.000 31.000

uit het jaar 2018 189.000 12.000 177.000 0

uit het jaar 2019 563.000 25.000 15.000 523.000

Aanschaf /uitrol mobiele 
telefonie 

100.000 0 25.000 75.000*

 1.260.000 171.000 460.000 629.000

* zie onderdeel telefonie
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Automatisering 2017, per 1-1-2019 408k beschikbaar; 
De volgende zaken zijn in de eerste helft van 2019 uitgevoerd:

 Doorontwikkeling en optimalisatie van de inrichting van de financiële applicatie, 79k
 Laten uitvoeren van audits op nieuwe financiële applicatie, 11k
  iBurgerzaken laatste termijn project en DigiD aansluitaudit, 14k
 Implementatie van netwerksegmentatie, 30k

Onderstaande wordt nog dit jaar afgerond
 Reguliere vervanging firewall en controllers, 70k hardware, 17k implementatiekosten
 Reguliere vervanging servers, 30k hardware, 61k implementatiekosten
 Implementatiekosten en projectleiding tbv project telefonie (zie toelichting onder “telefonie”), 

30k
 Afronding implementatie vastgoedapplicatie Axxerion, 20k
  Afronding implementatie beheerapplicatie iBOR,15k

Op basis van het huidige inzicht kent dit investeringsbudget eind 2019 een onderschrijding van 31k  
en wordt dit investeringsbudget hiermee afgesloten. Bij de jaarrekening 2019 is definitief te bepalen 
wat het restant saldo per 31 december 2019 zal zijn.

Automatisering 2018, per 1-1-2019 189k beschikbaar (geheel overgeheveld naar 2019)
 Uitgevoerd; Aanschaf diverse zero clients tbv vervanging/uitbreiding, 12k
 Verwacht; Reguliere vervanging hardware tbv update view omgeving, 177k

Op basis van het huidige inzicht wordt dit investeringsbudget volledig benut en kan het bij de 
jaarrekening 2019 worden afgesloten.

ICT Vervangingsplan 2019, per 1-1-2019 563k beschikbaar
De volgende zaken worden in  2019 uitgevoerd:

 Reguliere vervanging switches, 20k is afgerond.
 Reguliere vervanging scanner, 5k is afgerond.
 Reguliere vervanging hardware, 15k wordt dit jaar afgerond.

Binnen dit investeringsbudget is 90k gereserveerd voor de Vervanging en 
implementatie telefooncentrale, zie hiervoor de toelichting onder het kopje “telefonie”. Conform de 
vastgestelde kadernota 2020 wordt 100k vanuit dit investeringsbudget gereserveerd voor het Digitaal 
samenwerkingsplatform.
Naar verwachting blijft einde 2019 een restant beschikbaar van ruim 500k. In de begroting 2020 
worden de vervangingsinvesteringen voor de jaarschijven 2020-2023 aangevraagd.

ICT Incidenteel
In de programmabegroting 2019 is een incidenteel budget opgenomen van 457k waarvan 268k is 
overgeheveld bij de eerste berap ten behoeve van ICT. Dit is als volgt opgebouwd;

 Beheercapaciteit mobiele telefonie, 14k
 Zaakgericht werken, 75k
 Digitale Agenda, 50k
 Informatiebeheerplan, 50k
 Diverse posten, 268k

Hieronder wordt per onderdeel toegelicht de actuele status is;
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Beheercapaciteit mobiele telefonie
Zie toelichting onder “telefonie”.

Zaakgericht werken
De gelden die beschikbaar zijn gesteld zijn gebruikt om extra capaciteit in te zetten, deels om de 
nieuw aangestelde functioneel beheerders te ondersteunen, deels om uitval door ziekte op te vangen 
en deels om extra werkzaamheden te verrichten. Tussentijds is de prioriteit stelling tijdelijk gewijzigd 
van de processen Sociaal Domein naar processen tbv drank en horeca. Dit laatste is gedaan om de 
vergunningen applicatie ook op dit punt uit te kunnen faseren, de overige processen die door deze 
applicatie werden ondersteund zijn overgedragen naar de ODRU. Het toegekende budget is hiermee 
in 2019 besteed.
Digitale Agenda
In de digitale agenda 2020 staan tal van onderwerpen genoemd.
Wij volgen de digitale agenda op dit moment vooral op de zaken die nu voor ons relevant zijn. De 
ontwikkelingen worden gemonitord,  om in te kunnen stappen als het relevant voor ons wordt.
Producten als DigiD, eHerkenning en BGT zijn in gebruik. De Gibit voorwaarden worden van 
toepassing verklaard bij aankopen. De ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar relevant 
opgepakt. Waaronder GGI Veilig, e-factureren, BAG 2.0, gebruik BGT bij BOR. Wij hebben 
deelgenomen aan de VNG aanbesteding GGI Veilig. Binnen de nieuwe financiële applicatie wordt e-
facturering verder ingericht. In de laatste maanden van 2019 wordt de overstap gemaakt naar BAG 
2.0.
Naast de Digitale Agenda 2020 is eind 2018, in samenwerking met het RHC, een pilot gestart voor 
aansluiting op een e-Depot. Aan deze pilot deed ook gemeente Stichtse Vecht mee. De pilot vanuit 
onze organisatie is vroegtijdig gestopt omdat er binnen de pilotperiode geen uitvoerbestand kon 
worden aangemaakt volgens de wensen van de e-depotvoorziening. Na de pilotperiode is, na overleg 
met de leverancier, gebleken dat er mogelijkheden zijn voor het aanleveren van een uitvoerbestand. 
Dit wordt t.z.t. in samenwerking met het RHC verder onderzocht en opgepakt.
In de komende maanden wordt beoordeeld aan welke ontwikkeling(en) het beschikbaar gestelde 
budget wordt toegekend.

Informatiebeheerplan
Dit budget wordt voor eind 2019 ingezet om extra capaciteit / expertise aan te trekken om het 
informatiebeheerplan op te zetten. Een informatiebeheerplan is een  praktisch beheersinstrument voor 
het informatiebeheer binnen een organisatie
Diverse posten
Uitgevoerd:

 Pentesten laten uitvoeren en uitvoering van inventarisatie ter voorbereiding op het aanpassen 
/ verhogen van de beveiligingsstandaarden op de emailomgeving,  17k

 Inhuur functioneel en gegevensbeheer datadistributie ter vervanging zieke medewerker, 36k
 Coaching on the job, 28k
 Inhuur capaciteit om continuïteit archiefverwerking te borgen in verband met uitval door ziekte, 

18k
Verwacht:

 Inhuur functioneel en gegevensbeheer datadistributie ter vervanging zieke medewerker. Per 1 
augustus is de zieke medewerker uit dienst getreden, per 1 oktober aanstaande is deze 
vacature ingevuld, externe inhuur stopt op basis van huidig inzicht per 31 oktober,16k
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 Inhuur expertise automatisering t/m 31-12, 45k
 Opzet portfoliomanagement I&A, 50k
 Inhuur functioneel beheer website t/m 31-10 ten behoeve migratie website, dit is een project 

vanuit programma Dienstverlening, 25k
 Éénmalige kosten inmeten wijk Molenland ten behoeve van de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie, 13k
 Salariskosten omdat werving functioneel beheerder IAM/Topdesk, vooruitlopend op budget 

per 2020 uit kadernota is gestart, in het meest gunstige geval gaat het om 3 maanden 
salariskosten, 9k

Reguliere budgetten
Binnen het grootboek ICT is op de categorie “Licenties en abonnementen” een incidentele 
overschrijding te verwachten. Deze worden veroorzaakt door;

 Overschrijding doordat ook de facturering van de luchtfoto’s 2018 in 2019 heeft 
plaatsgevonden,  20k

 Langer aanhouden oude financiële applicatie, 35k
 Onvoorzien was dat er voor de functionaliteit nodig voor de BAG 2.0 nieuwe licenties moeten 

worden afgenomen, 19k
Naar verwachting wordt de overschrijding van € 74k binnen de ICT-budgetten opgevangen.
 
Daarnaast zijn tijdens analyse van de aanwezige licenties een aantal omissies geconstateerd, deze 
worden veroorzaakt door de stijging van het gebruik van het aantal laptops en fatclients (pc’s), door 
toename van aantal (tijdelijke) medewerkers en vernieuwde licentievormen vanuit leveranciers. Dit 
heeft vanaf 2020 een structureel effect van € 30k op de categorie “Licenties en abonnementen”. 
Doordat er in 2019 licenties zijn opgezegd ontstaat per 2020 een structureel voordeel van zo’n € 50 k. 
Dit betekent dat er geen extra budget benodigd is. De extra vrije ruimte die ontstaat is vooralsnog 
noodzakelijk om te behouden omdat de toets op de aanwezige licenties nog niet afgerond is en hier 
financiële consequenties uit voort kunnen vloeien.
Ten aanzien van de auditkosten ENSIA kunnen we aangeven dat deze stijgen in verband met het 
uitbreiden van het aantal DigiD aansluitingen (van 2 naar 3) en het aangaan van een SUWI-Inkijk 
aansluiting bij burgerzaken. Het gaat hierbij om een structurele stijging met 3k (van 7k naar 10k).
Telefonie
Gezien de omvang van dit onderwerp wordt dit apart toegelicht.
Voor telefonie zijn in de programmabegroting 2019 de volgende investerings- en exploitatiebudgetten 
opgenomen;

 Aanschaf/uitrol mobiele telefonie (100k - Aanschaf mobiele tel)
 Beheercapaciteit mobiele telefonie (14k –Incidenteel ICT)
 Vervanging telefooncentrale (90k - ICT Vervangingsplan / Automatisering 2019. Dit is inclusief 

30k aan kosten voor de projectleiding en implementatie)
Hieronder wordt toegelicht hoe deze budgetten samenhangen en wat de actuele status is;
In 2018 heeft De Ronde Venen, net als 289 andere gemeenten, besloten om deel te nemen 
aan de VNG aanbesteding GT Connect, eind maart 2019 is de aanbesteding gegund aan 
leverancier Atos. In de raamovereenkomst is de opdracht omschreven als ‘diensten die 
invulling geven aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van 
communicatievoorzieningen’. In gewoon Nederlands komt dit neer op telefonie, 
videocommunicatie, UC (United Communications) en callcenter-features voor interne en 
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externe communicatie. UC gaat over het samensmelten van IT gerelateerde 
communicatievormen zoals eMail, chat, voip, webconferencing en vele andere.

Na de gunning heeft de leverancier tijd nodig gehad om een proof of delivery te doorlopen, deze is per 
29 juli succesvol afgerond. Eind juli heeft het eerste gesprek tussen De Ronde Venen en Atos 
plaatsgevonden. Wij zitten in de eerste groep van gemeenten die gaan overstappen naar de nieuwe 
telefonie omgeving, vooralsnog zoveel als mogelijk een overstap met behoud van de bestaande 
functionaliteit. Dit betekent dat we pas in de laatste maanden duidelijk gaan krijgen welke kosten, 
zowel incidenteel als structureel, gaan komen. Met zekerheid kunnen we stellen dat de kosten 
veranderen van investeringskosten (vervanging telefooncentrale) naar structurele kosten (afnemen 
van een dienst tbv telefonie). In de eerste bestuursrapportage van 2020 maken we deze omslag. In 
2019 voorzien we 30k aan kosten voor de projectleiding en implementatie, deze worden bekostigd 
vanuit vervangingsinvestering Automatisering 2017.  
De overgang naar de nieuwe telefonie omgeving heeft een sterke relatie met de verdere, mogelijk 
organisatie brede, uitrol van mobiele telefonie. Voor deze uitrol is een investeringsbudget van 100k 
opgenomen. De uitvoering vindt plaats in 2019 en 2020. Natuurlijk ligt de uitlevering van mobiele 
telefoons aan medewerkers niet stil, op aanvraag van leidinggevende worden deze verstrekt. Deze 
worden bekostigd vanuit het daarvoor bestemde exploitatie budget. Inmiddels zijn er 200 smartphones 
en ruim 30 mobiele telefoons in gebruik.
De voorziene beheercapaciteit waarvoor 14k is opgenomen, wordt voorzien in het project telefonie in 
het laatste kwartaal van dit jaar.
 
Inzicht werkzaamheden I&A
Naast de reguliere werkzaamheden (zie bijlage) heeft I&A in 2019 ondersteuning geboden en/of 
uitvoer gegeven aan onder andere de volgende projecten en activiteiten; 
Afgeronde projecten en activiteiten:

 Installatie werkzaamheden ten behoeve van BI-tool bij sociaal domein.
 Projectleiding en ondersteuning burgerportaal sociaal domein.
 i-Burgerzaken, technische ondersteuning bij installatiewerkzaamheden.
 Ondersteuning van het programma Dienstverlening onder andere bij implementatie Whatsapp, 

de overstap naar de nieuwe website, uitrol terugbelnotitie en advisering op de diverse 
onderwerpen.

 Ontsluiten van de WOZ gegevens in de Geo viewer.
 Implementatie van 2 Factor Authenticatie op de webmail omgeving, hierdoor is de 

informatieveiligheid vergroot.
 Verhogen van de beveiligingsstandaarden op de mailomgeving.

Lopende projecten en activiteiten:
 ODRU, onder andere advisering voor de uitfasering van de huidige vergunningen applicatie, 

advisering voor de inrichting van de archiveringsprocessen, technische ondersteuning bij 
ontsluiten van de ODRU werkplek aan interne medewerkers, technische ondersteuning bij 
uitleveren van bestanden aan de ODRU. Deze activiteiten lopen naar verwachting door tot 
einde 2019.

 Netwerksegmentatie, het verdelen van apparaten in meerdere groepen (netwerk segmenten). 
Deze segmenten zijn van elkaar gescheiden en alleen toegestaan verkeer is mogelijk. In 
geval van een security issue zal dit geïsoleerd zijn binnen 1 segment en niet zo snel naar een 
ander segment verspreiden. Binnen dit project van 1 segment naar 50 segmenten gegaan, en 
in totaal een kleine 1000 apparaten (servers, printers, pinapparatuur, laptops, 
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infrastructuurcomponenten) verplaatst naar de nieuwe segmenten. Dit project wordt in 2019 
afgerond.

 Financiële applicatie, onder andere technische ondersteuning bij installatiewerkzaamheden, 
ondersteuning bij de inrichting van e-factureren, ondersteuning bij het koppelen van deze 
applicatie aan de datadistributie applicatie, het uit faseren van de oude financiële applicatie. 
Deze activiteiten lopen naar verwachting door tot einde 2019.

 Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO is een Landelijke Voorziening waar bevoegde 
gezagen, ketenpartners, inwoners en ondernemers informatie afleveren en ophalen. Dit is een 
complex ICT-stelsel. Om het DSO te laten functioneren was veel te doen over standaards 
voor de uitwisseling van informatie, over technologieën om koppelingen te maken. Inmiddels 
is de koppeling tussen de systemen van bevoegde gezagen en het DSO klaar en in basisvorm 
toe te passen. In samenwerking met het programma Omgevingswet wordt na de zomer een 
plan van aanpak DSO opgeleverd. De werkzaamheden die hierin worden benoemd lopen de 
komende jaren door.

 Samenwerking met het project Datagestuurd werken dat onder leiding van de concernstaf 
wordt uitgevoerd, onder andere door gezamenlijk een datastrategie op te stellen en te komen 
tot een aanpak voor een toekomstgerichte gegevenshuishouding. Deze samenwerking loopt 
door tot het einde van het project.

 Organisatie van bewustwordingsacties zoals test met phishing mail, week van de privacy en 
informatieveiligheid met hierin diverse activiteiten (workshops, escaperoom, lezing). Dit is een 
continue proces.

 Deelname aan de VNG aanbesteding GGI Veilig en voorbereiding op de komende VNG 
aanbestedingen zoals GT Software-broker (software mantelovereenkomst) en GT Print. Wij 
houden de nieuwe aanbestedingen in de gaten en nemen hieraan deel als dit voordeel biedt 
voor De Ronde Venen.

 Voor het onderwerp Informatieveiligheid zijn we de overgang van de BIG (Baseline 
Informatieveiligheid Gemeenten) naar de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheden) aan 
het voorbereiden. Deze werkzaamheden lopen door tot in 2020.

 In de laatste kwartalen van 2019 vinden diverse ICT vervangingen en migraties plaats. 
Diverse servers worden vervangen, de firewalls worden vervangen, diverse updates en 
migraties van besturingssoftware worden uitgevoerd.

 Ondersteuning van het programma Dienstverlening bij de overstap naar de nieuwe website 
 
Bijlage
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3. Ontwikkelingen grondexploitaties

De verwachting is dat de gronden conform planning worden verkocht. De gemeente voldoet aan de 
leveringsvoorwaarden, namelijk dat de grond bouwrijp moet zijn en dat er sprake moet zijn van een 
onherroepelijke omgevingsvergunning.
 
Door de rechterlijke uitspraak waarin de regelgeving op basis van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) strijdig wordt geacht met de Wet Natuurbescherming bestaat er een risico dat deze uitspraak 
gevolgen gaat hebben voor de verwachte levering van de bouwgrond i.c. het realiseren van de 
geprognotiseerde grondopbrengsten. De projectontwikkelaar heeft ten gevolge van deze uitspraak 
mogelijk een aanvullende vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Dit is nu nog 
niet duidelijk.
 
Op dit moment worden de effecten van deze gerechtelijke uitspraak op rijks, provinciaal en 
gemeentelijk niveau in beeld gebracht.
 
Een van de gevolgen van de uitspraak is het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethode om de 
omvang van uitstoot van stikstof en neerslag op Natura 2000-gebieden te bepalen. De ODRU 
onderhoudt met de provincie het contact hierover. Een andere prognose dan de huidige planning is 
daarom op dit moment niet te geven.

Land van Winkel

De gemeentelijke kavels zijn allen in optie uitgegeven. Groenwest heeft haar aandeel van 60 
woningen gerealiseerd
De speelterreinen aan de noordzijde van het plan zijn inmiddels gerealiseerd.

Vinkeveld

De laatste werkzaamheden voor het woonrijpmaken worden afgerond. Eind van dit jaar wordt de 
grondexploitatie afgesloten.

Stationslocatie Mijdrecht

De ontwikkeling van de Stationslocatie is na een uitgebreid selectietraject gegund aan de combinatie 
BPD en Menhir. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. 

De Maricken

Dit jaar zijn 38 beneden- en bovenwoningen opgeleverd. De twee appartementenblokken zijn zo goed 
als klaar. De rotonde is in gebruik genomen, evenals de fiets/wandelbruggen naar Wilnis. Er wordt 
gewerkt aan de aanleg van een plas drasgebied. Verwelius is dit jaar met 125 woningen in de verkoop 
gegaan.  In het najaar is het voornemen om te starten met de bouw hiervan.
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