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Bestuurlijke aanbieding 

 
Geachte raadsleden, 
  
Voor u ligt de Programmabegroting 2021-2024. Net als met veel zaken in deze tijd zijn dingen anders, 
maar ook weer hetzelfde. Net als ieder jaar behandelen we in het najaar de begroting. Maar, deze 
begroting is in bijzondere tijden tot stand gekomen en dat heeft zijn invloed op zowel het proces als op 
de inhoud.  Vanwege de Corona-crisis hadden we in het voorjaar geen kadernota in mei, maar een 
kaderbrief in juni. Daarin bepaalden we met elkaar de uitgangspunten. En juist in tijden waarin veel 
zaken steeds weer kunnen veranderen is een goed plan onmisbaar. Door dit andere proces met 
andere tijdlijnen zijn pas op een heel laat moment, vlak voor het ter perse gaan van de concept 
begroting de cijfers geactualiseerd over de openeinderegelingen in het sociaal domein. Deze laten 
een negatief effect zien, wat we mee hebben genomen in deze definitieve integrale begroting voor een 
reëel totaalbeeld. Evenzo als de financiële effecten van de septembercirculaire en de vastgestelde 
amendementen uit de begrotingsraad van 2 november 2020. In de uiteenzetting van de financiële 
positie op de volgende pagina’s en per domein hebben we dit inzichtelijk gemaakt.  
  
Met deze begroting leggen wij een plan neer welke doelen, resultaten en ambities de gemeente 
volgend jaar en de jaren daarna nastreeft. Het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en 
ondernemend, met de blik naar buiten’ is hiervoor de basis. Wat willen we bereiken? Wat gaan we 
daarvoor doen? Welke acties zijn daaraan verbonden? Welk resultaat gaan we hiervan terugzien? 
  
Bij de beantwoording van de vraag ‘Wat mag het kosten?’ wordt tegelijkertijd een pakket aan 
ombuigingen voorgesteld om onze doelen te bereiken en onze verdere dienstverlening te continueren. 
Deze ombuigingen hebben ervoor gezorgd dat we in de jaren 2022 tot en met 2024 positieve 
begrotingsresultaten kunnen laten zien. Het komend begrotingsjaar vooralsnog niet. Alles overziend 
leggen we een basis om toe te werken naar een robuuste financiële positie waar we dit jaar met u aan 
hebben gewerkt. 
  
De ombuigingen hebben een prominente plaats gekregen in deze begroting. De lange termijn 
doelstellingen waar we aan werken zijn in deze begroting uitgewerkt in concrete acties, dit is wat we 
wél gaan doen, voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 
  
  
Namens het college van De Ronde Venen 
Alberta Schuurs 
Wethouder Financiën 



 - pagina 8 van 289

Leeswijzer 

 
Inleiding 
Deze begroting geeft zicht op de doelstellingen, acties en middelen voor 2021. De opzet hiervoor is 
opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) en de financiële verordening gemeente De Ronde Venen. Aanvullend op de wettelijke 
onderdelen zijn de paragrafen ombuigingen en subsidies/bijdragen opgenomen om extra inzicht te 
geven en de nieuwe bijlage ‘Keuzes in beeld’. In deze begroting is gekeken naar zowel bestaand 
beleid als voorgenomen beleid en hebben we onze ambities bijgesteld. Deze begroting is bedoeld om 
digitaal te lezen, daarom komt u af en toe een link tegen die in een geprinte versie geen waarde heeft 
maar digitaal makkelijk is om snel naar een onderwerp door te gaan. 
  
In de bestuurlijke aanbieding is aangegeven dat de cijfers op het laatste moment zijn geactualiseerd 
met een onverwacht negatief effect. Het was echter te kort dag om de wijzigingen in alle tabellen en 
teksten in de begroting door te voeren. Voor een reëel totaalbeeld hebben we in de uiteenzetting van 
de financiële positie dit nieuwe feit apart inzichtelijk gemaakt en de tabellen en tekst van de 
onderdelen Financiële resultaten 2021-2024, Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 
en Incidenteel en structureel begrotingsresultaat 2021 er op aangepast. De geactualiseerde 
begrotingsresultaten hebben derhalve in deze versie van het boekwerk van de begroting geen 
aansluiting met de overige tabellen. Na vaststelling van de begroting door de raad wordt het 
boekwerk, aan de hand van het raadsbesluit, hier integraal op aangepast.  
  
De drie belangrijkste bestuurlijke vragen voor de begroting zijn samengevat in een overzicht. 
  

Bestuurlijke vragen Uitwerking 

1. Wat willen we bereiken? 
2. Wat gaan we daarvoor doen? 

 Drie domeinen 
 Vijfentwintig doelstellingen 
 Negenenzeventig acties 
 Veertig indicatoren 
 Twintig verbonden partijen 

3. Wat mag het kosten? 

 Drie domeinen 
 Tien programma's 
 Zestig landelijke taakvelden 
 Diverse dwarsdoorsneden in de financiële 

begroting 

  
Bestuurlijke hoofdlijnen 
In het algemene deel worden de bestuurlijke hoofdlijnen en de financiële positie van de gemeente 
toegelicht. Daarnaast zijn meerjarige kerngegevens opgenomen over onder meer de ontwikkeling van 
het aantal inwoners en woningen. 
  
Domeinen 
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Net als de vorige begroting rangschikt de begroting 2021 de beleidsdoelstellingen naar drie domeinen. 
Per domein staan de volgende onderdelen vermeld: de visie, doelstellingen, acties, indicatoren en de 
bijdragen van verbonden partijen om de beoogde resultaten te bereiken. De indicatoren die wettelijk 
verplicht zijn, zijn in de tabellen opgenomen. Deze geven duiding aan de behaalde resultaten maar 
zijn niet altijd eenduidig of in sommige gevallen alleen rekenkundig. Er zijn ook indicatoren die alleen 
periodiek worden gemeten en er geen vergelijking is met tussenliggende jaren. Per verbonden partij 
wordt toegelicht op welke wijze een verbonden partij een relatie heeft met de beleidsdoelstellingen. 
Een totaaloverzicht van de verbonden partijen is opgenomen in de gelijknamige paragraaf. Overigens 
is het goed te melden dat we naast de verbonden partijen (partijen waarin we een bestuurlijk of 
financieel belang hebben) ook met een veelheid aan andere partijen samenwerken om onze 
doelstellingen te bereiken. 
  
De financiële informatie is opgebouwd uit de tien programma's. Deze programma's zijn vervolgens 
verdeeld naar zestig landelijke taakvelden. Hierbij geldt dat de bedragen in de begroting zijn afgerond 
op een veelvoud van 1.000 euro. Hierdoor ontstaan in de presentatie van de financiële tabellen 
beperkte afrondingsverschillen.  
  
Paragrafen 
Diverse beheersmatige zaken die over verschillende domeinen lopen zijn opgenomen in de 
paragrafen. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. 
  
Naast wettelijk voorgeschreven onderwerpen, zoals risico’s, lokale heffingen en financiering, zijn ook 
de ombuigingen en verstrekte subsidies/ bijdragen toegelicht in respectievelijk paragraaf 1 en 9. 
Weergave daarvan op een centrale plek in de begroting waarborgt een goede informatievoorziening 
over deze onderwerpen en maakt de informatie inzichtelijk. 
  



 - pagina 10 van 289

 
  
 Financiële begroting 
De financiële begroting bevat informatie vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij geven we onder 
meer inzicht in het verwachte verloop van investeringen, reserves, voorzieningen en het Sociaal 
Domein. Daarnaast hebben we gedetailleerde informatie opgenomen over bijvoorbeeld autonome en 
beleidsontwikkelingen. 
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Van kaderbrief naar begroting 

 
Deze programmabegroting is anders dan andere jaren, omdat ten tijde van het opstellen van de 
kadernota de Corona-crisis uitbrak. Dit zorgde er bij De Ronde Venen en alle andere gemeenten voor 
dat de focus plotsklaps op geheel andere zaken kwam te liggen. Het proces werd verstoord, 
vertraging was het resultaat en om die reden is ervoor gekozen om geen kadernota, maar een lichtere 
versie kaderbrief op te stellen. 
  
Een tweede belangrijk aspect is dat voor een gezond financieel meerjarenperspectief er een pakket 
aan ombuigingen moest komen. Ombuigingen die doorwerken in de mate waarin de ‘Visie, doelen en 
acties’ neergezet kunnen worden aangezien hier minder geld voor beschikbaar is. Om die reden is in 
de Kaderbrief 2021 voor een aantal uitgangspunten gekozen om te komen tot een goede begroting 
met ombuigingen die draagbaar en realistisch zijn. En we de beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk 
overeind houden. Hieronder gaan we daar nader op in. Verder is het van belang om aan te geven dat 
de begroting niet alleen bestaat uit ombuigingen. In de Kaderbrief zijn ook de toen bekende autonome 
ontwikkelingen geschetst. Deze zijn bij het samenstellen van de begroting geactualiseerd en 
opgenomen. Daarnaast zijn er ook per domein beleidsontwikkelingen geïnventariseerd. 
  
Uitgangspunten 
  
Proces 
In de Kaderbrief zijn ten aanzien van het proces de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

1. Het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen 
2. Waarborgen van de democratische waarden 
3. Samenwerking Rijk, Provincie, GR-en en in VNG verband 
4. Het zoveel mogelijk opvolgen van het advies van de raadswerkgroep ‘Reflectie op de 
financiële keuzes’: 

a. Zero based budgetting 
b. Subsidies sociaal domein 
c. Bedrijfsvoering 
d. Inkomsten 
e. Gemeenschappelijke regelingen 

  
In het proces van kaderbrief naar begroting hebben wij onze maatschappelijke partners deels kunnen 
betrekken om hun visie op waar De Ronde Venen naar toe moet te geven. Het blijkt dat als een 
dergelijke vorm van brede inspraak op het samenstellen van de begroting gewenst is wij hier meer tijd 
voor moeten nemen die wij, met alle hectiek rondom Corona, nu niet hadden. Wel is er getracht zo 
veel mogelijk transparantie in het proces in te bouwen. Onderdeel daarvan is ook dat wij niet alleen de 
ombuigingen presenteren die we voorstellen, maar ook de alternatieven schetsen, zodat er een 
afgewogen keuze kan plaatsvinden. 
  
Er is veel samen opgetrokken met andere gemeenten, VNG en andere bestuurslagen om met name 
meer compensatie voor de Corona effecten en de stijgende zorgkosten te organiseren. De recente 
communicatie vanuit het Rijk laat daar onder andere de resultaten van zien. Deze worden (deels) 
verwerkt in de septembercirculaire die u ontvangt met het raadsvoorstel van deze begroting.  Er is 
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daarnaast ook goed gebruik gemaakt van de adviezen van de Raadswerkgroep ‘Reflectie op de 
financiële keuzen’, die wij bij deze ook willen bedanken voor hun inzet. Inhoudelijk ziet u dit op 
verschillende terreinen terugkomen. Bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen vindt u hier 
nog niet concreet qua resultaat terug. Dit vergt een bestuurlijke inspanning vanuit de regio. Er is al wel 
actie ondernomen om dit regionaal op de agenda te krijgen. 
  
Inhoud 
We hebben ons bij de inhoudelijke keuzes ten aanzien van de ombuigingen met name gericht op een 
evenwichtige verdeling tussen voorzieningen, inkomsten en organisatie. De grens tussen 
voorzieningen en organisatie is niet altijd scherp te trekken, omdat het snijden in de organisatie ook 
iets betekent voor voorzieningen en omgekeerd. 
De volgende uitgangspunten hebben we gebruikt bij het toetsen van de ombuigingsvoorstellen en de 
keuze welke u voor te leggen: 
  

1. Wettelijk noodzakelijk en veiligheid 
2. Focus op langere termijn 
3. Stimuleren zelfredzaamheid  

a. Transformatie 
b. Inzet vrijwilligers waarderen/stimuleren 

4. Verdeling tussen  
a. Voorzieningen 
b. Inkomsten 
c. Organisatie 

5. Efficiency in regionale samenwerking 
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Beleidsmatige samenvatting 

 
Iedere programmabegroting bevat jaarlijks een aantal kernthema’s en meer algemene thema’s keren 
terug. Voorbeelden zijn de gemeentefinanciën, de arbeidsmarkt, de zorg en het onderwijs. Daarnaast 
zijn er thema’s die door nieuwe ambities en beleidsontwikkelingen worden geïntroduceerd, meestal in 
een kadernota, en uiteindelijk hun plek krijgen in de programmabegroting. Tot slot zijn de 
ontwikkelingen op landelijk niveau – al dan niet vertaald in nieuwe wetgeving – medebepalend voor de 
inhoud van een programmabegroting. 
  
De financieel-economische ontwikkelingen zijn minder rooskleurig. De Corona-crisis lijkt een 
economische recessie in gang gezet te hebben. Er zijn grote verschillen tussen de bedrijfstakken, 
sommigen verkeren in nood en hebben personeel over terwijl anderen nog vacatures hebben. Onder 
andere met het regionaal werkcentrum wordt hier een relatie gelegd om mensen zoveel mogelijk te 
begeleiden van werk naar werk. Dat neemt niet weg dat we per saldo nadelige effecten op de 
arbeidsmarkt verwachten.  
  
Een aantal thema’s zijn nog actueel: 1) vernieuwing in het Sociaal Domein, 2) Duurzame gemeente, 
3) betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, 4) implementatie omgevingswet en 5) Samen aan de 
slag. Thema 6) Toekomst gemeentehuis is door de laatste ontwikkelingen in een ander licht komen te 
staan. Hiervoor worden scenario’s onderzocht. 
  
Domein 1 
Binnen het Sociaal Domein is de focus op gezond en veilig opgroeien, zo gezond mogelijk oud 
worden en investeren in de jeugd. Wij willen dat inwoners meedoen in de samenleving en uit gaan van 
eigen kracht en zelfredzaamheid, de gemeente springt in als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen 
willen we in staat stellen om voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te 
behouden. Voor sport is dit verband van groot belang. Naast gezondheid heeft sporten een 
belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. Daarom willen wij de 
leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties nog beter inzetten om bewegen 
leuker en uitnodigender te maken. 
  
Het accent komt meer te liggen op preventie. Hiermee zorgen we ervoor dat problemen in een later 
stadium uitblijven. Voorkomen is beter dan genezen. Onze zorg en ondersteuning is gericht op 
vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. 
Hierbij willen we de administratieve lasten verlichten waardoor tijd en geld vrijkomt om goede zorg te 
verlenen. 
  
Bij de ombuigingen hebben we keuzes in deze lijn gemaakt. Ondanks de spagaat dat we zorgkosten 
verplicht moeten betalen en investeren in preventie in eerste instantie extra middelen vraagt willen we 
deze lijn zo veel mogelijk vasthouden. Om de noodzakelijke ombuigingen toch te realiseren is 
gekeken naar betere beheersing van kosten, synergie in de samenwerking met partners, focus op de 
effectiviteit van subsidies, en minder inzet op beleid. 
  
Domein 2 
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De belangrijke thema’s zijn woningbouw, openbare ruimte, duurzaamheid en economie. Met het 
samenvoegen van beleid en uitvoering in de openbare ruimte, door het integreren van de afdelingen 
IBOR en Ruimte, verbeteren wij niet alleen de efficiency, maar ook de dienstverlening op de inhoud. 
  
Het is belangrijk dat de focus ligt op woningbouw, duurzaamheid en het economisch klimaat. Hiervoor 
stellen wij een Ruimtelijk Perspectief op waarbij wordt ingegaan op onze ambities als op de positie 
van onze gemeente in de regio. De bereikbaarheid van onze gemeente blijft een belangrijk thema. 
Verder zorgen we in de buitenruimte ervoor dat het veilig blijft en wordt ingezet op een goed 
onderhouden openbare ruimte. 
  
De ombuigingen zijn een combinatie van praktische keuzes waar het kan, het bijstellen van het 
ambitieniveau en het verhogen van de inkomsten. De lange termijnvisie blijft voorop staan. De 
uitgaven in dit domein zijn zichtbaar in de openbare ruimte. In 2021 ronden we de voorbereiding van 
de invoering van de omgevingswet af. 
  
Domein 3  
Bestaat uit veiligheid, algemeen bestuur, dienstverlening en financiën. Een veilige gemeente, goed 
bestuur, adequate informatievoorziening, in de dienstverlening de inwoner centraal stellen, optimaal 
bedienen tegen zo laag mogelijke kosten, transparante besluitvorming, inwonersinitiatieven/ -
participatie en een compacte, wendbare, toegankelijke en omgevingsgerichte ambtelijke organisatie. 
De budgetten van veiligheid en handhaving zijn in stand gehouden en er wordt geïnvesteerd in 
informatievoorziening en digitale systemen ten behoeve van de besluitvorming. 
  
In dit domein zijn de ombuigingen een combinatie van efficiency maatregelen in de organisatie 
(verminderen personele kosten en herbezien plannen gemeentehuis) en het verhogen van de 
inkomsten. De efficiency maatregelen in de organisatie worden op een dusdanige wijze uitgevoerd dat 
onze ambitie voor een toekomstgerichte organisatie overeind blijft. 
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Uiteenzetting van de financiële positie 

Conclusie financiële positie 

Bij de behandeling van de begroting 2020 in oktober 2019 werd aangegeven dat het financieel 
meerjarenperspectief ongunstig was. Om dit om te buigen naar een financieel solide begroting voor de 
toekomst hebben we samen met verschillende partners gekeken naar mogelijkheden om te komen tot 
een structureel sluitende meerjarenraming. In de kaderbrief van juli 2020 is een tussenstand gegeven 
en nu presenteren we de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024. 
  
De resultaten van de begroting 2021 - 2024 zijn: 
 De begroting 2022 - 2024 is structureel sluitend. 
 De aanvullingen op de begroting conform het raadsvoorstel zijn verwerkt te weten: de 

uitkomsten van de septembercirculaire 2020, de extra lasten van de openeinderegeling 
jeugdzorg en de rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen. 

 Daarentegen is het voornemen om een tijdelijke bestemmingsreserve COVID-19 in te stellen 
teruggedraaid.  

  De financiële effecten van de vastgestelde amendementen uit de begrotingsraad van 2 
november zijn verwerkt. In de tabel bij de financiële resultaten 2021 - 2024 zijn deze effecten 
opgenomen. 

 De financiële indicatoren zoals structurele begrotingsresultaten en grondexploitatie zijn 
voldoende robuust. 

 Vanuit het uitgangspunt, incidentele kosten dekken we incidenteel, wordt een bedrag aan de 
algemene reserve onttrokken. Deze werkwijze gaan we bespreken met de auditcommissie 
waarbij we kijken naar het robuuster maken van de begroting op dit punt met inachtneming 
van de eisen die de toezichthouder stelt. 

 De schuldenpositie en daarmee de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen scoren 
minder goed. Deze ontwikkeling gaan we doornemen in de auditcommissie. 

 Er is herverdeling voorzien van de algemene uitkering vanaf 2022. Deze herverdeling zou een 
nadelig structureel effect kunnen hebben vanaf 2022 tussen de 1 en 2 miljoen euro. 

  
In dit hoofdstuk is de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen de financiële 
ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 aan de orde. Vervolgens de lokale 
heffingen/woonlasten, algemene reserve, investeringen en waar komt het geld vandaan en waar wordt 
het aan besteed? 
  

Financieel resultaat 2021 - 2024 
In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2021 tot en met 2024. 
Hierin is verwerkt de genomen besluiten door de raad op 2 november 2020. 
  
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten 95.917 91.800 89.855 89.879 

Baten 91.784 90.075 90.971 91.408 
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Saldo van lasten en 

baten (+ = tekort en - = 

overschot) 

4.133 1.725 -1.115 -1.529 

Onttrekkingen 6.460 2.072 798 612 

Stortingen 3.099 0 0 0 

Saldo van inzet van 

reserves 

-3.361 -2.072 -798 -612 

Begrotingsresultaat (+ 

= tekort en - = 

overschot) 

772 -347 -1.913 -2.141 

Financiële effecten amendementen 

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten opgenomen van de amendementen uit de 
begrotingsraad van 2 november 2020. 
  

Vastgestelde amendementen (bedragen x 1.000 euro  en - = voordeel en +  = nadeel)  

Domein 2021 2022 2023 2024 

1 4a. coördinator CJG    30 30 30 

1 7a. Tympaan de Baat    90 90 90 

1 7b. Servicepunten  65 65 65 65 

  Totaal Domein 1 65 185 185 185 

2 10a. Toeristenbelasting  -166 -93 -93 -93 

2 18a. Kunst en Cultuur  27 27 27 27 

2 20.  "Andere keuze ombuiging" 
Economie en toerisme  

-30 -30 -30 -30 

2 21. Woonforensenbelasting  -46 -46 -46 -46 

  Totaal Domein 2 -215 -142 -142 -142 
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Vastgestelde amendementen (bedragen x 1.000 euro  en - = voordeel en +  = nadeel)  

Domein 2021 2022 2023 2024 

 
3 

2a. Taakstelling apparaatskosten -250 -500 -550 -600 

 
3 

3a. 'Beperking verhoging OZB 
bedrijven i.v.m. Corona' 

1.00
0 

300     

  Totaal Domein 3 750 -200 -550 -600 

  Totaal financiële effecten 
amendementen 

600 -157 -507 -557 

  
  

Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 

De ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 is hieronder vermeld en toegelicht. 
  

Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en +  = nadeel) 

    2021 2022 2023 2024 

A Startpositie begroting 2020 - 2023 -1.060 830 510 1.045 

B Raadsbesluiten (tot en met juli 2020) 3.618 2.684 2.363 2.374 

  Subtotaal 2.558 3.514 2.873 3.419 

  Nieuwe ontwikkelingen:         

C Autonoom 1.783 1.023 805 475 

D Beleidsontwikkelingen 1.397 1.833 1.363 1.295 

E Ombuigingen (incl. amendementen) -3.645 -5.753 -6.751 -7.311 
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Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en +  = nadeel) 

    2021 2022 2023 2024 

F Inzet reserves  -1.320 -966 -205 -19 

G Afrondingsverschillen -1 2 2 0 

H Begrotingsresultaat 772 -347 -1.913 -2.141 

  
Toelichting: 
A. Startpositie begroting 2020 - 2023 
In oktober 2019 heeft de raad de begroting 2020 - 2023 vastgesteld. Hierin werd uitgegaan van een 
begrotingsoverschot van 1.060.000 euro in 2021 aflopend naar een tekort van 1.045.000 euro in 2024. 
Deze resultaten hebben we nogmaals gepresenteerd in  de Kaderbrief 2021. 
  
B. Raadsbesluiten 
In de periode oktober 2019 tot en met juli 2020 zijn diverse raadsbesluiten genomen met financiële 
gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn het beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2024, het beleidsplan 
kunstwerken 2020 - 2024, revitaliseren van de brandweerkazernes en de eerste bestuursrapportage 
2020. In de financiële begroting is een specificatie opgenomen. 
  
C. Autonoom 
In de begroting 2021 - 2024 is rekening gehouden met een stijging van de prijzen, lonen, bijdragen 
aan gemeenschappelijke regelingen, volumeontwikkelingen, hogere rijksbijdragen e.d. Een 
specificatie hiervan is opgenomen in de financiële begroting. 
  
D. Beleidsontwikkelingen 
Voor beleidsontwikkelingen is rekening gehouden met 1.397.000 euro in 2021 aflopend naar 
1.295.000 euro in 2024. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze beleidsontwikkelingen die 
verder zijn toegelicht in de drie domeinen. De beleidsontwikkelingen rondom de maatschappelijke 
effectmeting (nr. 6) en het gemeentehuis (nr. 18) zijn betrokken bij de ombuigingen. 
  

Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en +  = nadeel) 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

  Domein 1 Sociaal domein         

1 Leerwerkplaats 65       
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Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en +  = nadeel) 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

2 Wet inburgering 62 137 150 150 

3 Onderwijshuisvesting 88 26 26 26 

4 Inclusieagenda 10       

5 Dementievriendelijke gemeente     -40 -40 

6 Maatschappelijke effectmeting       25 

  Domein  2 Economie, wonen en 
fysieke leefomgeving 

        

7 Bestrijding Japanse Duizendknoop 15 15 15 15 

8 Opstellen kerkenvisie 25       

9 Uitvoering transitie-ontwerp elektriciteit 40 75 75 75 

10 Voortgang proces lood in de bodem 35       

11 Handhaving bestemmingsplan 
Plassengebied 

260 260 260 260 

12 Experiment van Groot naar Beter -10 -10 -10 -10 

13 Implementatie Omgevingswet 140 45     

14 Opstellen Omgevingsvisie en -plan 50 55 160 50 

15 Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet 30 30 30 30 

16 Invoeren Wet kwaliteitsborging   100     
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Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en +  = nadeel) 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

  Domein 3 Veiligheid, bestuur, 
dienstverlening en financiën 

        

17 Ontwikkelingen dienstverlening en 
digitalisering 

396 509 106 123 

18 Gemeentehuis   500 500 500 

19 Digitaliseren besluitvorming 100 25 25 25 

20 Invoeren rechtsmatigheidsverklaring 
door het college 

25       

21 Contentmanager 66 66 66 66 

D Totaal beleidsontwikkelingen 1.397 1.833 1.363 1.295 

  
E. Ombuigingen 
De ombuigingen lopen op van 3.645.000 euro in 2021 naar 7.311.000 euro in 2024. Deze 
ombuigingen zijn toegelicht in de drie domeinen. Daarnaast zijn alle ombuigingen gebundeld op een 
centrale plek in de begroting, te weten de paragraaf ombuigingen. Dit draagt bij aan een goede 
informatievoorziening over deze onderwerpen en maakt de informatie inzichtelijk. Klik hier 
  
F. Inzet reserves 
Diverse incidentele lasten en baten vanuit de raadsbesluiten, beleidsontwikkelingen en ombuigingen 
zijn verrekend met de reserves om inzicht te krijgen in de structurele begrotingsresultaten. 
  
G. Afrondingsverschillen 
Betreft beperkte afrondingsverschillen. 
  
H. Begrotingsresultaat 2021 - 2024 
Dit zijn de begrotingsresultaten van de drie domeinen. 

Incidenteel en structureel begrotingsresultaat 2021 

Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de 
financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert 
en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, 
incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Uit onderstaand overzicht blijkt dat per saldo 

https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2021---2024/programma/paragrafen#perspective-ombuigingen
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2.692.000 euro incidenteel effect in 2021 is geraamd. Vervolgens is dit effect verrekend met de inzet 
van reserves. 
  

Incidenteel en structureel resultaat 2021 (bedragen x 1.000 euro) 

  Incidenteel Structureel Totaal 

Lasten 4.392 91.525 95.917 

Baten 1.700 90.084 91.784 

Saldo van lasten en baten 2.692 1.441 4.133 

Saldo van inzet reserves -2.692 -669 -3.361 

Resultaat  0 772 772 

  
De financiële begroting bevat een overzicht van incidentele baten en lasten, met vermelding van de 
onderwerpen en de bedragen. Dit is grotendeels gebaseerd op diverse eerdere raadsbesluiten. 

Lokale heffingen en woonlasten 

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze gemeente en zijn 
een onderdeel van het gemeentelijk beleid. 
  
In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor 2020 en 2021 opgenomen voor een 
meerpersoonshuishouden. 
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De kosten voor afval zijn toegenomen door een nieuw verwerkingscontract voor gft en restafval met 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De kostenstijging wordt veroorzaakt door een schaarse 
verwerkingscapaciteit en de te betalen verbrandingsbelasting die het Rijk in 2020 heeft ingevoerd om 
recycling te stimuleren. Hierdoor stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing meer dan met het 
inflatiepercentage. Dit geldt voor alle 21 deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. 

Ontwikkeling algemene reserve 

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

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich 
over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten 
voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, 
verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Voorbeelden van investeringen zijn de 
aanleg van een weg, riool of de aanschaf van lichtmasten.  
  
Voor 2021 is rekening gehouden met 11.568.000 euro aan investeringen. De verdeling hiervan naar 
beleidsonderwerpen is hieronder vermeld. 
  

Onderwerp 
Investeringsbudget 

x  1.000 euro 

1. Bedrijfsmiddelen - automatisering 615 

2.  Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen 58 

3. Openbaar groen en (open lucht) recreatie 1.150 

4. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 9.545 

5. Riolering 200 

Totaal 11.568 
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In de financiële begroting zijn deze investeringen toegelicht. 

Waar komt het geld vandaan? 

Voor het uitvoeren van taken ontvangt de gemeente van verschillende bronnen middelen. De 
inkomsten zijn 98,2 miljoen euro. Hiervan komt 63% van het Rijk in de vorm van de algemene 
uitkering en doeluitkeringen. De overige 37% heeft betrekking op lokale heffingen, de inzet van 
reserves en overige opbrengsten. Tegenover de opbrengsten staan 99 miljoen euro aan bestedingen. 
Hierdoor ontstaat een tekort van 772.000 euro voor 2021. 
  

 
  
Rijk 
We ontvangen  54,8 miljoen euro van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Deze raming is 
gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2020.  De Rijksoverheid informeert de 
gemeenten via circulaires in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het 
gemeentefonds. 
Naast de algemene uitkering ontvangen we 7,9 miljoen euro aan doeluitkeringen voor het uitvoeren 
van specifieke taken van het Rijk, zoals bijstandsuitkeringen. 
  
Heffingen 
Onder de retributies, leges en overige belastingen vallen de opbrengsten voor het verstrekken van 
paspoorten, rijbewijzen en omgevingsvergunningen en voor het ophalen van afval en het gebruik van 
het riool. 
  
Reserves 
Hier is de inzet van de reserves als het volledige bedrag aan onttrekkingen (baten) gepresenteerd. 
Hier staat tegenover dat er ook voor 3,0 miljoen euro aan de reserves wordt toegevoegd (lasten). Per 
saldo is de inzet van de reserves 3,4 miljoen euro. 
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Overig 
Onder de overige middelen vallen inkomsten zoals huren van maatschappelijk vastgoed, dividend en 
bijdragen van andere gemeenten of van een provincie. 

Waar wordt het geld aan besteed? 

De gemeente voert diverse taken uit zoals onderhoud aan wegen, het verstrekken van 
bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het verstrekken van een paspoort, het beheer van sportvelden en de 
brandweerzorg. De bestedingen van 99 miljoen euro  ten behoeve van deze taken zijn verdeeld over 
drie domeinen.  
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Kerngegevens 

Kerngegevens 2017 - 2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Inwoners:           

Aantal per 1 januari 42.763 43.620 44.059 44.456 44.760 

Levend geboren kinderen 366 375 387 380 370 

Overledenen -308 -393 -374 -406 -430 

Vestiging in de gemeente 2.616 2.265 2.147 2.100 2.100 

Vertrek uit de gemeente -1.817 -1.808 -1.763 -1.770 -1.800 

Aantal per 31 december 43.620 44.059 44.456 44.760 45.000 

Percentage bevolking in de leeftijd 0 tot en 
met 19 jaar 

22,9% 22,6% 22,3% 22,0% 21,7% 

            

Woningen:           

Aantal per 1 januari 17.786 18.145 18.332 18.517 18.650 

Nieuwbouw 360 186 188 150 100 

Overige toevoegingen zoals splitsing, verbouw of 
verandering van gebruiksfunctie 

38 40 20 0 0 

Sloop en overige verminderingen zoals 
samenvoeging of verandering van de 
gebruiksfunctie 

-39 -39 -23 -17 0 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal per 31 december 18.145 18.332 18.517 18.650 18.750 

            

Huishoudens:           

Eenpersoonshuishoudens 5.390 5.532 5.701 5.730 5.750 

Meerpersoonshuishoudens zonder 
thuiswonende kinderen 

5.703 5.934 5.984 6.020 6.070 

Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende 
kinderen 

7.038 7.125 7.200 7.250 7.280 

Totaal 18.131 18.591 18.885 19.000 19.100 

            

Economische structuur:           

Aantal vestigingen van bedrijven 4.850 5.180 5.420 5.420 5.420 

Aantal banen (fulltimers, parttimers en 
uitzendkrachten)  

16.740 17.670 18.160 18.160 18.160 
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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 bijna vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft 
sporten 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. 

Doelstelling 

B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee 
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn 
voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Daarnaast in andere zaken waar we 
als gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee 
kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele 
verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij 
hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, 
werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich 
prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en 
ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee kunnen doen. 
 

Acties 

1.01.2 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen 
We bouwen voort op de voorbereidingen die afgelopen jaren zijn ingezet ter voorbereiding op de 
decentralisatie per 2022. Lokale uitvoeringsplannen worden uitgevoerd. In regionaal verband (U16 en 
Utrecht-West) worden afspraken gemaakt over de samenwerking en afbakeningen van taken en 
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verantwoordelijkheden. Voor Utrecht-West zijn deze vastgelegd in een afsprakenkader en de daaruit 
volgende acties worden uitgevoerd. 
 

1.01.3 Inburgering 
De verwachting is dat de nieuwe Wet Inburgering op 1 juli 2021 in werking treedt. Het doel van de 
nieuwe wet is dat asiel- en gezinsmigranten de taal leren met als doel zo goed mogelijk deel te nemen 
aan de samenleving, het liefst met betaald werk. De gemeente krijgt de regierol tijdens het hele 
inburgeringsproces. Deze ontwikkeling heeft, afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, financiële 
consequenties waarvan de omvang nog niet duidelijk is. 
 

1.01.1 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren 
Kwetsbare inwoners blijven zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dit te ondersteunen 
worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan zelfredzaamheid om zelfstandig te blijven wonen. 
Interventies en innovaties uit de samenleving die hier aan kunnen bijdragen worden gefaciliteerd en 
gestimuleerd. In de Ruimtelijke verkenning wonen is aandacht voor het bieden van de juiste woningen 
voor de oudere bevolking. Acties voor 2021 volgen vooral uit deze Ruimtelijke verkenning. 
 

1.01.4 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke 
gemeente 
De maatschappelijke partners realiseren laagdrempelige ontmoetingsplekken en activiteiten voor de 
doelgroep. Bijvoorbeeld het organiseren van Alzheimercafés, het optimaliseren van praktische 
ondersteuning aan inwoners met dementie en hun omgeving en tenslotte het opzetten van een 
samenwerking in de preventiefase. We stimuleren de samenwerking tussen maatschappelijke 
partners. De kernteams passen waar noodzakelijk en mogelijk regels aan voor inwoners met 
dementie. Daarnaast zetten we in op verschillende acties om het bewustzijn te vergroten bij inwoners, 
ketenpartners en ondernemers. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan mensen die in eerste 
instantie niet in contact komen met inwoners met dementie. We organiseren trainingen en 
bijeenkomsten, plaatsen informatie in de plaatselijke media, ontwikkelen promotiemateriaal en 
organiseren gerichte acties in de dorpen. 
 

1.01.5 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies 
De nadruk van het innovatiebudget ligt op het uitnodigen van inwoners en maatschappelijke partners 
om te komen met innovatieve interventies gericht op preventieve inzet. Op basis van de eerste 
bespreking van de evaluatie van het innovatiebudget heeft de raad om een voorstel voor voortzetting 
in 2021 gevraagd. Dit voorstel volgt in 2021. 
  
 

1.01.6 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit 
Volgens nationale wetgeving, moet een lokale overheid als een ‘goede huisvader’ onderhoud plegen 
aan haar openbare kunstbezit. De komende jaren onderhouden en beheren we ons openbaar 
kunstbezit adequaat op basis van een meerjarenonderhoudsplan. 
 

B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving 
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Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan 
hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben 
oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige 
en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden 
opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare 
inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk 
hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig wonen bij 
voorkeur in hun eigen dorp. 
 

Acties 

1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren 
De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden hebben gezamenlijk een regiocoördinator 
Kindermishandeling en Huiselijk geweld aangesteld. In 2020 ligt de nadruk op de volgende pijlers: 

 
- Het bouwen aan een lokale infrastructuur waarin professionals, vrijwilligers en/of burgers mét 
elkaar gezinnen durven te signaleren en passende actie gaan ondernemen om geweld te 
stoppen. 
- Creëren van een lokale cultuur waarin het bespreken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling ‘gewoon’ is, waardoor opvoeders en verzorgers weten waar ze hulp kunnen 
vragen. 

Hier wordt in 2021 verder aan en op doorgebouwd. 
 

1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda 
De inclusie-agenda die in 2020 is opgesteld zal begin 2021 worden afgerond. Op basis van de agenda 
worden de acties bepaald en welke worden opgepakt en uitgevoerd in 2021. 
 

B21 1.3 Inwoners leven gezond 
Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en 
emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaaleconomische status. De inwoners zijn 
zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit 
inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast 
moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen 
van roken, overgewicht en drugsgebruik. 
[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van 
Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 
 

Acties 

1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg 
Uitvoering geven aan de samenwerkingsagenda met o.a. huisartsen. Hierbij specifiek aandacht voor 
de thema's jeugd(zorg), 'langer thuis', 'respijtzorg' en 'spoedzorg'.  Inzetten op intensievere (regionale) 
samenwerking met zorgverzekeraars en ziekenhuizen rondom deze thema's. 
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1.03.2 Opstellen gezondheidsnota 
We evalueren het huidige gezondheidsbeleid en leveren een nieuwe gezondheidsnota op. Hierin is 
aandacht voor gezondheidsbevordering, preventie en vroegsignalering van problemen. 
 

1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven 
De gemeente ondersteunt en stimuleert activiteiten die bijdragen aan gezondheidsbevordering en 
preventie en vroegsignalering van fysieke en mentale problemen. Hiervoor is een 
gezondheidsstimuleringssubsidie beschikbaar. 
 

1.03.4 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord 
In 2020 is het lokaal sportakkoord opgesteld met diverse partijen. Het sportakkoord heeft als doel om 
inwoners te stimuleren om een leven lang te sporten. Door onderlinge verbinding van de partijen in het 
sportakkoord worden sportaanbieders toekomstbestendiger gemaakt. Door betrokkenheid van 
meerdere lokale partners wordt er een groter draagvlak gecreëerd op het gebied van sport en 
bewegen. 
 

1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen 
Sporten is gezond en belangrijk. Alle inwoners krijgen de kans om te bewegen en mee te doen aan 
sporten. Dit geldt onder andere voor doelgroepen waarbij dit minder voor de hand lijkt te liggen. De 
gemeente faciliteert inwoners met fysieke of mentale beperkingen en inwoners in armoede. 
Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij regulier aanbod. De gemeente 
stimuleert sport en beweeginitiatieven middels de sportstimuleringssubsidie. 
 

B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen 
Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze 
kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen 
en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We 
creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, 
kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig 
problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 

Acties 

1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek 
Vanuit het oogpunt dat ieder kind zijn eigen talenten heeft, zorgen wij voor een impuls binnen het 
techniekonderwijs en het technisch beroepsperspectief.  In het schooljaar 2020/2021 zorgen wij voor 
meer techniekuren op het basisonderwijs middels de techniekcoach. Ook zal voor het derde jaar op rij 
VMBO on stage, inclusief een beroepenmarkt en een Doe Dag plaatsvinden. Een deel van de acties 
wordt opgepakt in samenwerking met de ondernemers van onze gemeente. 
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Kwaliteit 
De Ronde Venen werkt samen met TechNet Amstel & Venen om de animo van kinderen en hun 
ouders voor technisch onderwijs te vergroten. Zo hebben verschillende ondernemers en 
medewerkers van maatschappelijke organisaties en de gemeente meegedaan aan het succesvolle 
Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage. Vanuit onderwijsbeleid is meegewerkt aan de 
techniekdriedaagse. Verder is op de basisscholen een techniekcoördinator aangesteld die 
leerkrachten ondersteunt in het integreren van techniek in de reguliere lessen. De 
activiteiten worden gesubsidieerd door de gemeente en via subsidie voor het regionale project STO 
(Sterk Technisch Onderwijs).  
               
  

1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de 
middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. 
Per 1 januari 2019 is een nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijsachterstandenbeleid 
ingevoerd door het Rijk. We verwachten de komende jaren een afname van de rijksbijdrage. In het 
bestuurlijk overleg onderwijs is eind 2019 en in maart 2020 met onderwijspartners besproken wat 
ervoor nodig is om een besluit te kunnen nemen over de inzet van de middelen vanaf 2021 en verder. 
Mogelijkheden zijn het (deels) schrappen van projecten en/of het verkrijgen van een bijdrage van het 
onderwijs om de projecten te continueren. In het bestuurlijk overleg Onderwijs in september 2020 
worden voorstellen tot cofinanciering vanuit het onderwijs en de gemeente naast elkaar gelegd om zo 
tot elkaar en tot een definitieve beslissing te komen. 
 

1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren 
Het Rijk verplicht gemeenten om uiterlijk 1 augustus 2020 het aanbod voorschoolse educatie (VE) uit 
te breiden van  gemiddeld  10 naar 16 uur per week. In overleg met de peuterspeelzalen is een 
aanbod vormgegeven. Na de lockdown in verband met de coronacrisis (8 juni 2020) is gestart met het 
aanbod van gemiddeld 16 uur per week. 
 

1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats 
 De activiteiten van de Leerwerkplaats sluiten aan bij de beleidsdoelen van de gemeente, zoals 

genoemd in de Maatschappelijke Agenda en het Jeugdbeleidsplan; 
 De Leerwerkplaats heeft zich ontwikkeld als een basisvoorziening voor kwetsbare jongeren 

die dreigen uit te vallen (werk en/of onderwijs) en is een belangrijke organisatie in een 
samenwerkingsverband met ketenpartners; 

 

1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel 
Vanwege de Corona-crisis en herijking van het gemeentefonds is de invoering van het nieuwe 
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022. Deze actie staat ook opgenomen 
in de Begroting 2020. De Corona-crisis heeft echter veel impact op de werkzaamheden van 
gemeenten en zorgaanbieders. Een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 
bleek toch niet haalbaar te zijn. Deze actie is daarom doorgeschoven naar de begroting 2021. 
 

1.04.6 Inzetten op techniekonderwijs 
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Eén van de acties om de toestroom naar het techniekonderwijs te stimuleren gebeurt door Stichting 
Technet Amstel en Venen. Die realiseert ieder schooljaar een Techniek Driedaagse-evenement 
samen met de scholen en ondernemers. Ook techniekwedstrijden, bedrijfsbezoeken en gastlessen 
zijn acties die worden opgepakt vanuit het Sterk Technisch Onderwijs. 
 

1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland 
In 2021 wordt verder gewerkt aan de realisering van een nieuw gebouw ten behoeve van Kindcentrum 
Hofland te Mijdrecht. Dit nieuwe gebouw vervangt het huidige scholencomplex Hofland en biedt straks 
huisvesting aan twee bestaande basisscholen en kinderopvang. In 2021 wordt het technische ontwerp 
van de architect en de technische adviseurs uitgewerkt, en wordt de selectie van de aannemer 
opgestart.   
 

1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan 
In 2021 wordt in overleg met schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan voor een volgende 
periode van jaren opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het IHP biedt 
inzicht aan de mogelijke (toekomstige) knelpunten in de huisvesting van scholen in De Ronde Venen 
en aan de oplossingen hiervoor, alsmede aan de financiële consequenties hiervan.   
 

1.04.9 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 
2026 
Onderdeel hiervan is onder meer het verstevigen van de verbinding tussen het onderwijs en de 
(preventieve) jeugdhulp. Eind 2020 is het uitvoeringsplan voor het vastgestelde jeugdbeleid af. Dit 
geeft een actueel overzicht van belangrijke voorzieningen en maakt het mogelijk tot gerichte 
voorzieningen over te gaan of deze te verstevigen. 
 

B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 
We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is 
in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie 
waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de 
inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor 
zichzelf kunnen zorgen is er een toereikend begeleidingsplan. 
 

Acties 

1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en 
het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom 
Wij bouwen voort op de in 2019 vastgestelde kaders (en een daaruit voortvloeiende verordening) op 
het thema participatie. Het uitgangspunt hierbij is om de bijstandsgerechtigden met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt, met in achtneming van hun beperkingen en competenties, op een voor hen zo 
passend mogelijke wijze te laten participeren in de richting van regulier werk. 
De Corona crisis heeft invloed op de werkgelegenheid en de instroom van inwoners, die een beroep 
doen op de Participatiewet. 
 

1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers. 
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De mate van tevredenheid van de werkzoekenden wordt bepaald door de mate waarin zij aandacht 
krijgen voor hun situatie en de mate waarin zij gefaciliteerd en begeleid worden bij hun 
ondersteuningsvraag. Door de bredere en meer maatwerkgerichte aanpak verwachten we op termijn 
een stijging van de klanttevredenheid. Wat betreft de werkgeversdienstverlening is het wenselijk om te 
bezien welke mogelijkheden er bestaan om meer samenwerking te genereren tussen de drie O’s (de 
ondernemers, het onderwijs en de overheid). Verstandig is om deze samenwerking in te steken op het 
regionale niveau van de belangrijkste bedrijfssectoren, bijvoorbeeld zorg, techniek, logistiek e.a. 
Daarnaast is het belangrijk om de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te 
positioneren bij reguliere werkgevers. In het verlengde hiervan ligt er een taak voor de gemeente om 
werkgevers maximaal te faciliteren en te ontzorgen bij het bieden van een werkplek voor deze 
doelgroep 
 

1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven 
Het project Aanpak Nederlandse taal heeft als doel een goede afstemming te realiseren tussen het 
taalaanbod  en taalvragen van inwoners. Er zijn 21 voorstellen uitgevoerd, onder andere het 
vereenvoudigen van brieven en formulieren. In 2021 worden alleen nog nieuwe brieven en formulieren 
van het sociaal domein vereenvoudigd.  
 

1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven 
In 2020 zijn kaders voorgesteld in een beleidsplan armoede & schulden 2020-2023. Samen met 
partners wordt ingezet op: preventie, vroegsignalering, vergroten van het bereik en gebruik en 
effectieve(re) ondersteuning. Specifiek voor Schuldhulpverlening geldt dat het nieuwe beleid 
geïmplementeerd moet worden. 
 

B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen 
Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te 
helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de 
leefbaarheid. Problemen in dorp of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt. 
Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen. 
 

Acties 

1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat 
In 2019 is er een evaluatie gedaan naar de behoefte van onze mantelzorgers. Er is onderzocht of het 
huidige aanbod van mantelzorgondersteuning passend is. Naar aanleiding van deze evaluatie passen 
we voor 2020 en verder het aanbod aan, daar waar nodig. 
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Domein 1 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

  

Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

1. Meedoen 

1 Personen met een bijstandsuitkering 
per 10.000 inwoners 

180,5 161,0 163,0 168,0 

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

69,9 71,5 70,0 69,5 

3 Banen per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 

637,6 644,1 640,0 635,0 

4 Re-integratievoorzieningen per 
10.000 inwoners in de leeftijd van 15 
tot en met 65 jaar 

132,4 90,4 94,0 95,0 

5 Score voor participatie 7,6 - 7,7 - 

2. Veilig leven 

6 Percentage senioren dat aangeeft 
voldoende ondersteuning te 
ondervangen om veiliger thuis te 
kunnen blijven wonen 

14 - 18 - 

3. Gezond leven 

7 Percentage niet-wekelijks sporters 
t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder 

[*] [*] [*] [*] 

4. Opvoeden met vertrouwen 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

8 Percentage kinderen tot 18 jaar die in 
een gezin leven dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen 

4,0 3,8 4,2 4,5 

9 Percentage jongeren tot 18 jaar met 
jeugdhulp ten opzicht van alle 
jongeren tot 18 jaar 

6,7 6,9 7,0 7,1 

10 Percentage jongeren met 
jeugdbescherming 

0,6 0,7 0,7 0,7 

11 Percentage jongeren (12 - 22 jaar) 
met een jeugdreclasseringsmaatregel 
ten opzichte van alle jongeren (12 - 
22 jaar) 

0,3 0,3 0,3 0,3 

12 Relatief verzuim per 1.000 
leerplichtigen  

22 35 35 35 

13 Absoluut verzuim per 1.000 
leerplichtigen 

0,9 0,9 0,9 0,9 

14 Percentage voortijdig schoolverlaters 
(alle onderwijsvormen) 

1,28 [*] 1,25 1,25 

5. Voor jezelf zorgen 

15 Mate van eenzaamheid onder 
volwassenen 

8,5 - 8,5 - 

16 Mate van eenzaamheid onder 65-
plussers 

7,9 - 8,0 - 

17 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO per 
1.000 inwoners 

35 39 41 43 

18 Score voor zelfredzaamheid 8,1 - 8,2 - 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

19 Score voor financiële 
zelfredzaamheid 

7,5 - 7,8 - 

6. Naar elkaar omkijken 

20 Percentage volwassen mantelzorgers 
dat aangeeft zwaar belast of 
overbelast te zijn 

3 - 3 - 

21 Percentage mantelzorgers 65-
plussers dat aangeeft zwaar belast of 
overbelast te zijn 

2 - 2 - 

22 Score voor sociale kwaliteit/cohesie 6,7 - 6,9 - 

            

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl 

Toelichting op de indicatoren 

De indicatoren 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17 worden door alle gemeenten opgenomen in hun 
begroting en verantwoording. De overige indicatoren zijn specifiek voor de gemeente De Ronde 
Venen ontwikkeld conform besluitvorming door de raad in juni 2019. De metingen van deze 
indicatoren vinden tweejaarlijks plaats, met 2018 als startpunt. De meting wordt dus in 2021 niet 
uitgevoerd, vandaar dat er geen prognose wordt gegeven. 
  

Nr. Toelichting 

1 We zien het bijstandsbestand licht stijgen en verwachten dat deze trend zich doorzet. 

2 De verwachting is dat dit percentage licht daalt. 
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Nr. Toelichting 

3 De verwachting is dat deze indicator licht daalt door de economische situatie. 

4 
Vanwege de inzet van het Werkcentrum wordt bij bijstandsgerechtigden een re-
integratievoorziening ingezet. 

5 
Het heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het 
maatschappelijk leven. 

6 Betere informatievoorziening moet bijdragen aan het verhogen van dit cijfer. 

7 
Gegevens zijn niet beschikbaar omdat deze om de vier jaar bekend worden gemaakt. De 
laatst beschikbare cijfers gaan over de jaren 2012 - 2016. 

8 
Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwachten we dat dit percentage 
toeneemt. 

9 Gezien het landelijke beeld, verwachten we dat dit percentage licht blijft stijgen. 

10 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft. 

11 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft. 

12 
Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd 
afwezig is. 

13 Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. 

14 
Percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 
startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 

15 
De mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van 
eenzaamheid en het hebben van een al dan niet beperkt sociaal netwerk. 

16 Hoe hoger het cijfer, hoe minder de eenzaamheid. 

17 
Gezien de demografische ontwikkeling in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal zal 
toenemen. 
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Nr. Toelichting 

18 
Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks leven, het zelf 
organiserend vermogen en de weerbaarheid. 

19 Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de draagkracht en -last van mensen. 

20 
Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor 
mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft. 

21 
Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor 
mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft. 

22 
Sociale samenhang gaat over samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in 
te zetten voor de buurt. 
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Domein 1 - Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) 

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke 
gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke 
gezondheidsdienst: de GGD regio Utrecht.  
  
Taken: 

 Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere 
veiligheidsorganisaties. 

 Het voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën. 
 De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar. 
 Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand 
 Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht. 

2. Kansis (Stichting Beschut Werk) 

Bij deze stichting kopen wij beschutte werkplekken in voor onze inwoners. Beschut werk is bedoeld 
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. 

3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk) 

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting 
hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van 
PAUW Bedrijven. Recent is in goed overleg besloten om de samenwerking niet voort te zetten en is 
het schoonmaakcontract niet verlengd. 

4. Kansis Groen (Stichting Groenwerk) 

Deze stichting heeft de werkzaamheden voor groenvoorzieningen overgenomen van de voormalige 
PAUW Bedrijven. Bij deze stichting werken een aantal inwoners van onze gemeente met een afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt. 
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Domein 1 - Wat mag het kosten? 
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Domein 1 - Sociaal domein 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Programma 4 Onderwijs       

Lasten 3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456 

Baten 335 300 300 300 300 300 

Totaal Programma 4 Onderwijs 3.100 3.208 3.766 3.187 3.181 3.156 

Programma 6 Sociaal domein       

Lasten 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314 

Baten 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446 

Totaal Programma 6 Sociaal domein 24.071 25.116 26.792 26.591 26.032 25.869 

Totaal domein 1 27.171 28.325 30.558 29.778 29.213 29.025 
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Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023 

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld 
in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen 
toegelicht naar vier onderdelen. 
1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020* 
2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 * 
3. Beleidsontwikkelingen 
4. Ombuigingen 
  
* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen 
  

  2021 2022 2023 2024 

Basis begroting 2020 -2023 26.051 25.431 25.267 25.267 

Mutaties:         

1. Raadsbesluiten  (tot en met juli 2020) 2.430 2.430 2.430 2.430 

2. Autonome ontwikkelingen 2.518 2.664 2.686 2.712 

3. Beleidsontwikkelingen 225 163 136 161 

4. Ombuigingen (incl. amendementen) -666 -910 -1.308 -1.545 

Begroting 2021 - 2024 30.558 29.778 29.213 29.025 

  

Toelichting op de beleidsontwikkelingen 

  

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024 

1. Leerwerkplaats 65       

2.  Wet inburgering 62 137 150 150 
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Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024 

3. Onderwijshuisvesting  88 26 26 26 

4. Inclusieagenda 10       

5. Dementievriendelijke gemeente     -40 -40 

6. Maatschappelijke effecten       25 

Totaal 225 163 136 161 

  
Toelichting: 

1. Om de leerwerkplaats in 2021 te continueren is een bedrag van 65.000 euro benodigd. 
2. De wet Inburgering treedt per 1 juli 2021 in werking. De gemeente ontvangt een structurele 

bijdrage voor de uitvoeringskosten van deze wet van het rijk. Dit is aangegeven in de 
informatie aan de raad over de uitkomsten van de meicirculaire 2020. In dit domein zijn de 
uitvoeringskosten opgenomen. 

3. In 2021 is 48.000 euro nodig voor de `eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket` voor 
de Obs De Pijlstaart. Tevens bedragen de tijdelijke huisvestingskosten 14.000 euro (in totaal 
62.000 euro in 2021). Daarnaast is er structureel 26.000 euro benodigd voor het busvervoer 
voor de jongste kinderen van twee basisscholen in Abcoude naar Het Sporthuis Abcoude. De 
afstand naar Het Sporthuis is weliswaar minder dan de wettelijke limiet, maar 
desondanks meer dan gewenst. 

4. Met de inclusieagenda is gestart in 2020. In 2021 is een uitvoeringsbudget van 10.000 euro 
benodigd voor het afronden van de agenda. 

5. Voor het project Dementievriendelijk is structureel 50.000 euro begroot. Met het project 
worden mensen bewust gemaakt van en ontvangen training over dementie. De looptijd van 
het project is van 2018 tot 2022. Het voorstel is om structureel 10.000 euro te behouden om 
het project goed te beleggen, hiermee wordt per 2023 40.000 euro van het budget afgeraamd. 

6. Voor het samenstellen van de tweejaarlijkse effectmeting is in 2022 al budget opgenomen en 
is voor 2024 budget opgenomen. Zie hiervoor de ombuigingen bij het onderdeel 
'Samenkracht'. 

  

Toelichting op de ombuigingen 

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 

1. Onderwijs -159 -100 -100 -100 
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Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 

2.  Huishoudelijke hulp -127 -260 -403 -413 

3.  Jeugdzorg -125 -125 -275 -425 

4. Samenkracht -103 -158 -133 -158 

    4a. Amendement coördinator CJG   30 30 30 

5. Terugvordering en verhaal -100 -100 -100 -100 

6. Personele kosten -52 -178 -253 -305 

7. Maatschappelijke partners -65 -174 -174 -174 

    7a. Amendement Tympaan de Baat   90 90 90 

    7b. Amendement Servicepunten 65 65 65 65 

8.  Wet sociale werkvoorziening  (WSW)     -55 -55 

Totaal -666 -910 -1.308 -1.545 

  
In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting op alle ombuigingen opgenomen. 
Hieronder in het kort. 
  
Toelichting: 

1. Het onderwijs is een belangrijke partner in het volgen van de jeugd en om preventief op 
ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het is belangrijk om de goede samenwerkingsrelatie te 
behouden vanuit ieders verantwoordelijkheid, waardoor de focus van de bijdrage van de 
gemeente meer op de wettelijke taken komt te liggen. Het bedrag voor niet wettelijke taken 
zetten we in op de verbinding onderwijs en preventieve jeugdhulp, nader beschreven in het 
uitvoeringsplan Jeugd. Op het onderwijs stellen we een aantal ombuigingen voor. Ten eerste 
verlagen we de schoolbegeleidingsmiddelen. Ten tweede stoppen we met de bijdrage voor de 
klassenassistenten, deze middelen worden ingezet ter bevordering van de preventie 
jeugdhulp. Ten derde bekostigen we de taalklas samen met de scholen voor 50/50. Ten slotte 
zetten we de rijksmiddelen efficiënter in waardoor structureel wordt bespaard. Deze 
ombuigingen worden besproken in het bestuurlijk overleg onderwijs. 

2. Op dit moment is de norm voor het aantal uren huishoudelijke hulp drie uur. In de praktijk is 
het gemiddeld aantal uren per week per beschikking twee en half uur. Voorgesteld wordt om 
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in lijn met de landelijke trend de norm te verlagen naar twee uur. Zonder hierbij afbreuk te 
doen aan zorgen voor wat nodig is. De verwachting is dat het gemiddelde aantal beschikte 
uren daalt naar twee, dus een kostenreductie van 20%. Gevolg is dat er een groter beroep zal 
worden gedaan op de eigen omgeving. De nieuwe verordening zal worden gebruikt bij nieuwe 
beschikkingen en verlengingen. Vandaar dat voor 2021 circa 1/3 van de bezuiniging 
gerealiseerd zal worden en voor 2022 circa 2/3. 

3. Door de beheersmaatregelen die worden genomen wordt gerealiseerd dat in 2021 een 
kostenreductie van 125.000 euro oplopend naar 425.000 euro in 2024 bewerkstelligd kan 
worden. De doelstellingen zijn: waar het kan normaliseren en demedicaliseren. Naast de 
afgesproken beheersmaatregelen heeft een analyse van waar de kosten hoog zijn geleid tot 
inzet op WLZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Door het jeugdzorg bestand door te lichten 
wordt verwacht dat enkele jeugdigen naar de WLZ gaan. Daarnaast wordt ingezet op een 
poortwachter om het aantal jeugdigen dat wordt behandeld voor Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie te verminderen. Deze groep is groot in de gemeente. De poortwachter gaat het 
gesprek voeren zodat er geen onnodige jeugdhulp wordt ingezet.  

4. Door het sociaal domein worden subsidies verstrekt. Het voorstel bestaat voornamelijk uit 
verschillende budgetten waar een onder uitputting is. Daarnaast een verlaging/ stopzetten van 
verschillende subsidies. Het betreft de subsidies voor Multi Mondo en kosten wijkopbouw en 
wijkcomités. Tevens wordt de monitor Sociale Kracht niet langer uitgevoerd.  In 2023 daalt de 
bezuiniging met  25.000 euro in verband met de maatschappelijke effectmeting (om de twee 
jaar). 4a. Door een aangenomen amendement van de raad is de voorgestelde ombuiging op 
het CJG van 30.000 euro teruggedraaid.  

5. Op het onderdeel terugvordering en verhaal wordt door de gemeente slechts zeer beperkt 
capaciteit ingezet. Door een handhaver in dienst te nemen (50.000 euro) en daarmee in te 
zetten op terugvordering en verhaal wordt voor 150.000 euro extra aan terugvordering en 
verhaal verwacht op basis van een benchmark met vergelijkbare gemeenten. Keerzijde is er 
meer druk gelegd wordt op inwoners door te controleren en handhaven. Het netto-effect voor 
de gemeente bedraagt 100.000 euro. 

6. Er wordt voorgesteld om het aantal fte`s voor het sociaal domein te verminderen met één 
fte in 2021, twee fte in 2022, één fte in 2023 en één fte in 2024. Het gevolg is dat er minder 
capaciteit is om nieuw beleid te maken, advisering wordt meer op hoofdlijnen er is minder 
capaciteit beschikbaar om diepgaande expertise op te bouwen binnen het Sociaal Domein. 
Daarnaast wordt er gezocht naar regionale samenwerking voor de administratie van het 
Sociaal Domein.  

7. De subsidie voor de Bibliotheek wordt met 10% verlaagd. Daarnaast wordt een ombuiging 
voorgesteld op het budget voor de ODRU. Een deel heeft betrekking op dit domein en een 
deel op domein 2: Economie, wonen en leefomgeving. Wat betreft Kunst en Cultuur wordt 
op verschillende onderdelen de bijdrage verlaagd. De subsidies voor Stichting Cultuurhuis 
Abcoude en Stichting Kunst Ronde de Venen worden per 2021 verlaagd met 19.000 euro. 
Ook worden de uren voor de cultuurconsulent verminderd. Tevens waren ombuigingen voor 
Tympaan de Baat en de Servicepunten voorgesteld. Door twee door de raad aangenomen 
amendementen (7a. en 7b.) zijn deze ombuigingen teruggedraaid. 

8. Nu  worden de werkgeverstaken voor de wsw-ers uitgevoerd door Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL). Door deze taken zelf uit te voeren en de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) met WIL (110.000 euro) op te zeggen wordt per 2023 55.000 euro bespaard. Voor het 
resterende bedrag kunnen de taken uitgevoerd worden. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 

Een overzicht van de incidentele baten en lasten van het sociaal domein is opgenomen in de 
financiële begroting. Klik hier 

https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2021---2024/programma/financile-begroting#perspective-overzicht-incidentele-baten-en-lasten-2021---2024-onderdeel-domein-1-incidentele-toevoegingen-en-onttrekkingen-aan-de-reserves
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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 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 onze duurzaamheidsambitie. 
  
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 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. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, 
maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We 
richten onze openbare ruimte in met 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. 

Doelstelling 

B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat 
In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten van 
het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor 
ondernemers te zijn en streven we naar de titel van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. 
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Acties 

2.01.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van 
dienstverleningsprocessen 
In 2022 willen we de MKB-vriendelijkste gemeente zijn. Om dit te bereiken verstevigen we de 
samenwerking en verbeteren we onze dienstverlening. Dit doen we door periodiek overleg te voeren 
met de ondernemersverenigingen, ondernemers en retailers over o.a. ruimtebehoefte en nieuwe 
initiatieven, zoals het plaatsen van laadpalen op werklocaties. Overkoepelende vraagstukken 
bespreken we met vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen en De Rondevener 
Onderneemt (DRO). Daarnaast zetten we in op de communicatie en informatievoorziening richting 
ondernemers via een speciale pagina voor ondernemers op onze website. Ook werken we aan de 
optimalisatie van onze dienstverleningsprocessen. Onze accountmanager bedrijven is zichtbaar en 
bereikbaar voor ondernemers. 
 

2.01.2 Uitvoering bedrijventerrein strategie 
Elk bedrijventerrein heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek. Aan de hand van de ruimtebehoefte die 
in 2019 in beeld is gebracht en de bedrijventerreinstrategie in wording 2020, gaan we per 
bedrijventerrein met de uitvoering aan de slag. In 2021 ligt de focus op de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Mijdrecht en gaan we actief in gesprek met de provincie de programmering van 
werklocaties als trends en ontwikkelingen in de maakindustrie, op het gebied van circulaire economie, 
herstructurering en verdichting/functiemenging, etc. 
 

2.01.3 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie 
De focus ligt in 2021 op de samenwerking in de regio Utrecht en versterking van onze economische 
positie daarbinnen. Hierbij wordt ingezet op de intensivering van de regionale samenwerking, om de 
belangen van ons bedrijfsleven te vertegenwoordigen. De focus van de samenwerking ligt bij de regio 
Utrecht, waarin we door onze ligging binnen deze provincie invloed uitoefenen op beleid en daarmee 
samenhangend uitvoeringsinstrumentarium. We houden zicht op de ontwikkelingen in het Groene Hart 
en de Metropoolregio Amsterdam, waar we nauwe banden mee onderhouden en het netwerken 
centraal staat, omdat veel van onze bedrijven georiënteerd zijn op Amsterdam/Schiphol/Aalsmeer. 
 

B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en 
goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 
Een gezonde groei is nodig om de vitaliteit van de gemeente te behouden. Dit doen we als 
eerste door te bouwen voor eigen 'jonge' inwoners. Daarna willen we jongeren vanuit de regio 
trekken om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw voor onze gemeente. We zorgen dat 
oudere inwoners langer, veilig thuis kunnen wonen. Met de focus op de lange termijn blijft de bouw 
van woningen onverminderd doorgaan. Om antwoord te geven op onze autonome groei tot 2040 is 
het doel om 2.800 woningen te bouwen. De gewenste bouw van 2.000 extra woningen tot 2040 voor 
de regio draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen in onze dorpen. 
 

Acties 

2.02.1 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw 
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Bij nieuwbouwprojecten eisen we 30% bouw voor de sociale huursector (tot 737 euro). Hiervoor is de 
woonvisie aangepast. Zo hebben onze inwoners met een laag inkomen meer kans op een betaalbare 
woning. Daarnaast zetten we in op de realisatie van middel dure huur door bij projecten met meer dan 
50 woningen een minimum van 15% middel dure huur als uitgangspunt te nemen. GroenWest is 
hierbij een belangrijke partner. In 2021 werken wij nauw samen om dit te realiseren. 
 

2.02.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen 
Bij de gewenste versnelling van woningbouwprojecten is een toekomstgerichte blik nodig. De bouw 
van woningen gaat in 2021 onverminderd en met hetzelfde tempo door. Dit is nodig om antwoord te 
bieden op de verwachte en gewenste groei binnen onze gemeente. De Woonvisie 2025 en de 
Woonstrategie van de Ruimtelijke Verkenning zijn hiervoor leidend. Volgens het afwegingskader 
wegen en prioriteren we de potentiële woningbouwprojecten en –locaties. Om zo efficiënt mogelijk om 
te gaan met de ambtelijke capaciteit zetten we in op deze meest harde en haalbare plannen. 
Tegelijkertijd wordt in 2021 aan het ruimtelijk perspectief 2040 voor onze gemeente gewerkt waarin 
we de mogelijkheden onderzoeken om onze woningbouwambitie, in samenhang met andere 
ruimtelijke aspecten zoals bijvoorbeeld mobiliteit, energie en natuur te realiseren. 
 

2.02.3 Vereveningsfonds sociale woningbouw 
De haalbaarheid van een vereveningsfonds sociale woningbouw wordt onderzocht. Daarmee is het 
mogelijk om het verplichte aandeel sociale huurwoningen financieel te compenseren in een aantal 
uitzonderingsgevallen. Met de middelen in het fonds kunnen elders in onze gemeente sociale 
huurwoningen worden gerealiseerd. We streven in 2021 naar een volledig functionerend fonds. 
 

B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 
Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen 
vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt 
van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de 
fiets of lopend. 
 

Acties 

2.03.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om 
verkeerskundige knelpunten op te lossen 
Voor 2021 is een geactualiseerde planning van de maatregelen op het gebied van fiets gemaakt. 
Deze maatregelen worden in 2021 voorbereid en uitgevoerd. Ook voeren we maatregelen uit om 
gerichte verkeerskundige knelpunten op te lossen, deel naar aanleiding van (acute) meldingen. 
 

2.03.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de 
concessieverlening 2023 
In 2020 heeft de gemeenteraad het Strategisch OV-plan vastgesteld. Wij brengen dit plan in 
2021 actief in bij de voorbereiding op de concessieverlening 2023 om zo de gemeentelijke wensen 
optimaal onder de aandacht te brengen. 
 

2.03.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201 



 - pagina 53 van 289

De Provincie Utrecht wil de knelpunten van de N201 oplossen. Deze weg bepaalt voor een groot deel 
de bereikbaarheid van de gemeente. Daarnaast zijn aspecten als verkeersveiligheid en leefbaarheid 
belangrijk. We pakken als gemeente een actieve rol in dit project. In 2021 zetten we ons gericht in 
voor: een integrale aanpak van de afsnijding van de bocht in Mijdrecht in samenhang met de studie 
naar de uitbreiding van het bedrijventerrein; verwerking van onze OV-visie in de plannen van de N201; 
en het vergroten van de leefbaarheid in Vinkeveen. 
 

B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 
We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 door te leren en door te 
doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein 
integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De 
gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten verlopen. 
 

Acties 

2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, 
werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn 
geïnformeerd. 
Om vanaf 1 januari 2022 omgevingsvergunningen te verlenen en de instrumenten (omgevingsvisie, -
programma en –plan) uit de Omgevingswet in te zetten moet aan een aantal randvoorwaarden 
worden voldaan: We moeten zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en daaruit 
aanvragen afhandelen, we weten aan welk regelkader we toetsen en we zijn in staat om dit proces in 
8 weken af te handelen. Daarvoor is nodig dat medewerkers de nieuwe werkwijze kennen. Inwoners 
kunnen via de nieuwe route makkelijk de procedure correct doorlopen. In de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage Omgevingswet wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang op 
hoofdlijnen. Maandelijks komt de Omgevingswet terug in de voorbereidende bijeenkomsten van de 
raad. Hier wordt gedetailleerder op onderwerpen ingegaan. Waar besluitvorming van de raad nodig is, 
wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd 
 

2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden 
vastgelegd in een afsprakenkader. 
De Omgevingswet laat keuzemogelijkheden aan gemeenten over de wijze waarop ze de instrumenten 
willen inzetten. Hoe gedetailleerd wordt het Omgevingsplan? Welke plek geven we participatie? Hoe 
richten we de adviesrol van de raad bij een vergunning in afwijking van het Omgevingsplan in? Dit 
bevat zowel inhoudelijke als procesafspraken. 
De keuzes die worden gemaakt, raken direct aan het soort gemeente dat we willen zijn. En hoe wordt 
omgegaan met ruimte voor initiatief enerzijds en rechtszekerheid anderzijds. De rolverdeling tussen 
college en raad wordt in overleg samen bepaald. Door hierover voorbereidende bijeenkomsten per 
thema te hebben, werken we naar een afsprakenkader waarin dit wordt vastgelegd. Waar tussentijds 
besluitvorming van de raad nodig is, wordt dit voorgelegd. 
 

2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
Voor het maken van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, geeft de Omgevingswet gemeente de 
tijd tot respectievelijk 2025 en 2030. Om de voordelen van visie en plan (flexibiliteit, integraliteit, etc.) 
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de komende jaren te benutten, starten we met de voorbereidingen. 
We kiezen daarbij voor de rol van ‘de snelle volger’. De kennis en ervaring die in de startperiode van 
de Omgevingswet in het land wordt ontwikkeld passen we toe. Het komende jaar gebruiken we om 
daarvoor een goede basis te leggen. Voor het Omgevingsplan betekent dit het maken van keuzes 
over de manier waarop we het plan gaan opbouwen en het inventariseren van de basisinformatie die 
daarvoor nodig is. Voor de Omgevingsvisie gaat dit om de analyse van wat we met de inzet van dit 
instrument willen bereiken. 
 

B21 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 
Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de 
Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem. 
 

Acties 

2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen 
Bij civiel technische projecten wordt rekening gehouden met het treffen van maatregelen om de 
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Bij komende projecten wordt extra gelet op 
maatregelen die hitte, droogte en wateroverlast tegengaan. 
 

2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen 
Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd. De noodzakelijke maatregelen worden 
uitgevoerd conform het rioleringsplan. 
 

2.05.3 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster 
Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. 
Op deze manier reageren we en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op beleidsvoornemens van 
Schiphol, de Luchtvaartnota en de luchtruimherindeling.  
 

2.05.4 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van 
milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) 
Bij de ODRU loopt een opdracht om te komen tot een inventarisatie van de actuele milieukwaliteit van 
het pilot-gebied (bedrijventerrein Mijdrecht), en een wijze van presenteren van deze milieukwaliteit 
(per thema) zodat hiermee met de omgeving op een goede wijze gecommuniceerd wordt. Met de 
ODRU-gemeenten onderzoeken we gezamenlijk de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet 
en welke acties wij als gemeenten moeten ondernemen. 
 

2.05.5 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem 
Samen met de provincie als huidig bevoegd gezag Wet bodembescherming, en de ODRU, RUD en 
GGD als adviseurs, werken we een uitvoeringsprogramma uit voor de problematiek rondom diffuse 
loodverontreiniging in de bodem in onze gemeente. De dekkingsperiode moet nadat de bevoegdheid 
bij ingang van de Omgevingswet overgegaan is naar de gemeente (2022) voor voldoende 
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bescherming van inwoners tegen blootstelling aan diffuse loodverontreiniging zorgen. Dit is een 
stevige technische, operationele en financiële opgave. 
 

B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 
In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan 
realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules 
(TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van 
fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten 
op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval. 
  
Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de 
gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de 
energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal 
verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in 
Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen 
daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we 
individuele woningeigenaren. 
 

Acties 

2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming 
Om De Ronde Venen klimaatneutraal 2040 te realiseren zijn we in grote mate afhankelijk van keuzes 
en initiatieven van onze inwoners en bedrijven. We werken met hen samen aan 
duurzaamheidsinitiatieven. Dat doen we door: informatievoorziening via het regionaal energieloket/U-
thuis en www.duurzaamderondevenen.nl, een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, 
ondersteuning van energiecoöperaties in de opstartfase van projecten, samenwerking en 
ondersteuning van Energieke Rondeveners, Duurzaamheidspartners en andere bredere platforms 
zoals energiek Baambrugge. 
 

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren 
We vervolgen de uitvoering van het transitieplan Elektriciteit. Het raadsvoorstel met betrekking tot 
zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens wordt in het begin van het jaar aangeboden. In de 
zoekgebieden start, een gebiedsaanpak. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan stimulerende en 
ondersteunende activiteiten die onder ‘samen met inwoners en bedrijven’ zijn genoemd. We maken 
gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het kader van de Regionale Energiestrategie. 
 

2.06.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie 
We vervolgen de uitvoering van de Strategie Warmtetransitie. We stellen de Transitievisie Warmte  in 
2021 op en geven daaraan uitvoering.  Waar mogelijk maken we gebruik van de regionale projecten 
en onderzoeken in het kader van de Regionale Energiestrategie. Daarnaast ondersteunen en 
stimuleren we initiatieven zoals onder ‘samen met inwoners en bedrijven’. 
 

2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 

/www.duurzaamderondevenen.nl
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Uiterlijk 1 juli 2021 is de Regionale Energiestrategie U16 1.0 gereed. Dit bevat een plan voor zowel de 
warmte- als de elektriciteitstransitie. Het belangrijkste onderdeel van deze RES is de uitwerking hoe 
de U16 voor 2030 gaat voorzien in 1,8 Terawattuur duurzame opwek van elektriciteit. 
 

2.06.5 Stimuleren circulaire economie 
De gemeente neemt een stimulerende rol naar een circulaire economie. De aanpak bestaat in ieder 
geval uit zelf het goede voorbeeld geven door circulaire inkoop (10% in 2022, 50% in 2025) en 
verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Maatschappelijke koplopers, zoals de 
Duurzaamheidspartners worden ondersteund en wordt ingezet op uitbreiding van bedrijventerrein voor 
circulaire economie. 
 

B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 
De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door 
wijziging van de afvalinzameling, van eens in de 2 weken naar eens in de 3 weken,  inzicht en 
voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen  met verschillende wetenschappelijke instanties. 
 

Acties 

2.07.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval 
Het grondstoffenplan afval dat in 2020 is aangenomen door de gemeenteraad wordt uitgevoerd. In dit 
plan zijn de maatregelen aangegeven om tot optimalisering van de afvalscheiding te komen. De 
eerste stap is het in 2021 aanpassen van de ophaalfrequentie van huishoudelijk afval van eens in de 
2- naar eens in de 3 weken. 
 

B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 
Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken 
van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in vastgestelde groenbeleidsplan. In 2021 vindt de 
verdere uitvoering hiervan plaats. 
 

Acties 

2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte 
Met de toepassing van de vaste planten ligt de focus in eerste instantie op de entrees van de dorpen 
en rotondes. 
 

2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer 
Op een aantal locaties is in 2020 geëxperimenteerd met natuurvriendelijker bermbeheer. Die bermen 
zijn selectief gemaaid en het maaisel is afgevoerd. We monitoren het effect van deze experimenten. 
De locaties waar het om gaat liggen in Abcoude (Burg. Des Tombeweg), Baambrugge (diverse kleine 
locaties), De Hoef (Oude Spoorbaan), Wilnis (Timotheegras) en Mijdrecht (Waverveensepad; in 
samenwerking met Waternet vanwege een dijkverzwaring). 
 



 - pagina 57 van 289

B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en 
bezoekers 
Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande 
recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat en maken onze gemeente 
aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor 
recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn een grote trekpleister, maar eveneens de Stelling 
van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het 
Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We zetten ons ook in voor nieuwe 
recreatieve ontsluitingen, zoals bijvoorbeeld bij De Heul. Bij alle ontwikkelingen zoeken wij naar de 
balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid. 
 

Acties 

2.9.1 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale 
samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool 
Regio Amsterdam (MRA) 
De websites www.abcoude.nl en www.vinkeveen.nl geven informatie over het toeristische en 
recreatieve aanbod in onze gemeente. Ook in 2021 ondersteunen we ondernemersverenigingen om 
de websites (idealiter via databases) te laten aansluiten op regionale initiatieven en stimuleren dat 
lokale ondernemers zich binden aan de website. Dit moet een groeiend draagvlak en toenemende 
(financiële) support opleveren waarop de website goed kan blijven draaien. 
Op regionale schaal bundelen verschillende gemeenten en provincies krachten om gezamenlijk de 
unieke kenmerken van een regio op de kaart te zetten en bezoekers te verleiden er (langer) te 
verblijven. De Ronde Venen is vanuit Amsterdam de dichtstbijzijnde 'poort' naar het Groene Hart. 
We blijven daarom inzetten op de samenwerking in het Groene Hart, maar zijn ook alert op 
samenwerkingsmogelijkheden met de AM-regio/MRA. 
 

2.9.2 We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende 
dorpen 
We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de 
verschillende dorpen. We streven om al in 2021 te starten met doorvaarvaart 'De Heul'.  We doen dit 
in 2021 bijvoorbeeld door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst. De gemeente heeft een 
faciliterende rol en draagt onderwerpen aan, maar vraagt daarnaast ondernemers om hier actief een 
bijdrage aan te leveren. 
 

B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in 
aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 
Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse 
cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en 
Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het 
behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige 
woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme.  
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Acties 

2.10.1 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister 
In onze gemeente staat (bouwkundig) erfgoed dat nog geen bescherming geniet. Om dit erfgoed voor 
de toekomst te behouden, actualiseren we in 2021 het huidige erfgoedregister en harmoniseren we de 
gemeentelijke monumentenlijst door monumenten in de voormalig gemeente Abcoude aan te wijzen. 
 

2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten 
In 2021 ronden we met ondernemers en grondeigenaren de ontwikkeling bij Fort Nigtevecht af. Bij de 
andere forten denken we actief mee met ondernemers om tot goede plannen te komen. Het 
vastgestelde ruimtelijk ontwikkelkader forten wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te toetsen. Met dit 
beleid willen we dit bijzonder erfgoed behouden door ontwikkeling, maar eveneens leefbaar maken 
voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. 
 

2.10.3 Afronden van de kerkenvisie 
We werken in 2021 met iedere kerkgemeente aan een toekomstvisie voor hun kerkgebouw. 
Uitgangspunt is dat de kerkgemeenten zo lang mogelijk hun diensten kunnen blijven houden. Het 
opbouwen van een vertrouwensband tussen burgerlijke en kerkelijke gemeente is hiervoor cruciaal. 
Een kerkenvisie met exploitatiemogelijkheden voorkomt op lange termijn leegstand en verval van deze 
waardevolle historische gebouwen. 
 

2.10.4 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en 
cultuurlandschappen 
Bodemdaling blijft een actueel onderwerp. In 2021 wordt de mogelijkheid voor het opstarten van een 
gebiedsproces onderzocht met als doel de bodemdaling te beperken. Dit doen we in samenwerking 
met provincie en waterschap. Hierbij volgen we de landelijke ontwikkelingen en we sluiten aan bij 
bestaande activiteiten op dit onderwerp. We nemen o.a. deel aan de Regionale Veenweidestrategie. 
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Domein 2 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

1. Economie 

1 Functiemengingsindex (FMI) 
weerspiegelt de verhouding 
tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel 
woningen als banen. 

49,3% 49,8% 49,8% 49,8% 

2 Vestigingen van bedrijven per 
1.000 inwoners in de leeftijd van 
15 tot en met 74 Jaar 

156,5 162,3 162,5 162,5 

2. Milieu 

3 Omvang huishoudelijk restafval 
per kg per inwoner 

183 kg 180 kg 209 kg 197 kg 

4 Percentage hernieuwbare 
elektriciteit 

8,3% [*] 9,0% 9,5% 

3.  Bouwen en wonen 

5 Gemiddelde WOZ waarde van 
woningen 

€ 322.000 € 349.000 € 376.000 € 405.000 

6 Nieuw gebouwde woningen per 
1.000 woningen 

10,3 13,8 12,1 12,6 

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

74,4% 74,3% 74,9% 74,9% 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

de personen van 15 tot 65 jaar 
in %) 

8 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

€ 681 € 517 € 690 € 742 

9 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 732 € 568 € 752 € 818 

            

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl. 

Toelichting op de indicatoren 

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en 
verantwoording. 
  

Nr. Toelichting 

1 De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar rond de 49%. De prognose 2020 en 2021 
zijn gelijk gehouden aan het reële percentage van 2019. 

2 De realisatiecijfers van 2018 en 2019 zijn ontleend aan Waar staat je gemeente.  Voor 
2020 en 2021 wordt een geringe toename verwacht van het aantal bedrijven in relatie tot 
de beroepsbevolking. 

3 De hoeveelheid restafval is ontleend aan de begroting 2021 van de AVU: 8.800 ton. Het 
aantal inwoners per 1 januari 2021: 44.760 

4 Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa. 
Gegevens over 2019 zijn niet beschikbaar. Het opgesteld vermogen zonnepanelen 
(bedrijven en woningen) is gestegen van 11.000 kW in 2018 naar 15.000kW in 2019. We 
verwachten dat deze trend zich in 2020 en 2021 zich doorzet. 

5 De WOZ waarde 2021 betreft de prognose van de WOZ waarde van 2020, aangepast 
met prijsontwikkeling voor koopwoningen van het CBS (mei 2020) 
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Nr. Toelichting 

6 Het laatst bekende cijfer is voor 2018. Voor 2019, 2020 en 2021 is de prognose 
gebaseerd op het woningbouwprogramma van De Ronde Venen. 

7 De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2021 is het cijfer 2020 
gehanteerd. 

8 De woonlasten bestaan uit onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

9 Zie toelichting onder 8. 
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Domein 2 - Verbonden partijen 

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor 
toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een 
ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het 
bestemmingsplan Plassengebied.  
Voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland zijn verschillende toekomstscenario’s 
onderzocht om de organisatie toekomstbestendiger te maken. De keuzes die hierin worden gemaakt, 
raken mogelijk ook de toekomst van recreatieschap SGL. 

2. Stichting MooiSticht 

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

3. Afvalverwerking Utrecht 

De Afvalverwerking Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van 
het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval. 

4. Omgevingsdienst regio Utrecht 

De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en 
handhavingstaken. 

5. Marickenland (Groenfonds) 

De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is 
gekoppeld aan woningbouw in de wijk De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd. Ter 
afwikkeling daarvan zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen provincie, waterschap, 
Staatsbosbeheer en gemeente. Gezamenlijk wordt een inrichtingsplan voor Marickenland ontwikkeld. 
Dit is in 2019 gereedgekomen. De gemeente investeert hierin 1,1 mln. euro voor recreatieve 
voorzieningen. 
Uw raad heeft op 30 januari 2020 ingestemd met het inrichtingsplan voor Marickenland en de 
investering in recreatieve voorzieningen. Voor deze investering wordt het resterende gedeelte van het 
gemeentelijke saldo op de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (circa 760.000 
euro) ingezet. Feitelijke realisering en daarmee benutting van het saldo zal plaatsvinden in de periode 
2020 - 2023. 
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Op 9 juni 2020 is besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Marickenland  aan te gaan met 
provincie, waterschap en Staatsbosbeheer, waarin de wederzijdse afspraken en investeringen zijn 
vastgelegd. 

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West 

Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de 
Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en 
water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het 
gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten 
die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis 
Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de 
voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn in 2019 de 
moerasblokken 3 en 4 opgeleverd. 
  
De inrichting van Natuur Netwerk Nederlandgebied Marickenland is een van de projecten waarvan de 
planvorming in 2019 verder tot uitwerking is gekomen. Er is een schetsontwerp opgesteld en er is 
overleg gevoerd met bewoners en in het gebied is in 2019 een pilot opgestart voor de natte teelten. Er 
is een proefveld lisdodde aangeplant, de aanleg en de ontwikkeling daarvan wordt gemonitord. 
Op 9 juni 2020 is besloten tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de 
deelnemende partijen; Provincie, Waternet, SBB en de gemeente. 
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Domein 2 - Wat mag het kosten? 
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Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

      

Lasten 7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479 

Baten 293 257 264 264 264 264 

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

7.504 8.578 8.000 7.921 7.891 8.215 

Programma 3 Economische zaken       

Lasten 546 616 566 566 566 566 

Baten 690 598 931 931 931 931 

Totaal Programma 3 Economische 

zaken 

-144 18 -365 -365 -365 -365 

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport       

Lasten 7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240 

Baten 497 394 412 412 412 412 

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie 

en sport 

6.783 8.132 8.412 7.393 6.854 6.827 

Programma 7 Milieu en duurzaamheid       

Lasten 8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369 

Baten 9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510 
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Totaal Programma 7 Milieu en 

duurzaamheid 

-1.303 -855 -1.159 -1.226 -1.155 -1.141 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

      

Lasten 7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194 

Baten 6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512 

Totaal Programma 8 Ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting 

1.394 -720 1.647 2.533 2.100 2.682 

Totaal domein 14.234 15.152 16.534 16.255 15.325 16.217 
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Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023 
De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld 
in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen 
toegelicht naar vier onderdelen. 
1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020* 
2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 * 
3. Beleidsontwikkelingen 
4. Ombuigingen 
  
* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen 
  

  2021 2022 2023 2024 

Basis begroting 2020 -2023 15.641 16.564 16.326 17.124 

Mutaties:         

1. Raadsbesluiten  (tot en met juli 2020) 1.325 359 39 51 

2. Autonome ontwikkelingen 58 94 -138 72 

3. Beleidsontwikkelingen 585 570 530 420 

4. Ombuigingen (incl. amendementen) -1.075 -1.332 -1.432 -1.450 

Begroting 2021 - 2024 16.534 16.255 15.325 16.217 

  

Toelichting op de beleidsontwikkelingen 

  

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024 

1. Bestrijding Japanse Duizendknoop 15 15 15 15 

2. Opstellen Kerkenvisie 25       

3. Uitvoering Transitie-ontwerp elektriciteit 40 75 75 75 



 - pagina 68 van 289

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024 

4. Voortgang proces Lood in Bodem 35       

5. Handhaving bestemmingsplan 
plassengebied 

260 260 260 260 

6. Experiment van Groot naar beter -10 -10 -10 -10 

7. Implementatie Omgevingswet 140 45     

8. Opstellen Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan 

50 55 160 50 

9. Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet 30 30 30 30 

10. Implementatie Wet kwaliteitsborging   100     

Totaal 585 570 530 420 

  
Toelichting: 

1. In navolging van de activiteiten in 2020 zijn in 2021 vervolgmaatregelen nodig bij de 
pilotlocaties. Bestrijding van deze exoot blijft structureel aandacht vragen.  

2. In de septembercirculaire 2019 is 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de kerkenvisie. Om 
dit bedrag zo goed mogelijk te besteden is ervoor gekozen om eerst in gesprek te gaan met 
alle kerkgemeenten. In 2021 stellen wij een visie op. 

3. Uitvoering Transitie-ontwerp elektriciteit. Bij het vaststellen van het Transitieontwerp 
elektriciteit was voor de jaren 2018 en 2019 budget geregeld en lukt het in 2020, door Corona 
en onderbesteding op de warmtetransitie, om zonder budget uitvoering te geven aan de 
elektriciteitstransitie. Voor 2021 biedt dat geen oplossing meer en is budget nodig om 
uitvoering te kunnen geven aan het transitieontwerp. 

4. Ter ondersteuning voor het verkrijgen van subsidiegelden van het Rijk voor het project diffuus 
lood in de bodem zal lobby worden gevoerd, hiervoor is budget benodigd van 35.000 
euro. Voor het onderzoek naar lood in bodem is conform het raadsbesluit van juli 2020 in 
totaal 300.000 euro opgenomen. Dit wordt gedeclareerd bij de provincie en is daarom 
budgetneutraal in deze begroting opgenomen. 

5. Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied is een Plan van Aanpak om de 
bestaande situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving. De 
kostenraming is een onderdeel van de besluitvorming over dit vast te stellen 
bestemmingsplan. De uitvoering van deze aanpak start in 2021 en krijgt vervolgens een 
structureel karakter. De financiële impact is afhankelijk van de te maken keuzes in het vast te 
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stellen bestemmingsplan en de intensiteit van handhaving. Het structurele bedrag is in 2018 
geschat op 260.000 euro. Zie ook het onderdeel ombuigingen. 

6. Het experiment van Groot naar beter wordt structureel door GroenWest opgepakt en begroot. 
Daarom vervalt de experiment bijdrage van 10.000 euro. 

7. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van de Omgevingswet die per 
1 januari 2022 in werking treedt. 

8. Werkzaamheden voor Omgevingsplan en Omgevingsvisie worden opgestart. In de aanloop 
naar het eerste Omgevingsplan moeten hier extra kosten voor gemaakt worden. 
Omgevingsvisie vraag inzet in onderzoek en participatie. 

9. Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is aansluiten op de landelijke 
voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Beheer van het DSO brengt 
structurele kosten met zich mee. 

10.  De Wet kwaliteitsborging treedt in 2022 in werking. De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging 
zijn nog niet concreet te becijferen. Op dit moment houden we voor 2022 rekening met 
100.000 euro.  

Toelichting op de ombuigingen 

  

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 

1. Onderhoud wegen -200 -250 -250 -250 

2. Verkeer   -25 -25 -25 

3. Bewegwijzering -25 -25 -25 -25 

4. Gladheidsbestrijding -15 -15 -15 -15 

5. Straatreiniging -15 -15 -15 -15 

6. Onkruid op verharding -10 -10 -10 -10 

7. Voertuigen en materialen -13 -13 -13 -13 

8. Fietsplan DRV fietst -50       

9. Omgevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU) 

  -100 -100 -100 



 - pagina 70 van 289

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 

10. Toeristenbelasting (land en water)   -73 -73 -73 

        10a. Amendement 
Toeristenbelasting 

-166 -93 -93 -93 

11. Monumenten/ molens -10 -10 -10 -10 

12. Duurzaamheid -10 -10 -10 -10 

13. Ruimtelijke ordening -10 -10 -10 -10 

14. Handhaving Plassengebied -160 -160 -110 -110 

15. Openbaar groen -50 -50 -50 -50 

16. Brugbediening     -150 -150 

17. Personele kosten -139 -228 -228 -246 

18. Ombuigingen gekoppeld aan de 
maatschappelijke partners 

-128 -196 -196 -196 

       18a. Amendement Kunst en Cultuur 27 27 27 27 

19. Gebiedsmarketing -25       

20. Amendement "Andere keuze 
ombuiging" Economie en toerisme 

-30 -30 -30 -30 

21. Amendement Woonforensenbelasting -46 -46 -46 -46 

Totaal -1.075 -1.332 -1.432 -1.450 

  
In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting opgenomen op alle ombuigingen. 
Hieronder in het kort. 
  
Toelichting: 
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1. In 2021 renoveren we de Bovendijk, de Ringdijk 2e Bedijking en de Hoofdweg Waverveen. 
Hierdoor kunnen de onderhoudskosten de komende vier jaar naar beneden worden bijgesteld. 

2. Vanaf 2022 is hier een ombuiging opgenomen van 25.000 euro. Dit is onderdeel van de 
samenvoeging van de afdelingen Ruimte en IBOR, waarin we onder andere inzetten op meer 
synergie op het gebied van verkeer.  

3. Na inventarisatie en opruimactie verwachten we 30% minder borden te hebben en daardoor 
minder onderhoudskosten.  

4.  Door ruime voorraad is de komende vier jaar minder zout nodig. De levert een voordeel op 
van 15.000 euro. 

5.  Deze bezuiniging vullen we in door een nieuwe aanbesteding, waarin aangepaste eisen 
worden opgenomen. 

6. We blijven het onkruid borstelen, maar op een aantal (minder intensief gebruikte) plekken zal 
1 ronde komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro. 

7. We vervangen onze voertuigen door elektrische voertuigen, hierdoor besparen we op de 
onderhoudskosten.  

8. We voeren nog steeds het Fietsplan uit, maar leveren geen bijdrage aan de fietsroute 
Amsterdam-Utrecht, er komen geen extra oplaadpunten en geen communicatiecampagne. 
Het incidentele budget voor 2021 wordt door deze ombuiging met  50.000 euro verlaagd. 

9. We zetten in op een bezuiniging op taken bij de ODRU. Dit vraagt om nader overleg en 
onderzoek. We zoeken daarin samenwerking met andere gemeenten. De bezuiniging 
betekent een efficiencyslag op het gebied van milieu- en bouwtaken vanaf 2022.  De 
ombuiging bedraagt binnen domein 2 100.000 euro vanaf 2022  (zie ook domein 1). 

10. We verhogen de (water)toeristenbelasting tot 1 euro 20 per nacht vanaf 2022. Daarmee 
brengen we het in lijn met de toeristenbelasting in omliggende gemeenten. 10a Het door de 
raad aangenomen amendement "Toeristenbelasting" leidt met ingang van 2021 tot een extra 
verhoging van het tarief per overnachting tot 1 euro 50 en een meeropbrengst van 166.000 
euro voor 2021 en voor 2022 e.v. van 93.000 euro. 

11. We blijven subsidies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten verstrekken, maar in 
mindere mate. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro. 

12. Voor de uitvoering van de transitievisie warmte maken we gebruik van 
wijkuitvoeringsplannen. De bezuiniging heeft mogelijk effect op het tempo van deze uitvoering 
per wijk, maar we houden vast aan onze ambitie klimaatneutraal in 2040.    

13. Doordat het risico op planschade de laatste jaren is doorgelegd in overeenkomsten, is de 
kans op planschade geringer. Daarnaast maken we scherpere afwegingen voor 
bestemmingsplannen die vanuit de gemeente worden geïnitieerd. We zijn iets terughoudender 
in de uitvoering van planologische maatregelen. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro. 

14. In de huidige meerjarenbegroting was veel geld gereserveerd voor handhaving bebouwing na 
vaststelling van het bestemmingsplan. Op basis van de ervaringen met de handhaving die we 
nu verrichten in de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan, is een aanzienlijke besparing 
op het gereserveerde bedrag mogelijk. Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de 
focus in eerste instantie vooral liggen op communicatie en vergunningverlening en in mindere 
mate op handhaving. 

15. We maken scherpere keuzes in plantvak- en gazononderhoud, en ruw gras. Daarbij wordt 
gekeken naar de functie van het groenvak, waarbij aan een afscheiding andere eisen worden 
gesteld dan aan een beeldbepalend siervak. Hierdoor wordt een besparing van 50.000 euro 
verwacht. 
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16. Bij het opnieuw aanbesteden van de brugbediening zien wij mogelijkheden om tot een 
kostenbesparing te komen van 150.000 euro vanaf 2023. 

17. In 2021 vervalt door pensionering 1 fte. Door herschikking van beleidstaken op het terrein van 
recreatie en economie (0,6 fte) en beheer openbare ruimte (1 fte) verwachten wij door 
natuurlijk verloop deze ombuiging in te kunnen vullen. 

18. Voor de toelichting op de ombuiging wordt verwezen naar domein 1. 18a Het door de raad 
aangenomen amendement "Kunst en Cultuur" leidt tot een verlaging van de ombuiging op 
kunstonderwijs van 46.000 euro naar 19.000 euro. 

19. We blijven inzetten op gebiedsmarketing via de ondernemersverenigingen en regionale 
samenwerking. Het incidentele extra budget voor gebiedsmarketing in 2021 komt echter te 
vervallen. Er komt daardoor geen extra actie in het kader van het themajaar 'Ode aan het 
landschap'. 

20. Het door de raad aangenomen amendement "Andere keuze ombuiging" leidt tot een 
bezuiniging van 25.000 euro op het budget Economische ontwikkeling en 5.000 euro op het 
budget recreatie en toerisme.  

21. Het door de raad aangenomen amendement "Woonforensenbelasting" leidt met ingang van 
2021 tot verhoging van het tarief van 19% en een meeropbrengst van  46.000 euro. 
 
 

  

Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 

Een overzicht van de incidentele baten en lasten van domein 2 Economie, wonen en fysieke 
leefomgeving is opgenomen in de financiële begroting. Klik hier 

https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2021---2024/programma/financile-begroting#perspective-overzicht-incidentele-baten-en-lasten-2021---2024-onderdeel-domein-2-incidentele-toevoegingen-en-onttrekkingen-aan-de-reserves
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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 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, daarnaast wordt de samenwerking 
met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal 
samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren. 
  
In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen 
‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. 
Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde 
digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk 
werken maakt hier onderdeel van uit. 

Doelstelling 

B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze 
(veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 
Een veilige samenleving wordt niet in het gemeentehuis gemaakt, maar met inwoners en allerlei 
andere betrokkenen. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk werken we 
daarmee aan een veilige en plezierige woon- en werkomgeving. Om dit te realiseren blijft preventie 
een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn. Repressief of 
handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord, maar is een logische uitkomst wanneer de 
eerder genomen (preventieve) stappen geen resultaat bieden. 
 

Acties 

3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden 
Een belangrijk deel van de mensen die veiligheidsproblemen veroorzaken heeft een achtergrond van 
een kwetsbaar huishouden met complexe en meervoudige problematiek. Daarom is het van belang 
dat dit op tijd gesignaleerd wordt en hierop de juiste aanpak uitgevoerd wordt. Dit doen we door een 
intensievere samenwerking met het sociaal domein, door o.a. casusoverleg met de politie, integrale 
veiligheid en het kernteam sociaal domein te voeren. Voor minderjarigen wordt de verbinding gelegd 
tussen het Jeugdbeleidsplan en het Integraal Veiligheidsplan. In beide beleidsplannen is de vroeg 
signalering van problemen bij jongeren een belangrijk speerpunt.  
 

3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken 
De risicolocaties zijn in beeld gebracht en hierop wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. 
In deze aanpak zal gemeente, politie, openbaar ministerie, belastingdienst als een overheid optreden, 
waardoor criminelen moeilijker gebruik kunnen maken van structuren in de bovenwereld. Ter 
uitvoering hiervan kan onder andere gedacht wordt aan integrale acties op gebied van illegale 
hennepteelt, schouw/controle op bedrijventerreinen, de invoering van een keurmerk “veilig landelijk 
gebied”, waar in den lande mee geëxperimenteerd wordt. 



 - pagina 76 van 289

 

3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit 
In 2021 zorgen we er voor dat we eerst een goed beeld krijgen van wat de problematiek is, de 
omvang en hoe we ons hierop kunnen voorbereiden. Het vergroten van de bewustwording en 
weerbaarheid ten aanzien van de digitale risico’s bij inwoners en ondernemers, door bijvoorbeeld 
doelgroepgerichte informatieverstrekking via bijeenkomsten, workshops, etc.. Hierbij zoeken we de 
samenwerking met andere gemeenten binnen het verband van bureau Regionale Veiligheidsstrategie. 
 

3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken 
Mogelijkheden van burgernet benutten om inwoners bij hun wijk meer te betrekken via burgernetmail 
en daarnaast het blijven stimuleren van deelname en gebruik van burgernet en buurt- WhatsApp 
groepen. Daarnaast zal communicatie met doelgroepen (zoals bijvoorbeeld senioren en veiligheid) 
een belangrijke pijler blijven. 
 

3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten 
Binnen de gemeente en met bewonersgroepen moeten we oog hebben voor een veilige inrichting van 
de openbare ruimte. Hierbij dient gedacht te worden aan zichtbare doorgangen, adequate verlichting 
en dergelijke. We continueren de handhaving op blauwe zones en parkeren. We stimuleren de sociale 
controle op overlast, vergroten de meldingsbereidheid en signalering. We blijven overleg voeren met 
de politie, omwonenden, horeca ondernemers om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan. 
 

B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met 
een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 
Wij verbeteren en breiden onze digitale dienstverlening uit. Dit betekent meer selfservice door de 
inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden met als doel: een meer 
eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en 
soms volledig digitaal. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een 
gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige procesbehandeling verwachten, ongeacht de 
kanaalkeuze.  
Sommige inwoners hebben liever contact met een medewerker. Dat blijft natuurlijk altijd mogelijk. 
Digitaal waar mogelijk, maatwerk waar nodig.  
De digitale dienstverlening zorgt er voor dat we duurzamer werken; minder papier en minder 
vervoersbewegingen. De telefonische bereikbaarheid zal optimaliseren door de overgang op volledig 
mobiel bellen.  
Collega’s werken meer plaats en tijdonafhankelijk wat bijdraagt aan een flexibelere dienstverlening 
waarbij meer maatwerk mogelijk is voor onze inwoners en onze medewerkers. 
Contact opnemen met de gemeente of makkelijk aan betrouwbare informatie komen is voor iedereen 
belangrijk. Extra aandacht is er voor de dienstverlening van personen met een lichamelijke beperking. 
Als gemeentelijke bestuurslaag staan we dicht bij onze inwoners. Hun meningen, adviezen en 
organisatiekracht zijn van toegevoegd waarde voor de lokale democratie. Daarom wordt er 
geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (online) participatie. 
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Acties 

3.02.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met 
specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 
In onze dienstverlening is de focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering (digitaal, 
telefoon, balie en post) en brengen wij  daarvoor de noodzakelijke randvoorwaarden op orde.  Door 
het realiseren van de genoemde acties verbetert de dienstverlening, het gebruiksgemak van de 
digitale kanalen en de digitale selfservice voor onze inwoners en de klanttevredenheid.  De 
dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Wij blijven de meer traditionele 
dienstverleningskanalen ondersteunen (receptie, balie, post en telefoon) voor inwoners die minder 
digitaal vaardig zijn of voor inwoners die kiezen voor persoonlijk contact.  Digitaal waar mogelijk en 
maatwerk waar nodig. 
In 2021 gaan we de opvolging en afhandeling van de klantvragen via een passend 
managementsysteem volgen.  Hierdoor is er inzicht voor de inwoners met betrekking tot de status van 
de voortgang  van de aanvragen. 
 

3.02.2 De nieuwe website wordt doorontwikkeld 
De gemeentelijke website www.derondevenen.nl is het belangrijkste communicatiekanaal van De 
Ronde Venen. Maandelijks zijn er 15.000 bezoekers. En dat aantal groeit elke maand. Om te kunnen 
blijven voldoen aan de web richtlijnen (toegankelijkheidseisen voor personen met een beperking) blijft 
het noodzakelijk om de site te testen en documenten op een speciale manier doorzoekbaar te maken. 
Ook in dit jaar heeft het onze prioriteit om de content actueel te houden en aan te passen naar 
begrijpelijkere leesniveaus. Analysetools zoals SiteImprove zijn daarbij essentieel. 
 

3.02.3 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig 
digitaal 
Op 4 juni 2020 heeft de raad het programma Digitaal Documentair Informatiemanagement 
vastgesteld. Eén van de afspraken daarin is dat de besluitvorming van afdeling naar college en 
gemeenteraad op 1 januari 2022 geheel digitaal is. Een belangrijke stap zodat we als college en 
gemeenteraad nog efficiënter, transparanter en zorgvuldiger besluiten kunnen nemen. Bij het 
vaststellen van het programma hebben we aangegeven dat we later met een uitgewerkt voorstel voor 
het onderdeel besluitvorming komen. Begin 2021 willen we dit voorstel aan de raad aanbieden. De 
ambtelijke organisatie en de griffie bereiden dit samen voor. Het is tijdens het opstellen van deze 
begroting dan ook te vroeg om te zeggen welk bedrag exact nodig zal zijn. Een eerste voorzichtige 
inschatting is dat in 2021 een incidenteel bedrag van 50.000 euro nodig is voor het aanschaffen en 
implementeren van een digitaal systeem en incidenteel 50.000 euro voor de projectcoördinatie en 
vanaf 2022 structureel 25.000 euro voor met name licentie- en abonnementskosten. Aan de hand van 
het raadsvoorstel begin 2021 zullen we dit bedrag mogelijk moeten bijstellen. 
 

B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 
Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is 
daarnaast in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of 
samenwerkingspartners. Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de 
applicaties, de processen en de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de 
primaire processen van gemeenten. 
 

/www.derondevenen.nl
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Acties 

3.03.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid. 
Het jaar 2021 staat in het teken van de invoering van de verplichte Baseline Informatieveiligheid 
Overheden (BIO). Een groot aantal technische- en organisatorische maatregelen worden tegen het 
licht gehouden. De invoering wordt aan het eind van het jaar geaudit middels de ENSIA.  De uitbraak 
van de coronapandemie heeft ook op informatieveiligheidsgebied nieuwe dreigingen en risico's 
gebracht. Deze worden in kaart gebracht en daar waar mogelijk gemitigeerd. Bewustwording op het 
gebied van veilig werken blijft een speerpunt in 2021. 
 

B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 
Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan 
te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de 
Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een 
andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van 
Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke 
voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende 
kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college, raad en 
organisatie belangrijk. 
Door de huidige ontwikkelingen heroverwegen wij de plannen voor het gemeentehuis.  Er zal minder 
de nadruk liggen op de hoeveelheid werkplekken, en meer op de mogelijkheden van ontmoeten en 
verbinden 
 

Acties 

3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld 
De raad heeft op 27 juni 2019 opdracht gegeven aan het college om de mogelijke scenario’s verder te 
onderzoeken en hiervoor een dekkingsvoorstel op te stellen zodat de initiatieffase kan worden 
afgerond en de definitiefase gestart. Vanwege de Corona-crisis en de huidige financiële situatie is een 
koerswijziging gewenst en zal het project rondom de vernieuwing van het gemeentehuis op een 
andere manier worden aangevlogen. Hierover vindt afstemming plaats met de Bouwcommissie. De 
verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een raadsvoorstel wordt voorgelegd over de 
toekomst van het gemeentehuis. Daarna zal duidelijk worden welke (mogelijke) aanpak er volgt.  
 

B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 
Door regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige 
maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor 
succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt 
kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar 
de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk daarnaast aan 
provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. 
Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats.  
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Acties 

3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of 
formaliseren 
De Ronde Venen ligt in het Groene Hart en dichtbij Utrecht en Amsterdam. Per onderwerp werken we 
samen met de voor die opgave belangrijke partners. Op dit moment liggen er kansen om onze 
samenwerking in de U10 te verstevigen. De U10 is voor ons een belangrijke regio op met name het 
gebied van duurzaamheid, ruimte en economie. In 2020 evalueert de U10 haar eigen samenwerking, 
hetgeen de mogelijkheid biedt voor nieuwe partners om deel te nemen. Hiervoor ontvangt u nog in 
2020 een voorstel. 
 

3.05.2 We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen 
Door de gunstige ligging heeft De Ronde Venen een grote aantrekkingskracht op zowel inwoners als 
bedrijven die zich in de Randstad willen vestigen. De gemeente heeft zich inmiddels diverse ambities 
opgelegd op het gebied van wonen, werken en duurzaamheid. Deze ambities laten zien dat men 
binnen de gemeente zich ervan bewust is dat ontwikkelingsruimte nodig is om de gemeente De 
Ronde Venen een goede toekomst te geven. Inwoners en bedrijven waarderen de gemeente vanwege 
de landschappelijke waarde. Naast stedelijke ontwikkeling heeft de gemeente een rol in het beheer en 
de ontwikkeling van landschap, natuur, toekomst landbouw en overige ontwikkelingen in het landelijk 
gebied. De ambities van zowel stedelijke als landelijke ontwikkeling, zijn tot op heden beperkt op 
elkaar afgestemd. Het samenhangende verhaal voor onze gemeente ontbreekt en stellen we in 
2020/2021 op. Het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen gaat zowel in op de samenhang van onze 
ambities als op de positie van onze gemeente in de regionale context en vormt de basis voor een op 
te stellen omgevingsvisie voor De Ronde Venen. 
 

B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 
Het herijken en verder ontwikkelen van de vijf dorpshuizen. De dorpshuizen dragen bij aan de 
leefbaarheid van de dorpen. 
 

Acties 

3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst 
Uitvoering geven aan de visie op dorpshuizen die eind 2020/ begin 2021 i.s.m. de dorpshuizen wordt 
opgesteld. 
 

B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 
Het coalitieakkoord heeft de naam 'Verbinden, innovatie en ondernemend, met de blik naar buiten'. 
Het college wil invulling geven aan deze wijze van besturen en wil hierbij alle inwoners nauw 
betrekken. 
 

Acties 

3.7.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college meer naar inwoners toe gaat. De collegeleden 
gaan in 2021 zowel individueel als gezamenlijk naar inwoners toe om in gesprek te gaan of een 



 - pagina 80 van 289

situatie te bekijken. De inwoners krijgen hierbij de gelegenheid om op een laagdrempelige manier 
contact te hebben met de collegeleden. 
 

3.7.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve 
bijdrage leveren aan de samenleving 
Democratisch (school)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen. Democratisch 
burgerschap en participatie op school kunnen worden versterkt als de school zelf functioneert als een 
democratische leef-, leer- en werkgemeenschap: leerlingen hebben inspraak; kunnen meedenken, -
praten en -beslissen en ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor deze besluiten.  
 

3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid 
Conform het coalitieakkoord gaan wij breder gebruik maken van (inwoner)participatie. Hiervoor komen 
we in 2021 met een voorstel voor samenhangend participatiebeleid. In dit beleid komen de eisen die 
de Omgevingswet en de Gemeentewet stellen aan participatie samen. De Gemeentewet verplicht ons 
om de inspraakverordening te veranderen in een participatieverordening en na te denken over het 
uitdaagrecht (‘right to challenge’). De Omgevingswet verplicht ons om participatiebeleid te maken en 
participatie te organiseren. 
 

B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken 
Het meenemen van medewerkers in de methodiek van datagestuurd werken is een doorlopend 
proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust te maken van de 
mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie. 
Tegelijkertijd wordt er concreet aan dataprojecten gewerkt. 
 

Acties 

3.8.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment 
experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie. 
Binnen het Sociaal Domein ontwikkelen we een datawarehouse, wat door middel van een dashboard 
instrumentarium, actuele managementinformatie levert. Gelijktijdig volgen we alle ontwikkelingen van 
de VNG-realisatie op het terrein van datasturing nauwgezet. 
 

3.8.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data 
Met behulp van onze eigen data en openbare data ondersteunen we organisatie breed beleidsplannen 
en lopende projecten. We zetten in op data gedreven werken door het databewustzijn onder 
medewerkers te vergroten.  
 

B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 
Onze uitgangspunten zijn: 

 We zijn een financieel gezonde gemeente. 
 Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd. 
 Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig 

structureel sluitende begroting is. 
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 Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s 
op te vangen. 

 De interne controle is op orde zodat de accountant een goed oordeel kan vellen. 
 

Acties 

3.9.1 Monitoren voortgang ombuigingen 
De financiële positie van onze gemeente staat door stijgende zorgkosten en lagere rijksbijdragen 
onder druk. Ook de effecten van (de) Corona (maatregelen) en de verwachting dat er een recessie 
aanstaande is zal de druk op de financiële positie vergroten. Vanaf 2021 worden ombuigingen 
doorgevoerd om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. In de bestuursrapportages van 
2021 geven we inzicht in de voortgang en mogelijke knelpunten van de ombuigingen.  
 

3.9.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een 
rechtmatigheidsverklaring door het college 
Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen 
van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De accountant legt alleen 
nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt 
getoetst. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de 
gemeentelijke financiën en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te 
maken. We werken aan processen, systemen  en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te 
laten verlopen.  
 

3.9.3 Evalueren financiële verordening 
In december 2016 heeft de raad de financiële verordening vastgesteld. In deze verordening zijn 
diverse financiële spelregels - zoals de planning en control cyclus, financieel beleid, alsmede 
autorisatie van budgetten en informatieplicht - opgenomen tussen college en de gemeenteraad. In 
2021 gaan we samen met de auditcommissie bekijken op welke onderdelen aanpassingen of 
verbeteringen nodig zijn.   
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Domein 3 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

Nr. Naam van de indicator Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Prognos
e 

2020 

Prognose  
2021 

1. Veiligheid   

1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 
van 12 tot 18 jaar 

9,0 9,5 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 

2 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6 0,6 0,5 0,5 

3 Diefstallen uit woningen per 1.000 
inwoners 

2,8 [*] 2,5 2,4 

4 Geweldsmisdrijven per 1.000 
inwoners 

2,5 2,7 2,2 2,1 

5 Vernieling en misdrijven tegen de 
openbare orde per 1.000 inwoners 

4,0 4,0 3,8 3,7 

2. Bestuur en ondersteuning   

6 Formatie per 1.000 inwoners 6,9 6,8 6,9 6,8 

7 Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 6,1 6,3 6,6 

8 Apparaatskosten per inwoner € 635 € 692 € 648 € 674 

9 Externe inhuurkosten als % van totale 
loonsom + totale kosten inhuur 
externen 

26% 25% 25%  - 
30% 

20% 

10 Overhead als percentage van totale 
lasten 

14% 16% 14% 15% 
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Nr. Naam van de indicator Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Prognos
e 

2020 

Prognose  
2021 

            

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl. 

Toelichting op de indicatoren 

De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en 
verantwoording. 
  

Nr. Toelichting 

1 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie 
of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 
krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze 
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 
aanraking komen met het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat de trend van de 
jaren 2018, 2019 en 2020 zich doorzet naar 2021. 

2 
De trend  van het aantal winkeldiefstallen vertoont lichte schommelingen maar zal naar 
verwachting zo blijven. 

3 
We zetten in op een daling van het aantal diefstallen uit woningen door intensieve 
samenwerking met de politie en de inwoners. 

4 

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals 
moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, 
etc.). We verwachten dat de dalende trend in het aantal geweldsmisdrijven zich voorzet 
voor 2021. 

5 
We verwachten dat in 2021 de dalende trend zich ook voortzet voor het aantal 
vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. 

6 

Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane 
formatie in fte voor begrotingsjaar 2021 op peildatum 1 januari 2021 genomen en 44.760 
als het aantal inwoners per 1 januari 2021. De formatie op peildatum 01-01-2021 is 
304,8 FTE. 

7 
Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de werkelijke 
bezetting in fte op 1 januari van het vorige begrotingsjaar genomen. Voor de begroting 
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2021 betekent dit dat de bezetting van 1 januari 2020 is genomen. De bezetting op 
peildatum 01-01-2020 is 296 FTE 

8 
De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf 
Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2021. 

9 

De verwachte externe inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale 
capaciteitskosten ligt in 2021 rond de 20%. In 2020 zijn er belangrijke stappen gezet om 
het percentage externe inhuurkosten naar beneden bij te stellen door onder andere het 
structureel invullen van vacatures en waar stelselmatig gebruik wordt gemaakt van 
externe inhuur dit structureel in te vullen door het aannemen van personeel in 
dienstverband. Ook in 2021 wordt deze ontwikkeling gecontinueerd. 

10 
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead zijn 
zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering. 
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Domein 3 - Verbonden partijen 

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

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

2. Het veiligheidshuis 

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

3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) 

De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het 
ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de 
stichting aangesloten ondernemingen. 

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) 

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren 
van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale 
overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en 
toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De 
uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in 
balans brengen.  

5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) 

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

6. Amstelland-Meerlandenoverleg 

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

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

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

In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via de belastingsamenwerking Amstelland de 
gemeentelijke belastingen rechtmatig en tijdig worden geïnd. 

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

De BNG is de huisbankier van de gemeente. 

10. N.V. Vitens 

Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit. 
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Domein 3 - Wat mag het kosten? 
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Domein 3  - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

      

Lasten 3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582 

Baten 43 160 79 79 79 79 

Totaal Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

3.346 3.323 3.475 3.498 3.505 3.503 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning       

Lasten 19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643 

Baten 1.623 1.279 724 646 607 962 

Totaal Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

18.059 17.714 17.390 16.846 16.124 15.682 

Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

      

Lasten 4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034 

Baten 61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991 

Onttrekkingen 10.223 13.482 7.232 2.072 798 612 

Stortingen 4.284 9.555 3.099 347 1.913 2.141 

Totaal Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

-62.811 -64.513 -67.958 -66.378 -64.166 -64.427 

Totaal domein 3 -41.405 -43.477 -47.093 -46.034 -44.538 -45.242 
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Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld 
in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen 
toegelicht naar zes onderdelen. 
1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020*  
2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 * 
3. Beleidsontwikkelingen 
4. Ombuigingen 
5. Inzet reserves 
6. Ontwikkeling begrotingsresultaten 
  
* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen. 
  

  2021 2022 2023 2024 

Basis begroting 2020 - 2023 -41.692 -41.995 -41.592 -42.390 

Mutaties:         

1. Raadsbesluiten  -137 -105 -106 -107 

2. Autonome ontwikkelingen -793 -1.735 -1.743 -2.309 

3. Beleidsontwikkelingen 587 1.100 697 714 

4. Ombuigingen (inclusief 
amendementen) 

-1.904 -3.511 -3.461 -3.716 

5. Inzet reserves  -1.320 -966 -205 -19 

6. Ontwikkeling begrotingsresultaten  -1.834 1.178 2.423 3.185 

Begroting 2021 - 2024 -47.093 -46.034 -44.538 -45.242 
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Toelichting op de beleidsontwikkelingen 

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024 

1. Ontwikkelingen dienstverlening & 
digitalisering 

396 509 106 123 

2. Gemeentehuis   500 500 500 

3. Digitaliseren besluitvorming 100 25 25 25 

4. Invoeren rechtmatigheidsverklaring door 
het college  

25       

5. Contentmanager 66 66 66 66 

Totaal 587 1.100 697 714 

  
Toelichting: 

1. Rekening is gehouden met het programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement, 
het verbeteren van de digitale veiligheid, het beheer van de  privacygegevens, het periodiek 
uitvoeren van een legal audit.  

2. Voor vernieuwing gemeentehuis is eerder aangegeven dat de jaarlijkse meerkosten 500.000 
euro bedragen. Zie verder bij ombuigingen. 

3. Voor het digitaliseren van het besluitvormingsproces is 50.000 euro opgenomen voor de 
projectcoördinatie. Op 4 juni 2020 heeft de raad het programma Digitaal Documentair 
Informatiemanagement vastgesteld. Eén van de afspraken daarin is dat de besluitvorming van 
afdeling naar college en gemeenteraad op 1 januari 2022 geheel digitaal is. Een belangrijke 
stap zodat we als college en gemeenteraad nog efficiënter, transparanter en zorgvuldiger 
besluiten kunnen nemen. Bij het vaststellen van het programma hebben we aangegeven dat 
we later met een uitgewerkt voorstel voor het onderdeel besluitvorming komen. Begin 2021 
gaan we dit voorstel aan de raad aanbieden. De ambtelijke organisatie en de griffie bereiden 
dit samen voor. Vooruitlopend op het nog uit te brengen is in deze begroting rekening 
gehouden met 100.000 euro in 2021 en 25.000 euro vanaf 2022. 

4. Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het 
afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De 
accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de 
rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer 
transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter 
gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. We werken aan 
processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.  

5. In 2019 en 2020 is geëxperimenteerd met inbesteden van fotografie en videoproductie. 
Hierdoor zijn in 2019 en 2020 meerdere projecten in eigen beheer uitgevoerd en zijn 
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campagnes zoals arbeidsmarkt, sociaal domein en De Ronde Veense Toppers (kinderlintje) 
veel effectiever. Door de Corona crisis maken we steeds meer gebruik van online 
communicatie om de gemeentelijke activiteiten laagdrempelig en visueel onder de aandacht te 
brengen. Dit soort activiteiten gaan we structureel voortzetten. 

Toelichting op de ombuigingen 

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024 

1.  Kwaliteit vastgoed en grondzaken -60       

2.  Personele kosten -431 -598 -798 -1.003 

3.  Lokale heffingen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

3a. Amendement 'Beperking verhoging 
OZB bedrijven i.v.m. Corona' 

1.000 300     

4.  Materiële budgetten overhead -50 -100 -150 -200 

5.  Onderhoud gemeentelijke gebouwen -113 -113 -113 -113 

6. Gemeentehuis 0 -500 -400 -400 

7. Amendement taakstelling 
apparaatskosten 

-250 -500 -550 -600 

Totaal -1.904 -3.511 -4.011 -4.316 

  
In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting opgenomen op alle ombuigingen. 
Hieronder in het kort. 
  
Toelichting: 

1. Kwaliteit vastgoed en grondzaken. Kwaliteitsimpuls  is deels binnen bestaande formatie 
gerealiseerd. Hierdoor is het oorspronkelijke budget van verlaagd van 110.000 euro naar 
50.000 euro. 

2.  Door natuurlijk verloop in combinatie met het anders organiseren van werkzaamheden 
worden de personeelskosten verlaagd.  2a. Conform het door de raad vastgestelde 
amendement is er een aanvullende taakstelling opgenomen om de capaciteitskosten - 
onderdeel van de apparaatskosten - verder te reduceren.  
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3. De inkomsten van de gemeenten zijn o.a. gebaseerd op het lokale belastingbeleid, zoals de 
leges en de belastingverordeningen. Er is een tariefsverhoging toegepast op de OZB-niet 
woningen.  

4.  Door een taakstelling van 50.000 euro oplopend naar 200.000 euro worden bezuinigingen 
gerealiseerd op de materiële budgetten onder het taakveld overhead. Dit betreft onder andere 
personeel en organisatiebeleid, ICT, communicatie, vergaderkosten etc. Door het 
management wordt deze taakstelling concreet ingevuld. Dit is een bezuiniging van 5%. 

5. De bezuinigingen op onderhoud gemeentelijke gebouwen is gevonden in kostenreductie van 
het onderhoud op gebouwen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Dit betreft 
ongeveer een kwart van het budget. 

6.  In relatie met nieuwbouw/verbouw gemeentehuis is eerder aangegeven dat de jaarlijkse 
meerkosten 500.000 euro bedragen. Door de nieuwe ontwikkelingen met thuiswerken door 
Corona worden de plannen aangepast. Dit leidt tot verlaging van 400.000 euro en blijft m.i.v. 
2023 100.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de huisvesting. Dit is een schatting, 
die bij het samenstellen van de begroting 2022 nader wordt bekeken. 
 

7.   De beoogde verhoging van de opbrengst is conform het door de raad vastgestelde 
amendement naar beneden bijgesteld voor 2021 en 2022. 

Toelichting op de inzet van reserves 

Inzet reserves 2021 2022 2023 2024 

1. Raadsbesluiten tot en met juli 2020 -1.324 -350 0 0 

2.  Incidenteel 4 -616 -205 -30 

3.  Structureel       11 

Totaal -1.320 -966 -205 -19 

Toelichting: 
1. Betreft effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020. 
2. Diverse incidentele baten en lasten voor de periode 2021 - 2024 zijn verrekend met de 

algemene reserve. In de financiële begroting is een totaaloverzicht opgenomen. 
3. Diverse structurele kosten worden bekostigd het inzetten van bestemmingsreserves. Dit is 

toegelicht in de financiële begroting. 

Toelichting op de ontwikkeling van de begrotingsresultaten 

In dit onderdeel zijn opgenomen alle mutaties van alle programma' die doorwerken in  de 
begrotingsresultaten. Meer informatie hierover is opgenomen in de 'Uiteenzetting van de financiële 
positie'. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 

Een overzicht van de incidentele baten en lasten van domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en 
financiën is opgenomen in de financiële begroting. Klik hier voor dit overzicht: Incidentele baten en 
lasten domein 3 

https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2021---2024/programma/financile-begroting-#perspective-overzicht-incidentele-baten-en-lasten-2021---2024-onderdeel-domein-3-incidentele-toevoegingen-en-onttrekkingen-aan-de-reserves
https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2021---2024/programma/financile-begroting-#perspective-overzicht-incidentele-baten-en-lasten-2021---2024-onderdeel-domein-3-incidentele-toevoegingen-en-onttrekkingen-aan-de-reserves
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Paragrafen 
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Ombuigingen 

Samenvatting 

Via deze paragraaf lichten wij de ombuigingen uit de drie domeinen toe. Dit is een uitwerking van de 
korte toelichting die u onder de domeinen aantreft bij het onderdeel 'wat mag het kosten'. De 
ombuigingen hebben betrekking op zowel materiële kosten, personele kosten als het verhogen van 
inkomsten.  
  
Door strategische personeelsplanning en het gebruikmaken van kansen van natuurlijk verloop sturen 
wij zo effectief en efficiënt mogelijk op de personele kant van de ombuigingen. In de paragraaf 
bedrijfsvoering gaan wij uitgebreider in op de bedrijfsvoering van de organisatie. 

Domein 1 

*Een gedeelte van de ombuigingen beschreven bij domein 1 zijn technisch verwerkt bij domein 2 en 3. 
Voor een compleet beeld zijn de ombuigingen hier volledig weergegeven. 
  
1. Onderwijs 
Het onderwijs is een belangrijke partner in het volgen van de jeugd en om preventief op 
ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het is belangrijk om de goede samenwerkingsrelatie te behouden 
vanuit ieders verantwoordelijkheid, waardoor de focus van de bijdrage van de gemeente meer op de 
wettelijke taken komt te liggen. Het bedrag voor niet wettelijke taken zetten we in op de verbinding 
onderwijs en preventieve jeugdhulp, nader beschreven in het uitvoeringsplan Jeugd. Op het onderwijs 
stellen we de volgende ombuigingen voor. 
Ten eerste verlagen we de schoolbegeleidingsmiddelen structureel met 40.000 euro, waardoor een 
bijdrage van 50.000 euro resteert. Ten tweede stoppen we de bijdrage voor de klassenassistenten 
(51.500 euro in 2021 en structureel 69.000 euro vanaf 2022). Deze middelen worden ingezet voor de 
verbinding van jeugdhulp en onderwijs en de versterking van het netwerk rondom het kind.  Ten derde 
bekostigen we de taalklas samen met de scholen voor 50/50 (28.000 euro). Ten slotte zetten we de 
rijksmiddelen efficiënter in waardoor structureel 32.000 euro wordt bespaard. Deze bezuinigingen 
worden in september besproken in het bestuurlijk overleg onderwijs. 
Schoolbegeleidingsgelden 
De schoolbegeleidingsgelden konden de scholen van oudsher besteden aan onderzoek en 
begeleiding naar onderwijs gerelateerde ontwikkelingsproblematiek. Van deze schoolbegeleiding gaat 
een preventieve werking uit, omdat het hier gaat om onderzoek naar welke ondersteuning nodig is. 
Sinds de decentralisaties binnen het Sociaal Domein zijn deze schoolbegeleidingsmiddelen anders 
georganiseerd, er zijn veel gemeenten gestopt met het verstrekken van deze middelen. De 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk 
voor het onderzoeken en begeleiden van onderwijs gerelateerde ontwikkelingsproblematiek en het 
financieren hiervan. DRV is voor een deel blijven financieren, omdat wordt aangenomen dat met deze 
inzet de druk op maatwerkvoorzieningen afneemt. Door deze bezuiniging zal het 
samenwerkingsverband en de schoolbesturen meer moeten investeren in onderzoek en begeleiding. 
  
Klassenassistenten 
De klassenassistenten zien we als een verantwoordelijkheid van het onderwijs. Er is door de 
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werkdrukmiddelen (deze zijn specifiek bedoelt voor bijvoorbeeld klassenassistenten) meer financiële 
ruimte bij het onderwijs, waardoor deze regeling afgebouwd kan worden. Als gemeente willen wij deze 
vrijgekomen middelen inzetten voor de verbinding van jeugdhulp en onderwijs en de versterking van 
het netwerk rondom het kind. Dit wordt nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan Jeugd. 
  
Taalklas 
De gemeente financiert met deze subsidie de inzet van de Taalklas leerkracht. Door tot cofinanciering 
van de Taalklas over te gaan blijft deze voorziening in stand. De schoolbesturen en het 
samenwerkingsverband dragen middels een verdeelsleutel (opgesteld door het 
samenwerkingsverband) bij in de kosten van de taalklas. 
 
 
Betrokken partners 

 Voortgezet Onderwijs VeenLandenCollege 
 Primair Onderwijs 
 Samenwerkingsverband Passenderwijs 
 KMN Kind & Co 

  

Onderwijs 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Bezuiniging 

2021 

Bezuiniging 
structureel 
2022 e.v. 

Schoolbegeleidingsgelden via 
Passend beschikbaar voor 
onderwijs 

100.000 95.000 90.000 -45.000 -40.000 

Taalklas Primair Onderwijs 55.500 55.500 55.500 -28.000 -28.000 

Efficiënter benutten rijksmiddelen       -86.000 -32.000 

Totaal       -159.000 -100.000 

  
De ombuiging op het budget van de klassenassistenten geeft geen financieel voordeel, omdat het 
budget wordt ingezet voor de verbinding van jeugdhulp en onderwijs en de versterking van het 
netwerk rondom het kind. 
  
Wat blijven we wel doen? 
We blijven de wettelijke onderwijstaken uitvoeren, zoals peuteropvang VVE, Inzet JGZ toeleiding VVE, 
VVE monitoring en VVE evaluatie, Leerplicht en Passend Onderwijs REA. Daarnaast financieren we 
bovenwettelijk en gericht op preventie: logopedie, weerbaarheidstrainingen op PO en VO, Taalvisite, 
divers cursusaanbod en workshops (van het CJG, Pedagogisch Bureau, GGD), begeleiding bij 
echtscheiding, Ouders Lokaal, buurtgezinnen, gezinsbuddy’s, jongerenwerk, leerwerkplaats, 
dorpsacademie, Onderwijs Zorg Arrangementen, Handje Helpen, POH-GGZ Jeugd. 
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Hiermee geven we uitvoering aan het jeugdbeleidsplan dat verder wordt uitgewerkt in het 
uitvoeringsplan Jeugd. 
  
2. Huishoudelijke Hulp 
Op dit moment is de norm voor het aantal uren huishoudelijke hulp drie uur. In de praktijk is  het 
gemiddelde uren per week per beschikking twee en half uur. Voorgesteld wordt om in lijn met de 
landelijke trend de norm te verlagen naar twee uur. Zonder hierbij afbreuk te doen aan zorgen voor 
wat nodig is. Door diverse ontwikkelingen kunnen huishoudelijke taken sneller en efficiënter 
uitgevoerd worden dan dat berekend is in 2006. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in het 
recente normenkader van Bureau HHM hierover. 
De nieuwe verordening zal worden gebruikt bij nieuwe beschikkingen en verlengingen. Vandaar dat 
voor 2021 1/3 van de bezuiniging wordt gerealiseerd en voor 2022 2/3. 
  
Gevolgen 
Het normenkader van Bureau HHM gaat uit van een gemiddelde van 125 minuten per indicatie (voor 
een gemiddelde situatie). In De Ronde Venen is er een gemiddelde van 148 minuten per indicatie. 
Onderzoek bij andere gemeenten heeft aangetoond dat een gemiddelde indicatie ongeveer uitkomt op 
120 minuten. De verwachting is dat het gemiddelde aantal beschikte uren daalt naar twee, dus een 
kostenreductie van 20%. Het gevolg voor inwoners is dat er een groter beroep zal worden gedaan op 
het netwerk. 
Een beschikking wordt afgegeven op basis van indicatie. Dat betekent dat er altijd ruimte is voor 
maatwerk. 
  
Betrokken partners 
De nieuwe verordening wordt samen opgesteld met het Participatieplatform. In een bijeenkomst met 
de lokale belanghebbenden zal besproken worden welke kansen dit normenkader biedt en welke 
problemen er mogelijk voorzien worden bij gebruik van dit kader. Hierbij worden betrokken: leden van 
het Participatieplatform (als vertegenwoordigers van de inwoners), Wmo consulenten en 
gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke hulp. 
  

Huishoudelijke 
hulp 

  
Begroting 

2021 
Ontwikkeling 

Begroting 
2021 

Ombuiging 
      

Begroting 2019 1.778.000     1.778.000     

Begroting 2020 1.715.000     1.715.000 -63.000 -3,5% 

Begroting 2021 1.715.000 279.000 -127.000 1.867.000 152.000 8,9% 

Begroting 2022 1.715.000 323.000 -260.000 1.778.000 -89.000 -4,8% 

Begroting 2023 1.715.000 368.000 -403.000 1.680.000 -98.000 -5,5% 
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Huishoudelijke 
hulp 

  
Begroting 

2021 
Ontwikkeling 

Begroting 
2021 

Ombuiging 
      

Begroting 2024 1.715.000 412.000 -413.000 1.714.000 34.000 2,0% 

cumulatief t.o.v. 
voorgaand jaar 

        -64.000 -3,6% 

  
3. Jeugdzorg 
Vooral de ontwikkelingen op Jeugd (en WMO) laten goed de spagaat zien van de stijgende kosten en 
de noodzaak om te investeren in preventieve maatregelen. In het sociaal domein is sterk ingezet op 
preventie om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van zwaardere (duurdere) voorzieningen in de 
Wmo, participatie en jeugdhulp. Dat betekent dus dat als we werken vanuit de visie die gericht is op 
demedicaliseren, er een maatschappelijk veld beschikbaar moet zijn om de vraag naar 
gespecialiseerde trajecten ‘terug’ te kunnen leggen naar het ‘normale’ leven. 
  
Juist in het preventieve veld liggen de grootste mogelijkheden voor (snelle) bezuinigingen, terwijl het 
preventieve veld ook juist nog extra investeringen vraagt. Dit is een spanningsveld. En hierin hebben 
we de maatschappelijke partners hard nodig. Door met hen scherp in te zetten op preventieve 
maatregelen en goed te kijken welke merkbaar werken. Hiervoor zijn met een aantal partners al 
gesprekken gevoerd. De eerste uitdaging is om de toename van de kosten te stoppen, voor bezuinigd 
kan worden. Dit is een kwestie van een lange adem. 
  
Naast de afgesproken beheersmaatregelen heeft een analyse waar de kosten hoog zijn heeft geleid 
tot inzet op WLZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Door het jeugdzorg bestand door te lichten wordt 
verwacht dat enkele jeugdigen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) gaan. Daarnaast wordt ingezet op 
een poortwachter om het aantal jeugdigen dat wordt behandeld voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
te verminderen. Deze groep is groot in de gemeente. De poortwachter gaat het gesprek voeren zodat 
er geen onnodige jeugdhulp wordt ingezet. 
  
Gevolgen 
Door de beheersmaatregelen die worden genomen kan na het stoppen van de toename van de 
kosten in 2023 en 2024 een kostenreductie van respectievelijk 2,5% en 5,0% bewerkstelligd worden. 
De doelstellingen zijn: waar het kan normaliseren en demedicaliseren. 
  
Betrokken organisaties 
Zorgverzekeraars - Zorgaanbieders - Huisartsen 
  
4. Samenkracht  
Door het sociaal domein worden veel subsidies verstrekt. Het voorstel bestaat voornamelijk uit 
verschillende budgetten waar een onder uitputting is. Daarnaast een verlaging/stopzetten van 
verschillende subsidies. Het betreft de subsidies voor het CJG, Multi Mondo, kosten wijkopbouw en 
wijkcomités. Tevens wordt de monitor Sociale Kracht niet langer uitgevoerd. 
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Gevolgen 
4.a       Website en coördinator CJG (Kwadraad): Voor de website is een efficiencyslag mogelijk. Er zit 
overlap tussen websites van CJG en GGD. Deze dubbeling is niet nodig. Daarom wordt de bijdrage 
voor deze website geschrapt. 
De coördinatiefunctie binnen het CJG kan anders worden opgelost. Het CJG is een netwerk van 
diverse organisaties. De coördinator verbind die organisaties. Deze rol kan ook bij één van de 
organisaties zelf belegd worden. Daarnaast organiseert de coördinator een aantal activiteiten. Ook 
deze kunnen ondergebracht worden bij één van de partners. B.v. Ouders Lokaal. Door een 
aangenomen amendement van de raad is de voorgestelde ombuiging op het CJG van 30.000 euro 
teruggedraaid. 
Voor inwoners betekent het dat informatie en advies vanuit één website te vinden is en niet meer 
versnipperd. Activiteiten worden nu al veelal onder de vlag van de diverse organisaties gehouden 
en  de meeste daarvan blijven  bestaan. Het budget van coördineren Verwijsindex blijft behouden. 
  
Betrokken partners 

Kwadraad 2021 2022 

Schrappen Website CJG -13.000 -13.000 

Schrappen coördinator CJG   -30.000 

   Amendement coördinator CJG   30.000 

Totaal -13.000 -13.000 

  
4.b       Multi Mondo 
Als gemeente zetten we in op inclusief sporten. We stimuleren daarom dat alle 
(sport)verenigingen  zich hiervoor in te zetten. Om die reden subsidiëren we niet apart één 
organisatie. 
  
Gevolgen 
Wellicht heeft deze maatregel gevolgen voor de groep gebruikers van het aanbod van Multi Mondo. 
  

Budget 2020 2021 2022 

Multi Mondo 7.000 -5.000 -7.000 

  
4.c     Wijkopbouw 
Momenteel zetten wij nog in op het stimuleren en aanjagen van nieuwe wijkcomités en 
bewonersgroepen. Deze bezuiniging kan door de focus te leggen op het ondersteunen van de 
initiatieven en bewonersgroepen die er al zijn. 
  
Gevolgen 



 - pagina 100 van 289

Inwoners gaan het merken dat er minder budget en ondersteuning is voor hun initiatieven. Binnen de 
organisatie zal er daarom voorafgaand aan projecten meer aandacht moeten zijn en blijven voor de 
inbreng en inzet van bewoners. 
  

Wijkopbouw 2020 2021 2022 

Ontwikkelkosten Wijkopbouw 122.000 -20.000 -20.000 

Wijkcomités 14.000 -10.000 -10.000 

Totaal 136.000 -30.000 -30.000 

  
4.d       Monitor Sociale Kracht 
Met de vaststelling van de maatschappelijke agenda (MAG) in maart 2017 is besloten om de 
monitoring in te richten op de maatschappelijke effecten zoals benoemd in de MAG. Om te bepalen 
waar we anno 2018 stonden met betrekking tot de te bereiken effecten hebben we de Sociale Kracht 
Monitor uit laten voeren. Deze meet de sociale veerkracht van mensen en daarnaast de leefbaarheid 
van de buurt. Het is aan de gemeente om een goed sociale infrastructuur neer te zetten. De monitor 
geeft zicht op of de gemeente hierbij inzet op de goede elementen, of dat er andere accenten of 
onderwerpen van belang zijn. 
In 2018 is een nulmeting uitgevoerd, in 2020 is de eerste meting uitgevoerd. 
  
Gevolgen 
Door het niet meer uitvoeren van de monitor is er een instrument minder om de maatschappelijke 
effecten van beleid te onderzoeken. De raad heeft hierdoor minder zicht op de voortgang van het 
beleid en de effecten daarvan zoals die in 2017 zijn vastgesteld. Er zijn andere meetinstrumenten die 
zicht geven op ontwikkelingen in meer algemene zin. We denken dat we de voortgang hiermee 
kunnen meten.   
Voor de inwoners heeft het schrappen van de monitor geen gevolgen. 
  

  2021 2022 

Monitor Sociale Kracht   -25.000 

  
5. Terugvordering en verhaal 
Terugvordering en verhaal wordt door de gemeente slecht  beperkt capaciteit op ingezet. Door een 
handhaver in dienst te nemen (50.000 euro) en daarmee in te zetten op terugvordering en verhaal 
wordt voor 150.000 euro extra aan terugvordering en verhaal verwacht. Deze verwachting is op basis 
van een benchmark met vergelijkbare gemeenten. Op basis daarvan zetten wij in vergelijking met 
andere gemeenten hier nu weinig op in.  
De keerzijde is dat er meer druk gelegd wordt op inwoners, omdat wij meer gaan  controleren en 
handhaven. 
  
Gevolgen 
Meer inkomsten, en mogelijk meer druk op inwoners door te controleren en handhaven. 
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Betrokken partners 
N.v.t. 
  
6. Organisatiekosten 
Er wordt voorgesteld om het aantal fte`s voor het sociaal domein te verminderen met één fte in 2021, 
twee fte in 2022, één fte in 2023 en één fte in 2024. Dit kan op basis van natuurlijk verloop en het niet 
invullen van vacatures. Het betreft: 
2021: Beleid 1 fte (huidige vacature) 
2022: Beleid 1 fte en Informatie & Monitoring 1 fte 
2023: Informatie & Monitoring 1fte 
2024: Beleid 1 fte 
  
Gevolgen 
Het gevolg is dat er minder capaciteit is om nieuw beleid te maken, advisering wordt meer op 
hoofdlijnen er is minder capaciteit beschikbaar om diepgaande expertise op te bouwen binnen het 
Sociaal Domein. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om afwezigheid of veranderingen binnen het 
team op te vangen. 
  

Team Ombuiging 2021 Ombuiging 2022 Ombuiging 2023 Ombuiging 2024 

Informatie & 
Monitoring 

- -75.000 -150.000 -150.000 

Beleid -75.000 -150.000 -150.000 -225.000 

Totaal -75.000 -225.000 -300.000 -375.000 

  
7a. Maatschappelijke partners : 
De subsidies voor de maatschappelijke partners Tympaan de Baat en de Bibliotheek wordt met 10% 
verlaagd. Door twee door de raad aangenomen amendementen zijn de ombuigingen op Tympaan de 
Baat en de Servicepunten teruggedraaid. 
  
Gevolgen 
Door de bezuinigingsopdracht bij beide organisaties te leggen, biedt dit kansen. Aantekening is  dat 
de bibliotheek een wezenlijke andere organisatie is dan Tympaan. Samen met gemeente Stichtse 
Vecht zijn wij opdrachtgever van de bibliotheek. SV is ook bezig met een bezuiniging op de bibliotheek 
voor 2021 e.v. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren een efficiëntie slag gemaakt in haar 
organisatie. Verder bezuinigen zal gevolgen hebben voor de openingstijden van de vestigingen en 
wellicht een sluiting van een vestiging tot gevolg hebben. 
  
In de samenwerking tussen de bibliotheek met Tympaan- de Baat zoeken we het uitdrukkelijk in de 
gezamenlijke huisvesting. In de in 2021 op te stellen visie op dorpshuizen zal dit onderwerp een 
belangrijke plek krijgen. 
  



 - pagina 102 van 289

We willen graag de lokale maatschappelijke partners zoals Tympaan- de Baat en de bibliotheek 
behouden. Ze zijn waardevol en onmisbaar bij o.a. de nieuwe wet Inburgering. 
  
De bezuinigingsopdracht zal vanuit Tympaan- de Baat gevolgen hebben voor inzet personeel. De 
organisatie bestaat uit zo’n 600 vrijwilligers die worden ondersteund door beroepskrachten. Het 
afstoten van bepaalde (beleids)onderdelen en daarmee personeel kan een keuze worden van de 
organisatie om de extra taakstelling te kunnen halen.  Dit kunnen andere (beleids)onderdelen zijn dan 
dat wij als gemeente nu voorstellen. Hierover zijn we dan ook gezamenlijk in overleg. 
  
Daarnaast heeft Tympaan-de Baat  de opdracht om een businesscase op te stellen om te kijken hoe 
de Leerwerkplaats (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend kan blijven bestaan. De gemeente zorgt voor een 
evaluatie om de noodzaak van deze voorziening voor het behalen van gemeentelijke doelstellingen 
vast te stellen. 
  
Tot slot is de Tympaan-de Baat  bezig om de mogelijkheden te verkennen om het project 
Dementievriendelijk na 2022 een plek te geven binnen de eigen organisatie. 
  
Inwoners gaan het merken als er wordt bezuinigd op beide organisaties. Als openingstijden worden 
verminderd hebben inwoners beperkter gelegenheid om langs te komen. Voor zover mogelijk kan 
door de organisaties mensen gemotiveerd worden om meer gebruik te maken van digitale 
mogelijkheden, zoals e-boeken lezen of de website raadplegen. 
  
Daarnaast vervullen beide organisaties ontmoeting voor kwetsbare inwoners. Die ontmoeting willen 
we graag behouden binnen de dorpshuizen die er zijn. En voor Mijdrecht is dat in de bibliotheek. We 
behouden dan ook de taallessen. In de  gesprekken die met beide organisaties maandelijks worden 
gehouden worden de bezuinigingsvoorstellen verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Er zal steeds 
een toets plaatsvinden op inhoud en de te behalen bezuinigingen. 
  
Betrokken partners 

  
Budget 

2020  
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 2022 (10% 

t.o.v. budget 2020) 

Tympaan de Baat (exclusief 
Servicepunten en Opbouwwerk) 

924.000   -90.000 

    Amendement Tympaan de Baat     90.000 

Servicepunten - terugbrengen 
openingstijden 

414.000 -65.000 -65.000 

    Amendement Servicepunten   65.000 65.000 

Bibliotheek (exclusief 
cultuurconsulent) 

645.000   -65.000 
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Totaal 1.983.000 0 -65.000 

  
7b. Servicepunten 
Voorgesteld wordt om de openingstijden van de Servicepunten terug te brengen. 
  
Gevolgen 
Inwoners ondervinden gevolgen van de beperking van de openingstijden. Ze kunnen op minder uren 
gebruik maken van fysiek contact.  
  
Betrokken partners 
Tympaan-de Baat - Servicepunten 
  
Wat blijven we wel doen? 
Servicepunten blijven open en er blijft dus gelegenheid om fysiek met een vraag langs te gaan en hulp 
te vragen. De telefonische bereikbaarheid en de bereikbaarheid via de website veranderen (voorlopig) 
niet. 
  
8. Werkgeverstaken Wsw 
Momenteel worden de werkgeverstaken voor de wsw-ers uitgevoerd door WIL. Door deze taken zelf 
uit te voeren en de DVO met WIL (110.000 euro) op te zeggen wordt 55.000 euro bespaard. Voor het 
resterende bedrag kunnen de taken uitgevoerd worden. 
  
Gevolgen 
De taken worden niet langer door WIL uitgevoerd, maar door ons. Hiervoor zit dekking in het voorstel 
  
Betrokken partners 
N.v.t 
  
Kunst & Cultuur (financieel verwerkt in domein 2)  
Voor het onderwerp kunst en cultuur zijn de volgende budgetten beschikbaar (zie onderstaande 
tabel). Het meeste wordt via subsidies verstrekt. Op verschillende onderdelen wordt de bijdrage voor 
kunst verlaagd. De subsidies voor Stichting Cultuurhuis Abcoude en Stichting Kunst de Ronde Venen 
worden per 2021 verlaagd tot respectievelijk 7.000 euro en 23.000 euro. Het door de raad 
aangenomen amendement 'Kunst en Cultuur' leidt tot een verlaging van de ombuiging op 
kunstonderwijs van 46.000 euro naar 19.000 euro. Ook worden de uren voor de cultuurconsulent 
verminderd. 
  
Gevolgen 
Bij deze voorgestelde bezuiniging op kunstonderwijs blijft het basisaanbod van Kunst Centraal over. 
Ook de lokale invulling van het kunst- en cultuuronderwijs blijft grotendeels in stand. Door verlaging 
van de subsidie aan Kunst Rond de Venen en Cultuurhuis Abcoude vervalt het aanbod van 
volwassenen en blijft voor deze doelgroep het commercieel aanbod over. Het verminderen van de 
uren voor de cultuurconsulent betekent dat er een beperkte coördinerende rol richting de diverse 
kunst- en cultuurorganisaties in stand blijft. Het opgebouwde netwerk kan daarom op onderdelen 
behouden blijven. Het is wel waarschijnlijk dat de website Uitinderondevenen.nl vervalt. Het Piet 
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Mondriaangebouw heeft veel vaste huurders die geen onderdeel zijn van deze bezuinigingen (school, 
kinderdagopvang, theater, dansschool, koren). Deze vaste en ook incidentele huurinkomsten blijven. 
  

  
Begroot Begroting 

2021 
Ombuiging 

Kunstonderwijs 97.599 51.599 -46.000 

    Amendement Kunst en Cultuur     27.000 

Cultuurconsulent 25.000 10.000 -15.000 

Muziekverenigingen 28.859 28.859    

Amateurkunst 20.248 20.248    

Culturele manifestaties 30.500 30.500    

Museum 40.000   -40.000 

Kunstuitleen 4.280 4.280    

Oranjeverenigingen 9.890 9.890    

Totaal 256.376 155.376 -74.000 

  
Betrokken partners 
Cultuurhuis Abcoude - Stichting Kunst De Ronde Venen - Cultuurconsulent (Bibliotheek) 
  

  Begroot 
Begroting 

2021 
Ombuiging 

Kunstonderwijs: 97.599 51.599 -19.000 

  Cultuurhuis Abcoude 16.000 7.000 -9.000 

  Stichting Kunst De Ronde Venen 60.000 23.000 -37.000 

  Stichting Kunst Centraal 21.599 21.599 - 

    Amendement Kunst en Cultuur     27.000 

  Cultuurconsulent (Bibliotheek) 25.000 10.000 -15.000 
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Wat blijven we wel doen? 
Kunst Centraal blijven we subsidiëren voor Kunst & Cultuureducatie. Cultuurhuis Abcoude en Stichting 
Kunst De Ronde Venen kunnen hier op basis van de bijgestelde subsidie nog een beperkte aanvulling 
op doen. De bijdrage aan Ab-Art, Straattheater, de Oranjevereniging en de Muziekverenigingen wordt 
gecontinueerd. Tenslotte houden we budget voor amateurkunst, zodat projecten een bijdrage kunnen 
ontvangen en de amateurkunst gestimuleerd kan blijven worden. 

Domein 2 

De volgorde in deze toelichting wijkt af van de nummering in de financiële toelichting bij de domeinen. 
Dit is gedaan om de ombuigingen per thema te kunnen bespreken. De specifieke nummers zorgen 
voor de juiste match. 
  
Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte 
We doen aanpassingen in de ambitie op het niveau van onderhoud op de wegen, maar waarborgen 
de veiligheid. We handelen minder proactief in de schoonmaak en onderhoudstaken die de gemeente 
initieert. 
  

Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

1. Onderhoud wegen 
We renoveren de Bovendijk, de Ringdijk 
2e Bedijking en de Hoofdweg 
Waverveen. Hierdoor kunnen de 
onderhoudskosten de komende vier jaar 
naar beneden worden bijgesteld. 

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

16. Brugbediening  
Bij het opnieuw aanbesteden van de 
brugbediening zien wij mogelijkheden 
om tot een kostenbesparing te komen. 
Hierbij wordt gekeken naar andere 
mogelijkheden van dienstverlening en 
andere mogelijkheden waarop de 
personele inzet tot stand kan komen. 

    -150.000 -150.000 

15. Openbaar groen 
We maken scherpere keuzes in 
plantvak- en gazononderhoud, en ruw 
gras. Daarbij wordt gekeken naar de 
functie van het groenvak, waarbij aan 
een afscheiding andere eisen worden 

-50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
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Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

gesteld dan aan een beeldbepalend 
siervak. 

3. Bewegwijzering 
Na inventarisatie en opruimactie 
verwachten we 30% minder borden te 
hebben en daardoor minder 
onderhoudskosten. 

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

4. Gladheidsbestrijding 
Door ruime voorraad is de komende vier 
jaar minder zout nodig. 

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

5. Straatreiniging  
Deze bezuiniging vullen we in door een 
nieuwe aanbesteding, waarin 
aangepaste eisen worden opgenomen. 

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

7. Voertuigen en materialen 
We vervangen onze voertuigen door 
elektrische voertuigen, hierdoor 
besparen we op de onderhoudskosten . 

-13.000 -13.000 -13.000 -13.000 

6. Onkruid op verharding 
We blijven het onkruid borstelen, maar 
op een aantal (minder intensief 
gebruikte) plekken zal 1 ronde komen te 
vervallen. 

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

Totaal -328.000 -328.000 -478.000 -478.000 

  
Gevolgen 
De bezuinigingen op o.a. openbaar groen, straatreiniging en onkruidverwijdering leiden door 
bijvoorbeeld hooivorming en hoger onkruid tot een minder aantrekkelijk straatbeeld. Het vuil dat langer 
in de goten blijft liggen kan de waterafvoer beperken. De verwachting is dat het aantal meldingen over 
deze onderwerpen toeneemt. De opruimactie op  het gebied van bewegwijzering leidt verkeerskundig 
tot een duidelijkere situatie en draagt bij aan een beter straatbeeld. 
  
Betrokken partners 
N.v.t. 
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Wat blijven we wel doen? 
We geven zoveel mogelijk uitvoering aan het beheerplan wegen en doen jaarlijks 
renovatieprogramma’s. Dit gebeurt zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht. We plegen minder 
onderhoud in de openbare ruimte, maar zorgen dat het veilig blijft. 
  
Verkeer 
  

Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

8. Fietsplan DRV fietst 
We voeren nog steeds het Fietsplan uit, 
maar leveren geen extra inzet voor de 
fietsroute Amsterdam-Utrecht, er komen 
geen extra oplaadpunten en geen 
communicatiecampagne om het 
fietsgedrag te beïnvloeden. Het 
incidentele budget voor 2021 kan 
daardoor worden verlaagd. 

-50.000       

  
Gevolgen 
Door een aantal onderdelen te laten vervallen is het fietsbeleid minder optimaal en stimuleren we 
inwoners minder om de fiets te pakken voor langere afstanden.  
  
Betrokken partners  
N.v.t. 
  
Wat blijven we wel doen? 
Voor verkeer houden we dezelfde ambitie en richten we ons op een goede bereikbaarheid van de 
gemeente, zowel met eigen vervoer als met het OV. Verkeersveiligheid blijft ook een belangrijk thema. 
De komende jaren is nog extra aandacht voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur. 
  
Toerisme en cultuurhistorie 
  

Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

19. Gebiedsmarketing 
Het incidentele extra budget in 
2021 voor gebiedsmarketing komt te 
vervallen. Er komt daardoor geen extra 
actie in het kader van het themajaar 
'Ode aan het landschap'. 

-25.000       
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11. Monumenten/molens 
Minder budget voor subsidies 
onderhoud van gemeentelijke 
monumenten en molens. We blijven 
subsidies voor onderhoud van 
gemeentelijke 
monumenten verstrekken, maar in 
mindere mate. Dit betekent dat we meer 
subsidieaanvragen niet kunnen 
honoreren, omdat het budget al voor het 
einde van het jaar op is. Dit levert een 
voordeel op. 

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

10. Verhoging toeristenbelasting (land 
en water) 
Naast bezuinigingen zien we de 
mogelijkheid om de toeristenbelasting te 
verhogen. In vergelijking met 
omliggende gemeenten is deze in onze 
gemeente relatief laag.  

  -73.000 -73.000 -73.000 

10a Amendement 
Toeristenbelasting 10a Het door de raad 
aangenomen amendement 
"Toeristenbelasting" leidt met ingang 
van 2021 tot een extra verhoging van 
het tarief per overnachting tot 1 euro 50 
en een meeropbrengst van 166.000 
euro voor 2021 en voor 2022 e.v. van 
93.000 euro. 

-166.000 -93.000 -93.000 -93.000 

20 Amendement "Andere keuze 
ombuiging" 
Het door de raad aangenomen 
amendement "Andere keuze ombuiging" 
leidt tot een bezuiniging van 25.000 
euro op het budget Economische 
ontwikkeling en 5.000 euro op het 
budget recreatie en toerisme. 

-30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

21 
Amendement  "Woonforensenbelasting" 
De geraamde opbrengst 
forensenbelasting wordt verhoogd door 
het aangenomen amendement 
Forensenbelasting . De 

-46.000 -46.000 -46.000 -46.000 
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forensenbelasting is verhoogd met 
46.000 euro extra ten opzichte van de 
begroting 2021 waarbij gerekend was 
met een algemene prijsindex. 
  

Totaal -277.000 -252.000 -252.000 -252.00 

  
Gevolgen 
We geven geen extra impuls aan gebiedsmarketing rondom het thema Ode aan het Landschap. Het 
initiatief daarvoor ligt nu meer bij de ondernemers(verenigingen). Het is mogelijk dat eigenaren minder 
investeren in hun cultuurhistorische objecten door het ontbreken van cofinanciering. Daardoor bestaat 
risico op achteruitgang. In 2020 zijn nog nieuwe monumenten aangewezen. Deze bezuiniging kan 
leiden tot onbegrip bij inwoners. 
  
Betrokken partners  
N.v.t. 
  
Wat blijven we wel doen? 
We blijven we ons inzetten om de toeristisch-recreatieve potentie van onze gemeente te ontsluiten. 
Voor gebiedsmarketing doen we dit samen met ondernemersverenigingen en via regionale 
samenwerking onder andere in het Groene Hart. Op het gebied van cultuurhistorie blijven we subsidie 
verstrekken voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten, maar doen hierin wel een stap 
terug, ondanks dat in 2020 nieuwe gemeentelijke monumenten zijn aangewezen. 
  
Duurzaamheid 
  

Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

12. Duurzaamheid - warmtetransitie 
De verlaging van het budget heeft effect 
op de wijkuitvoeringsplannen van de 
transitievisie warmte. Het gaat hierbij 
om o.a. voorlichting en collectieve 
inkoop.  

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

  
Gevolgen 
Mogelijk treedt vertraging op in de uitvoering van het transitieplan warmte in de verschillende wijken. 
  
Betrokken partners  
N.v.t. 
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Wat blijven we wel doen? 
Op het gebied van duurzaamheid blijven we ‘snelle volger’ en houden we de ambitie om in 2024 
klimaatneutraal te zijn. We stellen ons in de regio proactief op om de keuzes in de Regionale Energie 
Strategie in overeenstemming met onze ideeën te kunnen sturen. We werken met transitieplannen 
voor elektriciteit en warmte. 
  
Ruimtelijke Ordening 
  

Omschrijving 
Ombuiging 

2021 
Ombuiging 

2022 
Ombuiging 

2023 
Ombuiging 

2024 

14. Handhaving Plassengebied 
In de huidige meerjarenbegroting was 
veel geld gereserveerd voor handhaving 
bebouwing na vaststelling van het 
bestemmingsplan. Op basis van de 
ervaringen met de handhaving die we 
nu verrichten in de aanloop naar het 
nieuwe bestemmingsplan, is een 
aanzienlijke besparing op het 
gereserveerde bedrag mogelijk. Na de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
zal de focus in eerste instantie vooral 
liggen op communicatie en 
vergunningsverlening, waardoor 
eigenaren een en ander zelf kunnen 
aanpassen conform het dan nieuw 
vastgestelde bestemmingsplan. Het 
eventueel handhaven volgt aansluitend 
op dit traject in de jaren daarna. 

-160.000 -160.000 -110.000 -110.000 

13.Ruimtelijke ordening 
Minder budget voor 
bestemmingsplannen die vanuit de 
gemeente worden geïnitieerd. We zijn 
iets terughoudender in de uitvoering van 
planologische maatregelen. Daarnaast 
is de kans op planschade geringer, 
omdat dit risico de afgelopen jaren is 
door gelegd in overeenkomsten. 

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

9. ODRU 
We zetten in op een ombuiging op taken 
bij de ODRU. Dit vraagt om nader 
overleg en onderzoek. We zoeken 

  -100.000 -100.000 -100.000 
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daarin samenwerking met andere 
gemeenten. De ombuiging betekent een 
efficiencyslag op gebied van milieu- en 
bouwtaken. NB: nog eens 20.000 euro 
betreffende ODRU maakt onderdeel uit 
van domein 1. 

Totaal -170.000 -270.000 -220.000 -220.000 

  
Gevolgen 
Doordat we andere keuzes maken en minder inzetten op handhaving wordt er mogelijk meer gebouwd 
op plekken waar dit niet is toegestaan en negatieve impact op de beeldkwaliteit. De kans is dat dit tot 
minder begrip bij inwoners en belangenverenigingen leidt met handhavingsverzoeken als gevolg. De 
bezuiniging op taken bij de ODRU leidt tot minder gefaciliteerde milieu- educatie voor scholieren. 
  
Betrokken partners 
ODRU - Provincie Utrecht - Waterschap - Recreatieschap - Scholen 
  
Wat blijven we wel doen? 
Tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan voeren we preventief toezicht uit door te varen op de 
plassen en doorlopen handhavingsprocedures voor bouwwerken die na de luchtfoto 2018 zijn 
gerealiseerd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de focus in eerste instantie vooral liggen 
op communicatie en vergunningsverlening, waardoor eigenaren een en ander zelf kunnen aanpassen 
conform het dan nieuw vastgestelde bestemmingsplan. Het eventueel handhaven volgt aansluitend op 
dit traject in de jaren daarna. Ook blijven we initiatieven en plannen van derden faciliteren en bereiden 
we ons voor op de komst van de Omgevingswet. 
  
Organisatiekosten 
Naast bovengenoemde bezuinigingen zien we ook mogelijkheden om te bezuinigen op de interne 
organisatie.  
  
17. Personele capaciteit 
In 2021 vervalt door pensionering  (natuurlijk verloop) 1 fte. Door herschikking van beleidstaken op het 
terrein van recreatie en economie (0,6 fte) en beheer openbare ruimte (1fte) verwachten wij door 
natuurlijk verloop deze ombuiging in te kunnen vullen. 
  
2. Stelpost samenvoeging IBOR/Ruimte  
Bij samenvoeging afdeling Ruimte en IBOR achten wij het mogelijk een efficiencyslag  te maken door 
het scherp sturen op capaciteit en budgetten. De concrete invulling hiervan is op dit moment nog niet 
bekend. We verwachten onder andere op het gebied van verkeer en wegen grotere synergie te 
creëren. 
  
Gevolgen 
De samenvoeging van IBOR en Ruimte moet leiden tot verbeterde samenwerking in het fysieke 
domein. Door de herschikking van de beleidstaken op terrein van economie en recreatie gaat er meer 
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aandacht naar ondernemers in het algemeen en in wat mindere mate specifiek gericht op toerisme- en 
recreatieondernemers. Op het gebied van beleid openbare ruimte zijn we minder flexibel om in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen of samenwerkingsinitiatieven in de regio 

Domein 3 

1. Kwaliteit vastgoed en grondzaken 
Kwaliteitsimpuls is deels (voor 50.000 euro) binnen bestaande formatie gerealiseerd. Hierdoor is het 
oorspronkelijke bedrag (van 110.000 euro) niet geheel nodig en kan er 60.000 euro komen te 
vervallen. 
  
Gevolgen 
N.v.t. 
  
Betrokken partners 
N.v.t. 
  
Wat blijven we wel doen? 
De reguliere taken en geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
  
2. Personele capaciteit 
Dit bestaat uit verschillende onderdelen: 
  
a.  Flexibel inzetten personeel voor diverse projecten 
Voor de bedrijfsvoering is een concrete correctie (bezuiniging) van 281.000 euro opgenomen 
gerelateerd aan het flexibel inzetten van personeel voor diverse projecten. Aangezien deze projecten 
qua dekking in de begroting zijn opgenomen kan de personeelsbegroting gecorrigeerd worden. 
Dit betreft een pool van drie projectleiders die we zijn gestart om, met drie vaste allround 
projectleiders in dienst, minder (dure) inhuur te plegen op projecten. 
  
b. Door natuurlijk verloop in combinatie met het anders organiseren van werkzaamheden kan 
bespaard worden op managementkosten. Daarbovenop is een taakstelling opgenomen oplopend van 
200.000 euro tot 400.000 euro op de overige overheadkosten. 
De totale personeelskosten overhead bedragen circa 9,75 mln. euro. 
  
Gevolgen 
ad. a. 
In principe geen, de structurele lasten van deze flexibele inzet is vorig jaar per ongeluk in de begroting 
opgenomen terwijl de bedoeling was om deze mensen in te zetten op incidentele projecten en ook zo 
te dekken. Het is wel goed om te realiseren dat deze werkwijze is ingezet vanuit de wetenschap dat 
we altijd wel meerdere projecten hebben lopen waarop inzet nodig is. En dat vaste mensen dan 
goedkoper zijn. Als er echter een situatie zich voordoet waarbij er tijdelijk geen projecten zijn, dan 
zullen de vaste lasten blijven doorlopen. Uiteraard stuurt het management op het voorkomen van deze 
situatie. 
ad. b. 
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Het feit dat natuurlijk verloop wordt aangegrepen om kansen te benutten om te bezuinigen op 
managementkosten betekent dat deze bezuiniging nu kan zonder kosten. Het betekent wel dat binnen 
de betreffende afdelingen zaken anders georganiseerd moeten worden. De gevolgen van de 
taakstelling op de overige overheadkosten zijn nog niet uitgewerkt. Ook daar zal zoveel mogelijk de 
kansen worden benut van uitstroom en doorstroom van personeel. De inzet in deze begroting op 
digitalisering biedt wellicht in de toekomst ook kansen. Deze taakstelling wordt gaandeweg 
geconcretiseerd 
  
Betrokken partners 
Medewerkers - OR 
  
Wat blijven we wel doen? 
Het is belangrijk om ons te (blijven) realiseren dat veel werk van wat de gemeente voor de inwoners 
doet mensenwerk is. Ons personeel is daarom een belangrijk stuk ‘kapitaal’. De overhead wordt 
gericht ingezet om het primaire proces zo efficiënt mogelijk te organiseren en ondersteunen en een 
aantrekkelijke werkgever te blijven. Dit betekent dat juist de inzet op bijvoorbeeld HR in tijd van 
bezuinigingen erg van belang is. 
  

Ombuigingen op personeel (in fte's) 

   2021  2022  2023  2024 Cumulatief 

Domein 1 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 -5,00 

Domein 2 -1,60 -1,00     -2,60 

Domein 3 -2,00 -1,95 -2,67 -2,67 -9,29 

Subtotaal  -4,60 -4,95   -3,67  -3,67 -16,89 

Afloop tijdelijke 
contracten 

-1,0 -1,5 -0,8     

Totaal -5,60 -6,45 -4,47 -3,67 -20,19 

  
Taakstelling apparaatskosten 
Onder het kopje gevolgen onderdeel b wordt genoemd dat er sprake is van een taakstelling op de 
budgetten voor personele inzet. Er is binnen de personele capaciteitskosten, taakveld overhead van 
programma 9 Bestuur en ondersteuning een taakstelling verwerkt van € 200.000 voor begrotingsjaar 
2023 en € 400.000 voor begrotingsjaar 2024.  Naast deze taakstelling is door het aangenomen 
amendement "taakstelling apparaatskosten" een aanvullende taakstelling opgenomen op dit 
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onderdeel.  Deze additionele taakstelling betreft voor begrotingsjaar 2021 € 250.000 en loopt op naar 
€ 600.000 in 2024.   

(in  euro  en - = voordeel en +  = 
nadeel) 

2021 2022 2023 2024 

Taakstelling personele capaciteit 
onderdeel overhead 

    -200.000 -400.000 

Additionele taakstelling, amendement 
"taakstelling apparaatskosten" 

-250.000 -500.000 -550.000 -600.000 

Totale taakstelling op personele 
capaciteit 

-250.000 -500.000 -750.000 -1.000.000 

Taakstelling materiële budgetten 
overhead 

-50.000 -100.000 -150.000 -200.000 

Totale taakstelling op de 
apparaatskosten 

-300.000 -600.000 -900.000 -1.200.000 

Naast de taakstelling op personele capaciteit is er ook een taakstelling op de materiele budgetten 
overhead. Deze taakstelling wordt toegelicht  bij het onderdeel materiële budgetten overhead.  De 
budgetten voor personele capaciteit als de materiële budgetten overhead maken onderdeel uit van de 
apparaatskosten.  
De keuze voor de invulling van deze taakstellingen op de apparaatskosten worden aan uw raad 
voorgelegd ter instemming. 
  
3. Lokale heffingen 
De raadswerkgroep 'Reflectie op financiële keuzes' heeft eerder meerdere oplossingsrichtingen 
onderzocht. Een daarvan was het verhogen van het OZB tarief voor niet woningen. Deze kwam 
specifiek in beeld aangezien ons huidige tarief zeer laag is in vergelijking met omliggende gemeenten. 
Daarbij is eerder onderstaande tabel gepresenteerd.  
  

Tarieven en opbrengsten 2019 - Niet woningen 

Gemeente 
  

Tarief 
eigenaren 

  

Tarief 
gebruikers 

  

Berekende 
opbrengst 

voor De Ronde 
Venen 

Verschil 
t.o.v. DRV  

De Ronde Venen 0,1544% 0,0957% 2.090.000 0 

Aalsmeer 0,2155% 0,1880% 3.610.000 1.520.000 
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Tarieven en opbrengsten 2019 - Niet woningen 

Gemeente 
  

Tarief 
eigenaren 

  

Tarief 
gebruikers 

  

Berekende 
opbrengst 

voor De Ronde 
Venen 

Verschil 
t.o.v. DRV  

Ouder Amstel 0,2477% 0,2145% 4.140.000 2.050.000 

Amstelveen 0,2571% 0,2070% 4.150.000 2.060.000 

Uithoorn 0,2581% 0,1988% 4.090.000 2.000.000 

Nieuwkoop 0,3161% 0,2491% 5.060.000 2.970.000 

Stichtse Vecht 0,2129% 0,1751% 3.480.000 1.390.000 

Woerden 0,1176% 0,2493% 3.280.000 1.190.000 

          

Landelijk:         

Laagste 0,0668% 0,0000% 600.000 -1.490.000 

Gemiddelde 0,2738% 0,2041% 4.280.000 2.190.000 

Hoogste 0,9162% 0,4913% 12.600.000 10.510.000 

  
Gevolgen 
Ondanks dat de vastgoedeigenaren en gebruikers van niet woningen in onze gemeente jarenlang 
verhoudingsgewijs een lage OZB aanslag kregen, zal dit voor hen natuurlijk consequenties hebben. 
  
Betrokken partners 

 Vastgoedeigenaren en gebruikers 
 Gemeentebelastingen Amstelland 
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Wat blijven we wel doen? 
Door deze belasting te verhogen kunnen we andere werkzaamheden als gemeente continueren. 
  
Amendement beperking verhoging OZB niet-woningen 
Door het aangenomen amendement "beperking verhoging OZB bedrijven i.v.m. corona" is de 
verhoging van de  opbrengst OZB niet-woningen voor begrotingsjaar 2021 en 2022 gereduceerd.  In 
verband met Corona is voor het jaar 2021 de verhoging gereduceerd van 2 mln. euro naar 1 mln. euro 
en voor het jaar 2022 is de verhoging gereduceerd van 2 mln. euro naar 1,7 mln. euro. Deze 
aanpassing wordt verwerkt in het tarief OZB-niet woningen. In de paragraaf "lokale heffingen" wordt 
het voorlopige tarief gepresenteerd. 
  
4. Materiële budgetten overhead 
Door middel van een taakstelling van 50.000 euro oplopend naar 200.000 euro worden bezuinigingen 
gerealiseerd op de materiële budgetten onder het taakveld overhead. Dit betreft onder andere 
personeel en organisatiebeleid, ICT, communicatie, vergaderkosten etc. Door het management wordt 
deze taakstelling concreet ingevuld. Dit is een bezuiniging van circa 5%. 
  
Gevolgen 
De gevolgen worden duidelijk bij de concrete invulling. 
  
Betrokken partners 
Niet van toepassing. 
  
Wat blijven we wel doen? 
In zijn algemeenheid geldt dat de verschillende PIOFACH taken noodzakelijk zijn voor een goed 
functionerende organisatie. De budgetten voor personeelsbeleid en ICT springen het minst in het oog 
voor de ombuigingen, aangezien zij juist ombuigingen faciliteren op andere terreinen. 
  
5. Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
De bezuinigingen op het taakveld beheer overige gebouwen en gronden zijn voornamelijk gedaan 
door de kosten te reduceren van het onderhoud op gebouwen o.b.v. panden die op de nominatie 
staan om gesloopt te worden. Dit betreft ongeveer een kwart van het budget. 
  
Gevolgen 
Door middel van deze bezuiniging wordt er minder gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. 
Uiteraard is het verstandig om geen grote werkzaamheden meer te verrichten voor panden die op de 
nominatie staan om gesloopt te worden. Een minimale inzet blijft echter wel noodzakelijk en kosten 
kunnen oplopen als panden onverwachts langer in ons bezit blijven. Nu wordt het restant in een 
onderhoudsvoorziening betrokken bij de financiële afwikkeling na verkoop. Dat zal dan minder zijn. 
  
Betrokken partners 
N.v.t. 
  
Wat blijven we wel doen 
Onderhoud aan de overige panden en minimaal noodzakelijk onderhoud aan de panden die op de 
nominatie staan om gesloopt te worden. 
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Huisvesting gemeentehuis 
In relatie met nieuwbouw/verbouw gemeentehuis is eerder aangegeven dat de jaarlijkse meerkosten 
500.000 euro bedragen. Door de nieuwe ontwikkelingen met thuiswerken door Corona worden de 
plannen aangepast. Dit leidt tot een verlaging van 400.000 euro en blijft 100.000 euro beschikbaar 
voor het verbeteren van de huisvesting. Dit is een schatting, die bij het samenstellen van de begroting 
2022 nader wordt bekeken. 
  
Gevolgen 
De gevolgen van de beperktere plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Duidelijk zal zijn dat 
het project minder omvangrijk zal worden dan oorspronkelijk gepland. 
  
Betrokken partners 
Intern: OR, raad. Externe partners afhankelijk van te maken keuzes 
  
Wat blijven we wel doen? 
Het bieden van adequate huisvesting voor de organisatie die voldoet aan bouwbesluit en Arbonormen. 
De nadruk zal daarbij minder dan voorheen liggen op het kwantitatieve aantal werkplekken en meer 
op ontmoeting en verbinding, het faciliteren van werkzaamheden die thuis niet mogelijk zijn en goede 
ICT voorzieningen om de combinatie met thuiswerken te ondersteunen. 
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Lokale heffingen 

Samenvatting lokale heffingen 

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke 
voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Daarnaast stellen belastingen en 
heffingen de gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke 
veroorzakers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan 
stelt het heffen van lokale belastingen en heffingen de gemeente in staat een sluitend 
meerjarenperspectief te bereiken. Aanpassing van de belastingtarieven zorgt ervoor dat de 
koopkracht van de gemeentelijke middelen gehandhaafd blijft. 
  
Voor het jaar 2021 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 1,8% waar dit toegestaan is. 
Uitzondering hierop zijn de rijksleges. Bij de OZB is rekening gehouden met de gerealiseerde 
areaaluitbreiding. 
  
Naast de reguliere autonome ontwikkelingen op de lokale heffingen is in verband met 
de  begrotingsopgave 2021 - 2024 de gewenste OZB opbrengst niet woningen met 2.000.000 euro 
structureel verhoogd. Deze verhoging is aan de hand van het aangenomen amendement "beperking 
verhoging OZB bedrijven i.v.m. Corona" gereduceerd van 2.000.000 euro verhoging naar1.000.000 
euro voor begrotingsjaar 2021 en van 2.000.000 euro verhoging naar 1.700.000 euro voor 
begrotingsjaar 2022.  
  
Het tarief van de toeristenbelasting is per 1 januari 2021 conform het aangenomen amendement 
"Toeristenbelasting" verhoogd naar 1 euro 50. Door deze structurele tariefsverhoging wordt 219.000 
euro extra opbrengsten gegenereerd ten opzichte van begrotingsjaar 2020.  
  
De forensenbelasting is per 1 januari 2021 verhoogd met 19% aan de hand van het aangenomen 
amendement "Forensenbelasting". In de begroting wordt rekening gehouden met 74.000 euro extra 
opbrengsten ten opzichte van begrotingsjaar 2020. 

Beleid voor lokale heffingen 

Voor 2021 is een prijsontwikkeling voor de belastingen en tarieven gehanteerd van 1,8% , conform het 
Centraal Economisch Plan (CEP). Het tarief voor de OZB is gecorrigeerd voor prijs- en 
waardeontwikkeling. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt als uitgangspunt 100% 
kostendekking. 
  
De belastingtaken zijn uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). Het gaat om taken op 
het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering van de belastingen 
onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, 
hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en de Bedrijven Investeringszone Zone 
belasting. 
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Meerjarig overzicht van de lokale heffingen (bedragen x € 1.000) 

  

Nr. Naam  van de heffing 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                

1 Onroerende zaakbelasting 
voor woningen 

5.955 5.780 5.940 5.940 5.940 5.940 

2 Onroerende zaakbelasting 
voor niet-woningen 

2.031 2.119 3.150 3.850 4.150 4.150 

3 Afvalstoffenheffing 3.830 4.671 5.792  5.792 5.792 5.792 

4 Rioolheffing 4.797 4.900 4.990 4.990 4.990 4.990 

5 Precariobelasting 2.261 2.253 2.253 0 0 0 

6 Leges wonen en bouwen 1.716 1.915 2.075 1.754 2.197 1.505 

7 Leges burgerzaken 580 409 445 367 328 683 

8 Toeristenbelasting 270  222  441 441  441  441 

9 Begraafplaatsrechten 348 367 367 367 367 367 

10 Forensenbelasting 271 248  322 322 322 322 

11 Hondenbelasting 171 170 174 174 174 174 

12 Overige leges 165 131 143 143 143 143 

13 Bedrijveninvesteringszones 86 72 110  110 110 110 

14 Roerende zaakbelasting 81 76 82 82 82 82 

15 Marktgelden 9 54 55 55 55 55 

16 Parkeerheffingen 13 20 6 6 6 6 
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Onroerende zaakbelasting (OZB) 

De OZB is een algemene heffing, die wordt bepaald aan de hand van de in de begroting vastgestelde 
opbrengst en de WOZ-waarden van de objecten in de gemeente. In de begroting stellen we de 
opbrengst vast.  Daarbij wordt de opbrengst van 2020 vermenigvuldigd met een indexatie en vindt er 
een correctie plaats naar aanleiding van de stijging van het aantal objecten (peildatum is 1 januari 
2020 voor de begroting 2021).  Het tarief wordt vervolgens bepaald door de gewenste opbrengst te 
delen door de totale WOZ-waarde. Dit betekent bij een stijging van de WOZ-waarde een lager tarief 
en bij daling van de WOZ-waarde een hoger tarief wordt vastgesteld. Indien de opbrengst achteraf 
hoger blijkt te zijn dan waar mee gerekend was, dan levert dit eenmalig een voordeel op, maar het 
jaar er na vindt een neerwaartse bijstelling van het tarief plaats. 
  
Om inzicht te geven in de berekening van de OZB inkomsten en de daaraan gekoppelde tariefstelling 
is in onderstaande tabel de berekening opgenomen. Het heffingstarief is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de WOZ waarde. Deze WOZ wordt continue geactualiseerd. Eind 2020 wordt een 
tariefvoorstel gedaan waarbij de meest actuele WOZ wordt betrokken. 
  

  Toelichting 
OZB woningen  

(eigenaar) 

OZB niet-
woningen  
(eigenaar) 

OZB niet-
woningen  

(gebruiker)  

  Berekening opbrengst:       

  
 Basis meerjarenbegroting 

2020 
5.780.000 1.309.000 810.000 

   Areaaluitbreiding 52.000 0 0 

   Indexering 1,8% 105.000 24.000 15.000 

   Belastingmaatregel   1.162.000 838.000 

  •   Afronding 3.000 -5.000 -3.000 

  
 Amendement: 'Beperking 

verhoging OZB bedrijven 
i.v.m. corona' 

  -500.000 -500.000 
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  Toelichting 
OZB woningen  

(eigenaar) 

OZB niet-
woningen  
(eigenaar) 

OZB niet-
woningen  

(gebruiker)  

A. Gewenste opbrengst 2021 5.940.000 1.990.000 1.160.000 

B. 
Indicatie totale WOZ-waarden per 1 
januari 2020 

7.774.000.000 947.000.000 788.390.000 

C. Voorlopig tarief  2021 (A/B) 0,0764% 0,2101% 0,1471% 

  
Toelichting Amendement "Beperking verhoging OZB bedrijven ivm corona". 
In de begrote belastingopbrengsten OZB niet-woningen is  in verband met de begrotingsopgave 2021 
- 2024 de gewenste opbrengst verhoogd met 2.000.000 euro per jaar. Door het aangenomen 
amendement "Beperking verhoging OZB bedrijven ivm corona" is deze verhoging voor de 
begrotingsjaren 2021 en 2022 naar beneden bijgesteld. Voor begrotingsjaar 2021 betreft de 
verhoging  nu afgerond 1.000.000 euro en voor begrotingsjaar 2022 1.700.000 euro. 
  

Rioolheffing 

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. Bij een waterverbruik 
boven de 300 m3 ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik. Voorgesteld wordt het 
tarief voor de rioolheffing te verhogen.  
  
Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven.  
  

   Belastingplichtige 
Tarief  
2020 

Tarief  
2021 

 Rioolheffing Eigenaar 213,00 216,60 

 Meerverbruik (boven de 300 m3) Gebruiker 0,83 0,85 

  

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing 2020 en 2021  2020  2021 

Opbrengsten:     

- rioolheffing 4.900.000 4.990.000 



 - pagina 122 van 289

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing 2020 en 2021  2020  2021 

Totaal opbrengsten 4.900.000 4.990.000  

      

Kosten:     

- directe kosten 3.432.000 3.607.000 

- toegerekende kosten overhead e.d. 987.000 962.000 

- toegerekende BTW 414.000 421.000 

Totaal kosten 4.900.000 4.990.000  

      

Dekkingspercentage 100% 100% 

Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van eenpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens en recreanten. De stijging van het tarief ten opzichte van 2020 bedraagt 
24% en is voor een groot deel te verklaren uit de stijging van de verwerkingskosten van restafval. 
Door de invoering van een systeem van tariefdifferentiatie per 2022 wordt een afname van 
huishoudelijk afval verwacht en daardoor kan een deel van de stijging van het tarief ongedaan worden 
gemaakt. 
  

   Belastingplichtige 
Tarief  
2020 

Tarief  
2021 

 Eenpersoonshuishouden Gebruiker 207,40 256,20 

 Meerpersoonshuishouden Gebruiker 269,40 332,40 
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   Belastingplichtige 
Tarief  
2020 

Tarief  
2021 

 Recreatiewoningen Gebruiker 207,40 256,20 

 Extra container 140 liter (grijs) Gebruiker 121,80 150,00 

 Extra container 240 liter (grijs) Gebruiker 158,40 195,60 

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

Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020 en 
2021  

2020 2021 

Opbrengsten:     

- afvalstoffenheffing 4.671.000 5.792.000 

- overige opbrengsten 657.000 354.000 

Totaal opbrengsten 5.328.000 6.146.000 

      

Kosten:     

- directe kosten 4.183.000 4.628.000 

- toegerekende kosten overhead e.d. 845.000 828.000 

- toegerekende BTW 678.000 690.000 

Totaal kosten 5.706.000 6.146.000 
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Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020 en 
2021  

2020 2021 

      

Dekkingspercentage 93% 100% 

  

Precariobelasting 

Gemeenten die op 10 februari 2017 in hun belastingverordening een tarief hadden voor 
nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven 
heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat 
op 10 februari 2016 gold. 
  
Bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om de 
komende jaren 1 mln. euro terug te geven. Daarnaast is in januari 2018 door de raad besloten om de 
precario Vitens van 500.000 euro geheel terug te geven. Deze teruggaven, totaal 1,5 mln. euro zijn 
verwerkt in de begroting. 

Overige heffingen en tarieven 

De overige heffingen en tarieven zijn verhoogd met 1,8% tenzij er sprake is van vastgestelde 
rijkstarieven. 
  
Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm 
van een BIZ-bijdrage. De gemeente geeft dit geld via een subsidie aan een stichting Koopcentrum 
Mijdrecht. 

Forensenbelasting 

Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, 
die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De WOZ-waarde dient als 
grondslag voor de heffing. 
  
De raming 2021 is gebaseerd op de jaarrekening 2019 aangevuld met een verhoging van 19%. 
De verhoging van 19% komt uit het aangenomen amendement "Forensenbelasting". 
  

Toelichting Begrote opbrengst 

Jaarrekening 2019 271.000 
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Amendement forensenbelasting, verhoging van 19% 51.000 

Totaal 322.000 

  
  

Toeristenbelasting 

Onder de naam 'landtoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door 
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. De landtoeristenbelasting wordt geheven als algemeen dekkingsmiddel en als een 
bijdrage in de lasten van gemeentelijke voorzieningen door personen die niet in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. De wettelijke basis is de gemeentewet en de 
Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting. Op grond van de verordening is 
per persoon en per overnachting een bedrag verschuldigd. 
Het tarief voor landtoeristenbelasting is per 1 januari 2021 structureel verhoogd naar € 1,50 aan de 
hand van het aangenomen amendement "Toeristenbelasting".  
De uitvoering van deze belastingtaak is uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. 
 
Naast landtoeristenbelasting heft de gemeente De Ronde Venen ook watertoeristenbelasting. Onder 
de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf op 
vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan 
ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie 
personen zijn ingeschreven. Ook watertoeristenbelasting wordt geheven als algemeen 
dekkingsmiddel en als een bijdrage in de lasten van gemeentelijke voorzieningen door personen die 
niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. De wettelijke basis 
is de gemeentewet en de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting. Op 
grond van de verordening is per gemiddeld aantal personen en per gemiddeld aantal dagen dat 
verblijf op het water wordt gehouden een bedrag verschuldigd. 
Het tarief voor watertoeristenbelasting is per 1 januari 2021 structureel verhoogd naar € 1,50 aan de 
hand van het aangenomen amendement "Toeristenbelasting". 
De uitvoering van deze belastingtaak is uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. 

Hondenbelasting 

Onder de naam hondenbelasting wordt door de gemeente De Ronde Venen een belasting geheven 
ter zake van het houden van honden. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt 
gehouden. Het belastingtarief 2020 is met 1,8% verhoogd om het belastingtarief 2021 te bepalen.  Het 
belastingtarief 2021 bedraagt 64 euro per hond. Daarnaast is er een afwijkend tarief voor honden 
gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in 
Nederland, dit bedraagt voor 2021 291 euro 76 per kennel. 
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De hondenbelasting is een belasting die, net als de OZB, naar de algemene middelen van de 
gemeente vloeit. Dat neemt niet weg dat deze inkomsten voor honden worden gebruikt zoals 
aangegeven in de jaarrekening 2019. 
  
De wettelijke basis is de gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting. De uitvoering van deze belastingtaak is uitbesteed aan Gemeentebelastingen 
Amstelland. 

Ontwikkeling woonlasten 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten opgenomen van een 
meerpersoons- en eenpersoonshuishouden. De OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen 
samen de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens. Ter vergelijk zijn de woonlasten over het jaar 
2020 weergegeven. Voor de jaren 2019 - 2021 bedraagt de teruggave 40 euro per jaar. Vanaf 2022 
vervalt deze teruggave in verband met de wettelijke afschaffing van de precariobelasting.  
  

Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden  

Nr. Omschrijving 2020 2021 

1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde * 304 309 

2 Rioolheffing 213 217 

3 Afvalstoffenheffing 269 332 

4 Teruggaaf precario -40 -40 

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

746 818  

        

  
Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht 
(Bron: COELO) 

793 nog niet bekend 

  Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 776 nog niet bekend 

* onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2020. 
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Woonlasten voor eenpersoonshuishouden 

Nr. Omschrijving 2020 2021 

 1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde * 304 309 

 2 Rioolheffing 213 217 

 3 Afvalstoffenheffing 207 256 

 4 Teruggaaf precario -40 -40 

 5 
Totale woonlasten voor eenpersoonshuishouden bij een 
gemiddelde WOZ-waarde 

684 742 

        

  Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht (Bron: COELO) 725 
nog niet 
bekend 

  Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 705 
nog niet 
bekend 

* onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2020. 

Belastingdruk ondernemers 

Voor huishoudens worden de gemeentelijke woonlasten jaarlijks in de begroting opgenomen. Bij de 
vaststelling van de programmabegroting 2021 is het amendement “Ondernemers in beeld” 
aangenomen. Op basis van dit amendement worden de lasten voor de ondernemer in De Ronde 
Venen (zoveel mogelijk) in beeld gebracht.  
 
De lokale heffingen voor ondernemers bestaan uit: OZB niet-woningen, rioolheffing, precario, 
marktgelden en de Bedrijven investeringszone (BIZ)-bijdrage. De BIZ-bijdrage is geen inkomst voor de 
gemeente maar wordt door de gemeente geheven en als subsidie overgedragen aan de Stichting 
Koopcentrum Mijdrecht. 
Er zijn ook lokale heffingen die niet ten laste komen van de ondernemers maar wel via de ondernemer 
worden geheven, dat zijn land- en watertoeristenbelasting. 
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Kwijtscheldingsbeleid 

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

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

  
Voor kwijtschelding van lokale heffingen is 105.000 euro opgenomen in de begroting 2021 van het 
Sociaal domein. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Samenvatting 

Als gemeente brengen we zoveel mogelijk relevante risico’s die we lopen in beeld, zodat we adequate 
maatregelen kunnen treffen. We streven ernaar dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect 
heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. Daarvoor stimuleren we het risicobewustzijn van 
medewerkers en het tijdig treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van risico’s. Als toch 
een financieel risico zich voortdoet dan kunnen we het weerstandsvermogen inzetten.   
  
De geactualiseerde verhouding tussen risico's en de mogelijkheid om deze te kunnen opvangen 
vanuit het weerstandsvermogen is "uitstekend" voor 2021. 
  
Er zijn twee kanttekeningen bij de bovenstaande beoordeling: 

1. We zien dat in de komende jaren de schuldenpositie toeneemt door investeringen en 
incidentele projecten. Ervaring uit de afgelopen verantwoordingen laten zien dat de 
investeringen/incidentele projecten en de daarvoor benodigde financiering achter blijven bij de 
prognoses. Dit is een verbeterpunt voor de komende jaren om de planning en uitvoering van 
investeringen en incidentele projecten meer naar elkaar toe te laten groeien. 

2. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons 
allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van 
COVID-19 voeren we lokale maatregelen uit, aanvullend op de landelijke maatregelen van het 
Rijk. In 2021 verwachten we dat er beroep wordt gedaan op onze gemeente voor zorg, 
ondersteuning en handhaving.  Hierover verstrekken we informatie via de 
bestuursrapportages 2021. Daarnaast wordt het onderwerp Corona opgenomen in de 
eerstvolgende actualisatie van de risico's  in de  programmarekening 2020. 

Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's 

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

Financiële kengetallen 

Landelijk is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen 
worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde 
onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële 
positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om 
de gemeentelijke financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. 
  
Om meerjarig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële kengetallen is naast de prognoses 
voor 2021 - 2024 de realisatie over 2018 en 2019 opgenomen. 
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    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1a Netto schuldquote 63% 80% 55% 91% 97% 94% 90% 

1b Netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

61% 78% 53% 89% 95% 92% 88% 

2 Solvabiliteitsratio 32% 25% 24% 18% 16% 18% 19% 

3 Structurele 
exploitatieruimte 

1,3% -1,6% -2,6% -0,8% 0,4% 2,1% 2,3% 

4 Grondexploitatie 14% 19% -4% 0% 0% 0% 0% 

5 Belastingcapaciteit 89% 77% 96% 106% 111% 111% 111% 

Toelichting op de financiële kengetallen 

1. Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) 
De netto schuldquote wordt bepaald door de verhouding van de gemeentelijke schuld ten opzichte 
van de gemeentelijke baten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto 
schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 
  
De netto schuldquote van een gemeente ligt meestal tussen de 0% en 90%. Bij een hogere netto 
schuldquote is de gemeenteschuld relatief hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% 
uitkomt, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone (rood). De genoemde percentages zijn 
grove vuistregels. In 2020 verwachten we veel opbrengsten voor de grondexploitaties waardoor de 
indicator afwijkt ten opzichte van de overige jaren.  
  
2. Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. 
Het geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van 
weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie 
van een gemeente. De meesten gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners zitten in bandbreedte van 
twintig tot vijftig procent. De dalende lijn ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door een dalende 
omvang van de reserves en een stijging van de schulden. 
  
3. Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten 
en structurele lasten. De belangrijkste structurele baten zijn de algemene uitkering uit het 
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gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Dit kengetal geeft het 
verschil tussen de structurele baten en lasten ten opzichte van de totale baten. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. 
Vanaf 2022 is er sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief. 
  
4. Grondexploitatie 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten 
opzichte van de totale gemeentelijke baten. De verwachting is dat eind 2021 de grondexploitaties zijn 
afgerond.  
  
5. Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller 
in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen door het verhogen van tarieven. 
Hiervoor wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de landelijk gemiddelde tarieven/woonlasten 
(OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). De belastingcapaciteit ligt voor 2021 net iets boven het 
landelijk gemiddelde. Hierbij is rekening gehouden dat in 2021 voor de laatste keer een korting wordt 
gegeven vanwege de teruggave precario.  

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut 

Bij het behandelen van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om te komen tot een 
investeringsplafond voor investeringen met een maatschappelijk nut. Door aanpassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zorgen deze investeringen namelijk voor 
nieuwe kosten van afschrijvingen en rente in het meerjarenperspectief. 
  
Door onszelf een norm op te leggen die gebaseerd is op het investeringsvolume in relatie tot de 
onbenutte belastingcapaciteit ontstaat automatisch een waarschuwingsmechanisme. Dit mechanisme 
houdt in dat naarmate er minder onbenutte belastingcapaciteit is – en dus minder mogelijkheden om 
meer inkomsten te genereren – er minder risico’s genomen kan worden op het gebied van 
investeringen. 
  
Als maatstaf voor het investeringsvolume werkt daarbij het beste om uit te gaan van de totale 
boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Immers, de boekwaarde en daarmee het 
risico voor de gemeente loopt ieder jaar per investering af. Zo ontstaat er bij een continu 
onderhoudscyclus steeds ruimte voor vervangingsinvesteringen. Aangezien we vanaf 2017 zijn 
begonnen zijn met het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is er nog geen sprake 
van een continu niveau. 
  
Het is niet aannemelijk dat de raad besluit om in enig jaar de volledige onbenutte belastingcapaciteit in 
te zetten. Daarom is deze belastingcapaciteit op 50% gesteld maal de factor 7. We zijn de eerste 
gemeente die een investeringsplafond koppelen aan de onbenutte belastingcapaciteit. In 2021 zal het 
investeringsplafond worden herijkt. 
  
De komende jaren staan diverse investeringen met een maatschappelijk nut gepland waardoor het 
investeringsplafond en de boekwaarde van deze investeringen naar elkaar groeit. Dit is zichtbaar in 
onderstaande grafiek. 
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Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen 

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

 
Vanaf 2022 eindigen de bouwgronden in exploitatie en dan komt de omvang van aflossingen en 
afschrijvingen meer naar elkaar toe. 



 - pagina 133 van 289

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen 

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De middelen waarover de gemeente De Ronde Venen kan beschikken per 31 december 2021 om niet 
begrote kosten te dekken zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
  

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2021 (bedragen in euro’s) 

  Structureel Incidenteel 

1. Post onvoorzien   120.000 

2. Begrotingsresultaat 2021   -772.000 

3. Algemene reserve   13.235.000 

4. Onbenutte belastingcapaciteit 7.900.000   

5. Stille reserves   3.658.000 

6. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.900.000 16.241.000 

  
1. Post onvoorzien 
In overeenstemming met het begrotingstoezicht van de provincie Utrecht is voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten 112.000 euro als budget opgenomen.  
  
2. Begrotingsresultaat 2021 



 - pagina 134 van 289

Het begrotingstekort voor 2021 zorgt voor een lagere omvang van het beschikbare 
weerstandscapaciteit. 
  
3. Algemene reserve 
De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat 
betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in 
de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor 
andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist. Op 31 december 2021 heeft de algemene 
reserve een omvang van 13.235.000 euro.  In de financiële begroting is een verloopoverzicht van de 
algemene reserve opgenomen.  
  
4. Onbenutte belastingcapaciteit 
De gemeente kan structureel (extra) middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen 
meer kostendekkend te maken (voor zover daar nog mogelijkheden voor bestaan). Het structureel 
genereren van extra middelen kan worden ingezet om de weerstandscapaciteit te versterken. De 
belastingruimte is hoofdzakelijk te vinden bij de onroerende zaakbelasting, omdat kostendekkende 
tarieven het uitgangspunt is bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing. 
  
De onbenutte belastingcapaciteit van 7.900.000 euro is afgeleid uit de norm die het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex artikel 12. In de berekening 
is uitgegaan van de meest recente gegevens over 2020. Hierdoor komen onze belastingmaatregelen 
voor 2021 op de onbenutte belastingcapaciteit tot uitdrukking in de begroting 2022.   
  
5.     Stille reserves 
De stille reserves worden gevormd door de voorraden grond waarvan de taxatiewaarde hoger ligt dan 
de boekwaarde. Deze reserves zijn van betekenis in relatie tot het balanstotaal, dan wel de financiële 
positie. De omvang van de stille reserves bedraagt per 1 januari 2020 3.658.000 euro. Zie hiervoor de 
paragraaf Grondbeleid. Naast de voorraden grond bezit de gemeente aandelen van de BNG en 
Vitens. Deze kunnen op termijn verkocht worden. Doordat de aandelen van deze partijen in het bezit 
zijn van het Rijk, provincies en gemeenten is hiervoor geen ‘markt’. Hierdoor wordt volstaan met een 
melding in deze paragraaf. 
  
6..     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit voor 2021 is 7.900.000 euro structureel en 16.241.000 euro 
incidenteel. Bij elkaar is 24.141.000 euro als weerstandscapaciteit beschikbaar. 

Top tien van de risico's (bedragen x € 1.000) 

In het onderstaande overzicht is de top tien van de totale risico inventarisatie opgenomen. Daarnaast 
zijn onder nummer 11 de overige risico's (totaal 42) samengevoegd. 
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Samenvatting kwantificering – bedragen  x € 1.000 

  Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen 

        

01 Algemene uitkering  1.000 Ontwikkelingen vanuit het Rijk worden 
nauwlettend gevolgd. 

02 Algemene verordening 
gegevensbescherming (wet 
AVG) 

1.200 Privacy beleid en 
procedurebeschrijvingen 

03 Openeinderegelingen sociaal 
domein 

500 Monitoren van inkomsten & uitgaven, 
ontwikkelingen volgen vanuit het Rijk. 

04 Borg- en garantstellingen 500 Er is in 2019 een beleidsnota borg- en 
garantstellingen vastgesteld met daarin 
uitgangspunten en werkwijze voor 
nieuwe borg- en 
garantstellingen. Toetsen van 
jaarrekeningen van de betrokken 
instellingen. Vastleggen van onderzoek- 
en informatieplicht van deelnemende 
partijen. Bij nieuwe borg- en 
garantstellingen deelnemen in het 
stakeholdersoverleg. 

05 Financiering 175 Spreiding van leningen portefeuille. 
Periodiek overleg met de bank. 

06 Integriteit 
(ambtenaren/bestuurders) 

175 Sturen op integer handelen: regels en 
instructies vaststellen, afleggen van 
ambtseed en het opvragen van een 
verklaring omtrent gedrag. 

07 Kwetsbaarheid personeel 
(doorziekte/kennis) 

175 Focus op voorkomen van ziekteverzuim; 
indien verzuim optreedt vroegtijdig 
aandacht om zieke werknemer weer aan 
het werk te houden/ te krijgen. 

08 Cybercrime 175 Voorzien van veilige verbindingen en 
toegang. Vergroten risicobewustzijn bij 
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Samenvatting kwantificering – bedragen  x € 1.000 

  Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen 

medewerkers. Aansluiten bij 
informatiebeveiligingsdienst van de VNG. 

09 Achterstallig onderhoud 
kapitaalgoederen (wegen) 

175 Een vastgesteld beheerplan 2017. 
Jaarlijkse actualisatie van de 
wegenprojecten. Overige wegen 
onderhouden ter borging van de 
veiligheid en functionaliteit. 

10 Gevolgen uitspraak Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) 

500 Samen met diverse stakeholders wordt 
een praktische werkwijze vormgegeven 
zodat vergunningverlening voor de 
meeste bouwplannen kan worden 
gecontinueerd. Voor de grotere projecten 
wordt per project bekeken en gerekend 
aan de stikstofdepositie. 

11 Overige risico's 5.000 Dit betreft de kwantificering van de 
overige 42 risico's. 

  Totaal 9.575   

  
In de jaarrekening 2020 vindt een volgende actualisatie van de risico's plaats. Hierbij nemen we de 
effecten mee van de COVID-19 en de daaruit voortkomende mogelijke recessie. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
risico’s waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect 
kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. 
  
Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ gemiddelde risico kwantificering = 
24.141.000 /9.575.000 = 2,5. Dit ratio wordt landelijk gezien als ‘uitstekend’ beoordeeld. 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen 

Voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen en gebouwen zijn eerder beleidskaders c.q. 
beheerplannen vastgesteld. In 2019 is het beheerplan (civieltechnische) kunstwerken en het 
beleidsplan openbare verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. 
  
Het beheer en onderhoud van  de kapitaalgoederen in de openbare ruimte legt beslag op een 
substantieel deel van de financiële middelen in de gemeentebegroting. Daarom is het belangrijk dat 
meerjarig de kaders voor het beheer van kapitaalgoederen zijn vastgesteld en de financiële gevolgen 
inzichtelijk zijn en vertaald in de programmabegroting. 
  
Met actuele beleids- en beheerplannen  is een belangrijke stap gezet naar het inzichtelijk hebben van 
de toekomstige investeringen om de kapitaalgoederen in stand te houden. 

Wegen 

Beleid 
Het wegenbeheerplan 2018 - 2022 is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor 
het wegenbeheer in deze periode. Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) 
prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen. 
Onder het onderdeel wegen vallen ook de civieltechnische kunstwerken. Hiervoor heeft de raad in 
november 2019 een beheerplan 2020 - 2024 vastgesteld op basis van assetmanagement. 
Het beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2024 is in december 2019 door de raad vastgesteld. 
  
Uitvoering 
Voor wegen staan in 2021 de volgende projecten gepland voor uitvoering: 
- Reconstructie Hoofdweg Waverveen; 
- Reconstructie Ringdijk 2e Bedijking -> doorgeschoven vanuit 2020; 
- Reconstructie Bovendijk; 
- Start voorbereiding reconstructie Baambrugse Zuwe. 
  
Voor 2021 staat ook de Herenweg te Vinkeveen gepland. Deze weg is echter gekoppeld aan het 
centrumplan Vinkeveen. Dit project is uitgesteld tot 2024, waardoor de Herenweg ook doorschuift naar 
2024. 
  
De investering Baambrugse Zuwe van 4,9 mln. euro doet vanaf 2025 de lasten toenemen met 98.000 
euro aan jaarlijkse afschrijvingen. 
  
Voor kunstwerken staan in 2021 de volgende projecten gepland: 
- Gemeenlandsevaartbrug (beweegbare brug,  Botsholsebrug (beweegbare brug), Overzetbrug 
(beweegbare brug) 
- Diverse betonnen en houten vaste bruggen 
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Voor verlichting staan er veel locaties in 2021 gepland. In totaal zullen er circa 275 masten en circa 
840 armaturen worden vervangen. 

Riolering 

Beleid 
Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 
tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk rioleringsplan (geactualiseerd en vastgesteld bij 
raadsbesluit van 30 november 2017) geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier 
omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 
  
Uitvoering 
Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel omvat onder meer het reinigen en, ontstoppen en 
repareren van riolen, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. In 2021 worden de 
acties uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgepakt. Het in het GRP genoemde project 
"vervangen riolering in samenhang met reconstructie Herenweg" wordt doorgeschoven naar het jaar 
2024. Dit heeft te maken met het in de tijd naar achteren schuiven van de planontwikkeling 
centrumplan Vinkeveen met de daarbij behorende aanpassing van de verkeersstructuur in Vinkeveen. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 7 "Milieu en duurzaamheid" zijn de jaarlijkse kosten 
en  opbrengsten van riolering opgenomen. Zoals blijkt uit de paragraaf Lokale heffingen zijn de 
tarieven van rioolheffing kostendekkend. 

Water 

Beleid 
Het huidige beleid beperkt zich tot calamiteitenonderhoud van beschoeiingen en baggeren. 
  
Uitvoering 
Voor de beschoeiingen worden alleen de calamiteiten uitgevoerd. De watergangen worden geschoond 
van vegetatie. Daarnaast wordt de vrijgekomen bagger verwerkt, conform de wettelijke 
ontvangstplicht. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud aan beschoeiingen en baggeren opgenomen. 

Groen 

Beleid 
In 2017 is het groenbeleidsplan 2017 - 2040 vastgesteld. Met dit beleidsplan wordt, aan de hand van 
streefbeelden, duidelijk hoe we de komende jaren om willen gaan met het openbaar groen.   
  
Uitvoering 
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Specifieke acties in 2021 zijn de aanleg van vaste planten in de openbare ruimte. Het vervangingsplan 
van populieren in de buitengebieden wordt voortgezet. Verder monitoren wij de ontwikkeling van de 
Japanse duizendknoop. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 5 "Cultuur, recreatie en sport" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud van groen en speelvoorzieningen opgenomen. 

Gebouwen 

Beleid 
De nota Vastgoed en  het beheerplan gebouwen zijn in 2017 vastgesteld. Deze plannen vormen 
samen het beleid voor de komende jaren. In 2018 is een voorstel voor verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed aan de raad aangeboden. In dit voorstel zijn ambitie, technische en 
financiële haalbaarheid kaders voor de toekomst. 
  
Uitvoering 
Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit onder meer kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting, 
maatschappelijk vastgoed en gebouwen/gronden die te koop staan. Deze laatste categorie is 
toegelicht in de paragraaf Grondbeleid bij het onderdeel Eigendommen die niet voor een publieke taak 
zijn bestemd.  
  
In 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd conform beheerplan gebouwen. Deze is eind 2017 
vastgesteld en wordt conform de richtlijnen van het BBV eenmaal per 4 jaar geactualiseerd. 
  
Financiën 
In de verschillende domeinen en programma's staan toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening 
'Onderhoud gemeentelijk vastgoed'. Deze voorziening is toegelicht in de Financiële begroting. Naast 
deze toevoeging aan de voorziening zijn voor verschillende gebouwen budgetten beschikbaar voor 
regulier contractonderhoud, verzekeringen, energie en belastingen. 
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Financiering 

Samenvatting 

In de periode 2020 - 2024 is rekening gehouden met 50 mln. euro aan nieuwe geldleningen. Dit is 
onder meer nodig om de investeringen te kunnen betalen.  
  
Voor de rentekosten is uitgegaan van 1,0%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel 
0,5 mln. euro. Dit risico is opgenomen in de risico-inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
  
Landelijk gelden er twee risicobeheersingsrichtlijnen waaraan de gemeente De Ronde Venen moet 
voldoen, te weten de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Aan beide normen voldoet de gemeente De 
Ronde Venen. 

Beleidskader 

Het uitvoeren van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet 
financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en wet verplicht 
schatkistbankieren voor decentrale overheden. De aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut zijn 
mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. In december 2017 heeft de 
gemeenteraad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. 
  
Het gemeentelijke financieringsbeleid is erop gericht om: 

1. te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn; 
2. het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn; 
3. het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen; 
4. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 

geldstromen en financiële posities. 

Risicobeheersing - Algemeen 

Onder renterisico wordt verstaan de onzekerheid over de hoogte van toekomstige rente uitgaven. 
Deze onzekerheid geldt alleen voor de nieuw aan te trekken geldleningen. in de periode 2020 - 2024 
is rekening gehouden met 50 mln. euro aan nieuwe langlopende geldleningen. Voor de rentekosten is 
uitgegaan van 1,0%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel 0,5 mln. euro. Dit 
risico is opgenomen in de risico-inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
  
Landelijk gelden er twee andere risicobeheersingsrichtlijnen waaraan de gemeente De Ronde Venen 
moet voldoen, te weten de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Aan beide normen voldoet de gemeente 
De Ronde Venen. 
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Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) 

Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien 
fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. 
Dit risico wordt beperkt door een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet financiering 
decentrale overheden. Dit houdt in dat de omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het 
begrotingstotaal mag zijn.  
  

Kasgeldlimiet 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

  2021 2022 2023 2024 

Kasgeldlimiet 8.200 7.800 7.600 7.600 

  
Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende 
leningen (kasgeldleningen). Voor 2021 betekent dit een limietbedrag van 8,2 mln. euro. De 
kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld, zoals daggeld 
en kasgeld, lager is dan van langlopende leningen. 

Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) 

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

Berekening renterisiconorm 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

            

1 Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal) 19.200 18.400 18.000 18.000 

2 Renterisico = aflossingen + renteherzieningen 5.595 4.270 4.395 4.478 

3 Ruimte onder renterisiconorm (1 min 2) 13.605 14.130 13.605 13.522 

  
Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de 
leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden 
herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de 
geldgever. 
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In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruimschoots onder de vastgestelde norm 
gebleven en uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de periode 2021 - 2024 de norm niet wordt 
overschreden. 

Ontwikkeling langlopende leningen 2020 - 2024 

Ontwikkeling langlopende leningen 2020 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

            

Stand per 1 januari 50.530 53.772 58.177 63.907 69.512 

Nieuwe leningen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Aflossingen -6.758 -5.595 -4.270 -4.395 -4.478 

Stand per 31 december 53.772 58.177 63.907 69.512 75.034 

  

Opbouw van de leningenportefeuille 

De opbouw van de leningenportefeuille is hierna vermeld per 1 januari 2020 met daarbij het 
oorspronkelijk bedrag, de geldgever, het laatste jaar van aflossing en het rentepercentage. 
  

Oorspronkelijk  
bedrag 

Geldgever Jaar van  
laatste 

aflossing 

Rente Saldo op  
1/1/ 2020 

6.000.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2020 3,070% 600.000 

5.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2020 0,360% 750.000 

8.000.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2021 3,350% 1.600.000 

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2021 2,635% 800.000 
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Oorspronkelijk  
bedrag 

Geldgever Jaar van  
laatste 

aflossing 

Rente Saldo op  
1/1/ 2020 

5.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2022 2,650% 1.125.000 

2.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2023 5,045% 667.000 

1.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2024 4,190% 375.000 

2.500.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2028 5,035% 1.125.000 

11.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2029 1,215% 7.333.000 

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2031 4,150% 1.920.000 

8.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2032 2,745% 5.200.000 

4.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 4,560% 2.160.000 

6.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,800% 3.975.000 

10.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,860% 7.000.000 

8.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2034 2,180% 5.900.000 

10.000.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2039 1,062% 10.000.00 

  Totaal     50.530.000 

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet 

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen. Deze geldstromen hebben effecten op de 
omvang van de liquide middelen. Hieronder wordt verstaan het totaal van de kas en banksaldi. De 
geldstromen van 2019 tot en met 2024 zijn hierna vermeld. 
  

Geldstromen (+ = toename en - = afname) en de toets op de kasgeldlimiet (bedragen x € 
1.000) 

    2020 2021 2022 2023 2024 

1 Kas en banksaldi per 1 januari -12.200 -5.500 -8.000 -7.700 -5.500 
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Geldstromen (+ = toename en - = afname) en de toets op de kasgeldlimiet (bedragen x € 
1.000) 

    2020 2021 2022 2023 2024 

2 Geldstromen:           

  a. operationele activiteiten 21.300 4.600 2.500 3.300 3.100 

  b. investeringsactiviteiten -17.600 -11.500 -7.900 -6.700 -4.600 

  c. financieringsactiviteiten 3.000 4.400 5.700 5.600 5.500 

3 Kas en banksaldi per 31 
december 

-5.500 -8.000 -7.700 -5.500 -1.500 

4 Kasgeldlimiet 8.500 8.200 7.800 7.600 7.600 

5 Ruimte binnen kasgeldlimiet  3.000 200 100 2.100 6.100 

  

Toelichting op de geldstromen 

1 Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2020 tot en met 2024. 

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

2b Dit betreft de nog uit te voeren investeringen 2020 tot en met 2024. 

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

3 Dit betreft de kas en banksaldi per 31 december van de jaren 2020 tot en met 2024. 

4 De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal 
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5 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat dat we binnen de norm blijven. 

Schatkistbankieren 

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en 
beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat 
bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt voor 2021 als 
drempelbedrag 7.200.000 euro. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente 
gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. 
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU schuld 
van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, 
waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere 
staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s 
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist 
aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak. 

Rente- en treasuryresultaat 2020 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

De kosten van rente worden toegerekend aan bouwgronden aan exploitatie en investeringen. De 
verdeling vindt plaats volgens landelijke verslagleggingsrichtlijnen. Het renteresultaat aangevuld met 
opbrengsten van dividend vormen het treasuryresultaat. 
  

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Externe rentelasten over de 
korte en lange financiering 

1.214 1.052 1.043 950 1.057 

2 Externe rentebaten over de 
korte en lange financiering 

29 29 29 29 29 

3 Saldo 1.185 1.023 1.014 921 1.028 

  Toerekening:           

4 Rente die aan de 
grondexploitatie moet 
worden doorberekend 

-351 93 0 0 0 

5 Aan taakvelden toe te 
rekenen externe rente 

-1.068 -1.028 -1.094 -1.121 -1.135 
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6 Renteresultaat door 
afrondingsverschillen in de 
toegerekende rente 

-233 89 -80 -200 -107 

7 Dividend BNG 61 47 47 47 47 

8 Dividend Vitens 0 36 36 36 36 

9 Treasury (6 +7 + 8) -294 6 -163 -283 -190 
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Bedrijfsvoering 

Inleiding 

De organisatie: 
In de DMT koers 2020 – 2022 is onze visie opgenomen waarin wordt aangegeven dat we een 
organisatie zijn die werkt voor en met onze inwoners, om hen op een goede, plezierige manier te laten 
wonen, werken en recreëren in De Ronde Venen. Hierbij zijn vijf pijlers opgenomen, namelijk: 

1.  we sturen op resultaat en kwaliteit; 
2.  heldere rollen; 
3. ruimte voor talent; 
4. we vieren onze successen; 
5. ontdek en leer. 

Om de (strategische) opgaven te realiseren zijn in de domeinen verschillende acties opgenomen. Het 
doel van de visie is om een wendbare organisatie te zijn, die in control is, kwalitatief goede stukken 
opstelt en met een zelfbewust, kritisch zelflerend vermogen. 
  
De in het vroege voorjaar van 2020 ontstane Corona crisis heeft een grote impact  op de organisatie 
en op onze manier van werken. Door deze onvoorziene situatie is een flinke stap gezet in het 
wendbaar en flexibel maken van de organisatie en het is ons streven dit momentum aan te wenden 
om hierin door te ontwikkelen.  
  
We zijn geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. De organisatie staat voor de opgave om te 
komen tot gerichte kostenbesparingen om meerjarig een gezond financieel perspectief te realiseren. 
We zijn in 2020 aan de slag gegaan om eerst goed het inzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te 
nemen die ook zijn weerslag hebben in deze begroting en op de bijbehorende bedrijfsvoering. Een 
goede bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor alle onderdelen van de organisatie. Uitbreiding in het 
dienstverleningsaanbod vraagt doorgaans meer van de ondersteunende bedrijfsvoering. Versobering 
van het dienstverleningsaanbod leidt tot een beperktere ondersteunende bedrijfsvoering. Dit geldt niet 
voor bedrijfsvoering in de volle breedte. Bij bijvoorbeeld de ICT-infrastructuur, het verwerken van de 
financiële administratie en het ondersteunen op de P&C cyclus is dit verband minder aanwezig en zijn 
deze onderdelen niet, tot beperkt afhankelijk van de omvang van de organisatie. 
  
Vanwege de bezuinigingsopgave gaan we ook met minder mensen werken. In het perspectief van 
meerjarige kostenbesparing kiezen wij er bewust voor om niet te besparen op kosten voor 
ontwikkeling, mobiliteit en waardering van personeel. Juist in tijden van bezuinigingen is goed 
werkgeverschap van belang. Dat betekent oog hebben voor medewerkers, hun bijdrage en 
ontwikkeling en zorgvuldig zijn wanneer er sprake is van ombouw, afbouw en/of beëindiging van 
activiteiten. 
  
Bedrijfsvoering: 
De bedrijfsvoeringsonderdelen ondersteunen de organisatie en het bestuur. Alles wat wij doen staat 
onverminderd in het perspectief van de opgaven van onze organisatie en is uiteindelijk ten dienste 
aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 
  
Beleidskaders bedrijfsvoering: 
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De bedrijfsvoering bestaat uit de volgende taakvelden: personeel & organisatie, informatievoorziening 
& automatisering, financiën, juridische zaken, communicatie, facilitaire zaken & huisvesting. 
Belangrijke kaders zijn: 

 Bedrijfsvoering is van en voor de gehele organisatie. De benodigde beweging en verandering, 
waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen uitgangspunt zijn, vindt middels een 
organisatie brede benadering plaats 

 Een wendbare, slagvaardige en omgevingsgerichte ambtelijke organisatie vraagt om 
permanente aandacht voor zowel de ontwikkeling van de organisatie als van de individuele 
medewerker. 

 Goed werkgeverschap betekent oog hebben voor medewerkers, hun werkomgeving en 
zorgvuldigheid wanneer er sprake is van ombouw, afbouw en/of beëindiging van activiteiten. 

 Als belangrijke werkgever in de regio is het juist in deze tijd van belang om personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te blijven bieden. We streven naar een goede mix in 
ons personeelsbestand met daarin de juiste medewerker op de juiste plek. 

 Digitaal (samen)werken, zowel intern als met inwoners, ondernemers, ketenpartners en mede 
overheden, waarbij ook plaats- en tijd onafhankelijk gewerkt kan worden heeft een enorme 
impuls gekregen in 2020 en wordt verder door ontwikkeld.   

  
In de volgende paragrafen de speerpunten. 

Financiën 

Sluitend financieel perspectief: 
In deze begroting is een aantal taken aangegeven  waar minder geld aan besteed wordt. Op de 
bijbehorende personele  uren wordt dan ook bezuinigd. Voor de komende jaren zal de bedrijfsvoering 
onder druk komen te staan. Er moet een balans gevonden worden tussen wat er nodig is om de 
ambities waar te maken en de bijdrage aan de bezuinigingen. 
Vanuit financieel technisch perspectief wordt verder gewerkt aan een gezonde, financiële situatie. 

Interbestuurlijk toezicht 

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

o Financiën 
o Omgevingsrecht 
o Archiefwet 
o Huisvesting vergunninghouders 

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

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/
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Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 2021 

De gemeente heeft de verplichting om regelmatig doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken uit 
te voeren. In 2021 wordt onderzoek gedaan naar: 
1. of een periodieke beleidsmatige en financiële afsluiting bijdraagt aan meer inzicht en grip.  
2. de effectiviteit in relatie tot de openingstijden van het gemeentehuis en de servicepunten. 

Informatievoorziening, Digitalisering, ICT 

ICT is het gereedschap van de gemeente. Het maakt dat we steeds efficiënter en effectiever 
functioneren. ICT ontwikkelt zich continu en in hoog tempo, en dat vraagt een voortdurende 
inspanning. Enerzijds om de huidige operatie functioneel te houden, en anderzijds om stevig te 
vernieuwen waar dat nodig is. Hieronder kort de belangrijkste ontwikkelingen binnen ICT voor onze 
gemeente in 2021. 
  
Digitaal samenwerken en digitaal documentmanagement 
In de Visie op Informatievoorziening De Ronde Venen (vastgesteld december 2018) zijn de kaders 
voor het digitaal (samen)werken en digitaal documentmanagement en e-depot beschreven. Een e-
depot is een voorziening met functionaliteit voor de opslag en het beheer van de digitale archieven die 
voor blijvende bewaring in aanmerking komen en het realiseren hiervan  is noodzakelijk. Een van de 
kernpunten daarin is de doelstelling om in 2023 papierloos te werken. De weg hiernaartoe is 
uitgewerkt in het ‘Programmaplan invoering digitaal documentair informatiemanagement en facilitaire 
zaken’ (het budget voor het DDI is vastgesteld in  juni 2020). 
  
In 2020 is de bestaande informatie-infrastructuur en informatiebeheer in kaart gebracht, en de 
gewenste digitale situatie beschreven. Voorwaardelijk voor effectief digitaal samenwerken is dat álle 
informatieoverdracht digitaal gaat. In 2020 is de keuze gemaakt om Microsoft (Office) 365 te 
implementeren en dit als basis voor het digitaal (samen) werken te gebruiken. In 2021 werken we 
verder aan het uitbreiden/implementeren van de functionaliteit. 
  
De uitvoering van het beleid en programmaplan DDI leidt in de komende jaren tot volledig digitaal 
(samen)werken intern en zeker ook extern met en voor onze inwoners. 
  
Informatieveiligheid en privacy 
Wet- en regelgeving zoals de Wet Basisregistratie Personen (Wet BR), de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) verplichten ons om 
maatregelen te treffen waarmee we kunnen bepalen waar welke gegevens worden verwerkt. Dit 
vraagt fundamentele aanpassingen in de ICT infrastructuur. Om deze en andere ICT gerelateerde 
ontwikkelingen in relatie en perspectief met elkaar op te pakken is begin 2020 
een  automatiseringsbeleid vastgesteld. In 2021 werken we verder aan de uitvoering hiervan. 
  
Volgens planning worden in 2021 de beschrijvingen van alle procedures afgerond die wettelijk 
verplicht zijn gesteld door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 4 jaar tijd is er een 
belangrijke basis gelegd om informatieveiligheid en bescherming van (persoons)gegevens te 
monitoren en te verbeteren. Een wezenlijk aandachtspunt blijft de bewustwording van risico’s. Deze 
worden ook in 2021 organisatie breed blijvend onder de aandacht gebracht. 
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Net als in voorgaande jaren voeren we in 2021 diverse testen uit op de ICT infrastructuur en ter 
vergroting van de bewustwording (bijvoorbeeld test met phishing mail). 
  
In 2018 heeft De Ronde Venen ingestemd met deelname aan de landelijke aanbesteding 
Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur- Veilig (GGI), opgezet door VNG Realisatie. In 
totaal doen 333 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden mee aan deze aanbesteding 
die door VNG is georganiseerd. Deze aanbesteding bestaat uit 3 percelen; “Aanvullende security 
producten/diensten”, “Security expertise services”  en “SIEM (Security Information & Event 
Management) & SOC (Security Operations Center)”. De gunning heeft in 2019 plaatsgevonden. Door 
de VNG is medio 2020  aangegeven dat de uitvoering van deze aanbesteding nog niet naar 
tevredenheid verloopt. In 2021 wordt beoordeeld welke dienstverlening we uit deze aanbesteding 
gaan afnemen en zal de implementatie hiervan in 2022 plaatsvinden. 
  
Functioneel beheer 
Informatie is getransformeerd naar een volwaardig bedrijfsmiddel dat moet worden beheerd. 
Informatie wordt gecreëerd vanuit gegevens die in applicaties worden ingevoerd en gemuteerd. De 
kwaliteit van deze gegevens bepaalt de juistheid van de informatie. Dit wordt gefaciliteerd door het 
goed inrichten van de processen in de applicaties zodat bijvoorbeeld onjuiste invoer wordt voorkomen 
en er koppelingen zijn met (basis)registraties. Dit vraagt om professioneel beheer van applicaties. In 
2021 zetten we de professionalisering van het beheer organisatie breed verder door. Dit doen we door 
het maandelijkse beheerdersoverleg, het opleiden van nieuwe functioneel beheerders en de 
functioneel beheerders die de opleiding nog niet hebben gevolgd. Vanuit het beheerdersoverleg 
werken we met elkaar diverse beheerprocessen uit zodat deze op een uniforme en integrale manier 
worden uitgevoerd. 

Personeel en organisatie 

Werven, ontwikkelen en reductie personeel 
We zijn een aantrekkelijk werkgever die zich inzet om de juiste medewerkers aan te trekken of in te 
zetten op de juiste plek. Of en welke impact de corona crisis heeft op de arbeidsmarkt moet in 2021 
blijken. Vanaf 2021 zullen we met minder mensen gaan werken. Belangrijk gegeven hierbij is dat 
de  de gemeente eigen risicodrager is. Dit betekent dat reductie van personeel door gedwongen 
ontslag geen direct financieel voordeel oplevert. Gemiddeld duurt het 5 tot 10 jaren tot we geen 
financiële verplichtingen meer hebben. Daarom vraagt reductie van personeel sturing op verloop. 
  
Planmatig wordt gewerkt aan de juiste persoon op de juiste plaats. Daarbij wordt goed gekeken naar 
welke activiteiten we niet meer gaan doen en/of hoe werk efficiënter georganiseerd kan worden, 
bijvoorbeeld door een betere (digitale/geautomatiseerde) inrichting van processen. We schatten aan 
de voorkant in waar en wanneer daardoor op bepaalde plekken het werk verandert en/of verdwijnt en 
waar door natuurlijk verloop ruimte ontstaat en/of gecreëerd kan worden. Dit doen we door gerichte 
inzet op in- en externe mobiliteit. We maken daarbij gebruik van ons netwerk zoals ‘werken in het 
westen’ en inzet van eigen loopbaanadviseurs en -/coaches. Ook worden diverse instrumenten 
ingezet zoals strategische personeelsplanning, opleidingen, om- en bijscholing, in- en externe stages, 
sollicitatietrainingen, mogelijkheden voor detachering, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf 
en maatwerk oplossingen in combinatie met keuze- en deeltijdpensioen. 
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In de  DMT Koers 2020 - 2022 is Ruimte voor Talent een speerpunt. Doel is duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers voor de interne en externe arbeidsmarkt zodat ingespeeld wordt op gewenste en 
noodzakelijke veranderingen. Onze kernwaarden Durf, Respect en Verbinding zijn daarbij belangrijke 
onderwerpen. Deze onderwerpen komen terug in het Opleidingsplan 2021, waarbij meer oog zal zijn 
voor E-learning mogelijkheden binnen De Ronde Venen. 
  
Ziekteverzuim 
Bij het ziekteverzuim is de inzet vooral gericht op preventie. Daarvoor wordt ook veel aandacht 
besteed aan de regelruimte voor medewerkers. De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat wanneer 
medewerkers makkelijker kunnen schuiven met hun werktijden zij zich minder vaak ziek melden. 
(Langdurige) verzuimsituaties worden integraal opgepakt in samenwerking met arbodienst en 
leidinggevende. Er wordt vooral aandacht besteed aan wat nog wel kan, eventueel buiten de eigen 
werkplek. 

Organisatieontwikkeling 

Het uitgangspunt is een gemeentelijke organisatie te zijn waarin iedereen meedoet.  De in maart 2020 
vastgestelde DMT-koers 2020-2022 vormt hiervoor de basis. De DMT-koers volgt uit de 
organisatievisie en strategische opgaven die in 2019 zijn gepresenteerd. 
Het realiseren van de ambitie uit de DMT-koers, binnen een strak financieel kader, vraagt veel 
behendigheid van de organisatie. In 2020 is in dit kader gestart met gerichte acties op het versterken 
van sturing, bedrijfsvoering, kwaliteit en houding en gedrag. In 2021 wordt dit vervolgd. 
Met een gericht management development programma wordt het collectieve leidinggeven versterkt. 
Organisatie breed worden werkwijzen en methodieken doorontwikkeld om de kwaliteit en 
professionaliteit te vergroten. 
  
Procesoptimalisatie  
In 2020 is er begonnen met het verbeteren van de aansluiting tussen de personele- en de financiële 
administratie en processen zoveel mogelijk te digitaliseren. In 2021 wordt dit vervolgd met onder meer 
diverse HR-processen zodat volledige digitalisering van de procesgang mogelijk wordt. Punt van 
aandacht vormt het digitale archiefbeheer van deze processen. 
De uitvoering van het Programmaplan Digitale Document Informatievoorziening leidt komende jaren 
tot volledig digitaal (samen)werken intern en extern waarbij procesoptimalisatie het uitgangspunt is. 
Zorg dragen voor bewustwording van ieders rol en welke bijdrage van een ieder wordt verwacht is 
daarbij essentieel. 

Juridische zaken 

Verwacht wordt dat de (economische) effecten van de corona crisis ook in 2021 merkbaar zijn en er 
een groter beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen van de gemeente. Dit kan leiden tot extra 
bezwaarzaken en klachten. Zoals bij veel gemeenten al langer zichtbaar is, is de verwachting dat in 
2021 ook in de Ronde Venen het aantal privaatrechtelijke zaken toeneemt. Om te sturen op kwaliteit 
en resultaat wordt ingezet op organisatie brede opleidingen en bewustwording op het vlak van 
juridische kwaliteit.  
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Op voorspraak van het Rijk is de implementatie van de Omgevingswet uitgesteld. Dat vraagt dit jaar 
om extra juridische aandacht. 

Communicatie 

Het belang van online communicatie en participatie is door de corona crisis verder gegroeid. Onze 
digitale kanalen zijn nuttig voor snelle verspreiding van informatie en het beantwoorden van vragen. 
Ook in 2021 is het belangrijk om met hoogwaardige content deze kanalen aantrekkelijk en dus 
effectief te houden. Belangrijk om effectief te communiceren is duidelijk en actief taalgebruik 
(taalniveau B1). De organisatie brede opleidingen op dit vlak worden dit jaar uitgebreid. Dit geldt ook 
voor trainingen die ondersteunen bij een omgevingsgerichte aanpak (Factor C), bijvoorbeeld bij de 
implementatie van de Omgevingswet. 

Huisvesting 

Goede huisvesting is belangrijk om prettig en efficiënt te kunnen werken en goed werkgeverschap 
daadwerkelijk te kunnen invullen. Zoals bekend voldoet het huidige pand daar niet meer aan. Het 
overschakelen naar bijna volledig thuiswerken (maart 2020) als gevolg van de corona crisis is 
uitstekend verlopen. Een aantal grote veranderingen in het plaats- en tijdonafhankelijke werken is 
versneld gerealiseerd. Overigens, als  we van medewerkers verwachten dat ze thuiswerken is een 
ergonomisch goede werkplek belangrijk en zelfs een verplichting vanuit de Arbowet. Dit vraagt 
aanpassingen in de huidige afspraken over de faciliteiten voor thuiswerken. We kijken nu met andere 
ogen naar aanwezigheid op kantoor, de (fysieke) inrichting daarvan en mogelijk het (multifunctionele) 
karakter van het gemeentehuis. Dit betrekken we bij het proces voor de toekomstplannen voor het 
gemeentehuis. 
  
Onderhoud 
Aangezien er gewerkt wordt aan plannen voor de lange termijn wordt voor de korte termijn alleen het 
hoogst noodzakelijke gedaan. Dit betekent dat het in stand houden en beheren van het gebouw 
binnen de raming van het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) uiteraard het uitgangspunt vormt. Dit 
neemt niet weg dat extra uitgaven niet kunnen worden uitgesloten indien bijvoorbeeld blijkt dat 
bepaalde voorzieningen in het gebouw stuk gaan omdat ze eigenlijk technisch al zijn afgeschreven en 
beperkte reparatie niet mogelijk is. 

Formatie en bezetting 

Het vastgestelde amendement "taakstelling apparaatskosten" heeft effect op onderstaande tabel in 
fte's. De precieze uitwerking van deze taakstelling in een vermindering van capaciteit (fte's) en/of 
materiële overhead volgt nog. Wel is deze taakstelling financieel verwerkt op hoofdniveau binnen de 
capaciteitskosten 2020-2024, taakveld Overhead van programma 9 Bestuur en ondersteuning . 
  



 - pagina 153 van 289

Formatie 2020  - 2024 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Startpositie 303,90 310,40 304,80 298,35 293,88 

Sociaal Domein inhuur naar formatie 6,00         

Privacy Officer 0,50         

Verval tijdelijke formatie   -1,00 -1,50 -0,80   

Ombuigingen:           

  Domein 1   -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 

  Domein 2   -1,60 -1,00     

  Domein 3   -2,00 -1,95 -2,67 -2,67 

Totaal formatie incl. ombuigingen 310,40 304,80 298,35 293,88 290,21 

Toename (+) / Afname (-)   -5,60 -6,45 -4,47 -3,67 

Cumulatief     -12,05 -16,52 -20,19 

Percentage cumulatief   -1,8% -4,0% -5,5% -6,9% 

  

Financiën - bedrijfsvoering algemeen 

De hieronder beschreven definities zijn landelijk bepaald en gelden voor alle gemeenten. 
1. Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale 

lasten, werkkostenregeling en inhuur. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de griffie en 
het bestuur. 

2. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Een groot deel hiervan bestaat uit capaciteitskosten van 
medewerkers van ondersteunende afdelingen en van leidinggevenden. Daarnaast zijn er 
kosten voortkomend uit ondersteunende taken die gedekt worden uit voor die taken 
opgenomen budgetten, zoals informatievoorziening en ICT. De kosten van overhead zijn 
opgenomen in programma 9 Bestuur en dienstverlening. 

3. Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het 
inzetten van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, 
automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. 
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Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden 
zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 
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1. Capaciteitskosten 2020 - 2024 
Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten, werkkostenregeling en inhuur. Hierbij wordt buiten 
beschouwing gelaten de griffie en het bestuur. De kosten voor personele capaciteit nemen in de loop van de tijd af. Deze reductie in personele 
capaciteitskosten bestaat uit ombuigingen 2021 - 2024 en de afloop van toegekende middelen aan incidentele projecten. Daarnaast is een amendement 
aangenomen " taakstelling apparaatskosten". Deze taakstelling is financieel verwerkt binnen de capaciteitskosten 2020-2024,  taakveld Overhead van 
programma 9 Bestuur en ondersteuning . 
De onderstaande capaciteitskosten maken onderdeel uit van de apparaatskosten. 
  
Bedragen x €1.000 

Capaciteitskosten per programma Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten      

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 566 596 596 596 596 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.662 1.606 1.451 1.451 1.451 

Programma 3 Economische zaken 378 344 344 344 344 

Programma 4 Onderwijs 418 503 498 498 493 

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 2.053 2.103 2.084 2.084 2.065 

Programma 6 Sociaal domein 4.925 5.218 5.096 5.021 4.974 

Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.910 1.941 1.941 1.941 1.941 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.214 2.473 2.402 2.402 2.402 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning 10.689 10.515 9.607 9.124 8.870 

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 80 74 74 74 74 

Totaal Lasten 24.893 25.372 24.093 23.535 23.210 



 - pagina 156 van 289

2.  Overhead 2020 - 2024 
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primair 
proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en 
bedrijven. 
Overhead bestaat uit:  
• Personele capaciteitskosten overhead (management, bestuur- en managementondersteuning primair proces, alle kosten van personele inzet voor personeel 
en organisatiebeleid, inkoop, communicatie, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering, documentaire informatievoorziening, huisvesting, 
facilitaire zaken, financiën etc.). 
• Materiële kosten (goederen en diensten) voor: 

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie) 
 Documentaire informatievoorziening (DIV) 
 Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging) 
 Financiën, toezicht en controle voor de eigen organisatie  
 Informatievoorziening en automatisering 
 Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) 
 Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie 
 Juridische zaken 
 Personeel en organisatie 

  
De onderstaande kosten van overhead bij programma 9 Bestuur en ondersteuning maken onderdeel uit van de apparaatskosten. Uit deze tabel blijkt dat de 
kosten van overhead in de loop van de tijd gaan afnemen. Deze afname wordt grotendeels gerealiseerd door het reduceren van personele capaciteitskosten 
overhead. De reductie van personele capaciteitskosten overhead bestaan uit ombuigingen 2021-2024 en incidentele projecten die aflopen. Door natuurlijk 
verloop in combinatie met het anders organiseren van werkzaamheden worden de personeelskosten overhead verlaagd. 
Daarnaast is een amendement aangenomen "taakstelling apparaatskosten". Deze taakstelling is financieel verwerkt binnen de personele capaciteitskosten 
overhead (E040).   
 
De materiële kosten overhead variëren in de loop van de tijd. Deze fluctuatie heeft te maken doordat verschillende activiteiten niet elk kalenderjaar zich 
voordoen en met projecten die in de loop van de tijd van start gaan. Daarnaast is een financiële taakstelling ingebouwd op de materiële budgetten overhead 
van 50.000 euro in 2021 oplopend tot 200.000 euro in 2024. 
Bedragen x €1.000 
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Onderdelen van overhead Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

E040 Overhead 9.573 9.565 8.741 8.258 8.003 

E041 Personeel en organisatiebeleid 688 669 666 624 603 

E042 Regionaal inkoopbureau 165 157 164 162 162 

E043 Communicatie 127 113 103 91 80 

E044 Juridische zaken 69 81 101 81 101 

E045 Bestuurszaken bestuursonderst 53 85 55 55 55 

E046 I&A 2.369 2.409 2.727 2.450 2.492 

E047 DIV 597 483 547 459 462 

E048 Facilitaire zaken huisvesting 706 625 616 704 676 

E049 Financiële adminstratie 188 193 193 193 193 

Totaal overhead 14.535 14.380 13.912 13.076 12.827 

3. Apparaatskosten 2020 - 2024 
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (alle loonkosten voor het ambtelijk 
apparaat en alle inhuurkosten) en de materiele kosten voor overhead exclusief griffie en bestuur. 
  
Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking en ODRU vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten 
uitbesteden hebben daardoor relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken. 
  
De reductie die vermeld is bij de onderdelen capaciteitskosten en overheadkosten komen ook terug bij de apparaatskosten. 
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Bedragen x €1.000 

Apparaatskosten per programma Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten      

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 566 596 596 596 596 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.662 1.606 1.451 1.451 1.451 

Programma 3 Economische zaken 378 344 344 344 344 

Programma 4 Onderwijs 418 503 498 498 493 

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 2.053 2.103 2.084 2.084 2.065 

Programma 6 Sociaal domein 4.925 5.218 5.096 5.021 4.974 

Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.910 1.941 1.941 1.941 1.941 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.214 2.473 2.402 2.402 2.402 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning 15.702 15.381 14.830 13.994 13.745 

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 80 74 74 74 74 

Totaal Lasten 29.906 30.238 29.315 28.404 28.085 

Baten      

Programma 9 Bestuur en ondersteuning 51 52 52 52 52 

Totaal apparaatskosten 29.856 30.187 29.264 28.353 28.033 
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Specificatie apparaatskosten 

In aanvulling op de tabel apparaatskosten per programma is een tabel opgesteld met incidentele en 
structurele budgetten en de ombuigingen om de onderverdeling apart inzichtelijk te maken. 
  

Apparaatskosten naar categorie (bedragen x 1.000 euro en - = voordeel + = nadeel) 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Structureel 28.196 30.162 30.337 30.282 30.337 

Incidenteel 1.660 897 481     

Ombuigingen   -872 -1.554 -1.929 -2.304 

Totaal apparaatskosten 29.856 30.187 29.264 28.353 28.033 
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Verbonden partijen 

Samenvatting 

De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, 
deelnemingen en overige verbonden partijen. 
  
In 2021 heeft de gemeente in twintig verbonden partijen bestuurlijke en financiële belangen. 
  
In de programmabegroting 2020 is opgenomen dat in dat jaar (2020) besluitvorming gaat plaatsvinden 
over het eventueel formeel toetreden van De Ronde Venen tot U10. Toetreden leidt ertoe dat we als 
volwaardig lid kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband en zo de gezamenlijke 
maatschappelijke opgaven aan te pakken op het gebied van duurzame bereikbaarheid, economische 
positionering, gezonde en inclusieve regio, gezonde woon- en leefomgeving, groen en landschap en 
klimaat neutrale regio. In overleg met U10 is het uitgangspunt dat een eventuele toetreding plaatsvindt 
per 1 januari 2021. Besluitvorming binnen De Ronde Venen vindt plaats in het vierde kwartaal 2020. 

Beleidskader omtrent verbonden partijen 

Voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid vindt in samenwerking plaats met andere partijen. Een 
verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk én een financieel belang heeft. De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in 
meerdere gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen. De 
paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de mate van verbondenheid en beschrijft belangrijke 
ontwikkelingen. 
  
Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Er 
is sprake van bestuurlijk belang als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens de 
gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Een financieel 
belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de 
verbonden partij failliet gaat, ofwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 
  
In de Gemeentewet staat in artikel 160, lid 2 een bepaling voor het aangaan van verbonden partijen. 
Deze bepaling luidt als volgt: “Het college besluit slechts tot de oprichting van en deelnemingen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat 
de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 
college heeft kunnen brengen. Het besluit tot beëindiging van verbonden partijen wordt niet genomen 
dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college heeft kunnen brengen." 
  
In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de bevoegdheden opgenomen voor het aangaan of 
beëindigen van een gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor geldt dat de colleges van burgemeester 
en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen 
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toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd 
met het recht of het algemeen belang. Dit geldt tevens voor het wijzigen of het uittreden uit een 
regeling. 
  
In december 2018 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld en is het instrument van 
'raadsrapporteurs' ingevoerd. Deze raadsrapporteurs volgen, namens de raad, een verbonden partij 
en rapporteren daarover aan de raad.  

Gemeenschappelijke regelingen 

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

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

  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in een totaaloverzicht 
"Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen". Dit betreft onder andere de 
gemeentelijke bijdrage, de omvang van het eigen vermogen (EV) en de omvang van het vreemd 
vermogen (VV). Deze twee vormen samen het balans totaal. 

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 

Vestigingsplaats Utrecht 

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

Programma 01. Openbare orde en veiligheid 

Deelnemers De 26 Utrechtse gemeenten 

Financiële risico's - 
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02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Vestigingsplaats Utrecht 

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

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport 

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

Financiële risico's 1. Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP  
De 1e tranche van de beschoeiingen is gerealiseerd. Het bedrag per meter 
is hoger uitgevallen dan in het Toekomstplan was berekend. Daar 
tegenover staat dat we door de verkoop van legakkers minder meters 
hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor 
de volgende tranches hoger zullen uitvallen dan de 1e tranche. Dit heeft 
onder andere met de aantrekkende markt en kostenstijging van materiaal 
e.d. te maken. Doordat er minder meters beschoeid moeten worden, is de 
verwachting dat het gehele project binnen het gestelde budget 
gerealiseerd kan worden. 
2. Ondervangen van wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam  
Het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan beheer 
en onderhoud van het gebied Vinkeveense Plassen dient te worden 
ondervangen door extra inkomsten te genereren en kosten voor beheer en 
onderhoud te verlagen. Om die reden is er het Programma Vinkeveense 
Plassen 2019 -2024 opgesteld en een programmamanager aangesteld. 
De besparingen op het gebied van beheer en onderhoud zijn deels 
al gerealiseerd. Het risico bestaat echter dat de extra inkomsten 
tegenvallen en bepaalde kosten voor beheer en onderhoud niet verlaagd 
kunnen worden. 
3. Structureel effect begrotingswijziging 2020-1 (RMN in Transitie) 
Door problemen die spelen bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-
Nederland wordt er mogelijk een extra bijdrage gevraagd aan de 
deelnemers van de GR. Omdat  het weerstandsvermogen van SGL tot een 
minimaal niveau is gedaald is interen op de reserves onverstandig. 
4. Risico samenwerking GR SGL 
Door problemen bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland 
wordt momenteel onderzocht in welke vorm de uitvoering van de taken 
van de GR voortgezet wordt. Het is nog onbekend wat dit betekent voor 
het voortbestaan van de GR.  
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03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 

  

Vestigingsplaats Zeist 

Openbaar belang De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) in te stellen en in stand te houden. De GGD regio Utrecht is een 
gemeenschappelijke regeling en werd in 2013 opgericht door de Utrechtse 
gemeenten en de provincie Utrecht.  Namens de gemeenten voert 
de GGDrU de gemeentelijke verplichtingen van de Wet Publieke 
Gezondheid uit. Het gaat onder andere 
om infectieziektebestrijding, medische milieukundige zorg, SOA-bestrijding, 
gezondheidsbeleid en -onderzoek, toezicht kinderopvang, crisisfunctie, 
jeugdgezondheidszorg, rijksvaccinatieprogramma en Wmo-toezicht. 
Daarnaast nemen gemeenten een maatwerkpakket af. Hierin zitten voor De 
Ronde Venen bijvoorbeeld het Meldpunt Bezorgd en trajecten Stevig 
Ouderschap. 
  

Programma 6. Sociaal domein 

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

Financiële risico's - 

04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

  

Vestigingsplaats Soest 

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

Programma 7. Milieu en duurzaamheid 
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Deelnemers De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht 

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

05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

Vestigingsplaats Breukelen 

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

Programma 9. Bestuur en ondersteuning 

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

Financiële risico's - 

06. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) 

Vestigingsplaats Utrecht 

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

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

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

Financiële risico's - 
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07. Amstelland Meerlanden overleg 

Vestigingsplaats Haarlemmermeer 

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

Programma 9. Bestuur en ondersteuning 

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

Financiële risico's - 

08. Gemeentebelastingen Amstelland 

Vestigingsplaats Amstelveen 

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

Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

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

Financiële risico's - 
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Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen 

Naam Financieel 
resultaat 

2019 

Eigen 
vermogen 

2019 

Vreemd 
vermogen 

2019 

Bijdrage 
2020 

Bijdrage 
2021 

01. Veiligheidsregio Utrecht 2.572 13.081 44.366 2.533 2.601 

02. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 1.108 4.789 6.376 471 486 

03. Gezondheidsdienst Regio Utrecht 633 4.233 11.747 1.599 1.644 

04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 194 498 17.070 1.369 1.916 

05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 49 108 285 284 301 

06. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) 221 1.750 7.700 2.471 2.494 

07. Amstelland Meerlanden overleg n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 4 

08. Gemeentebelastingen Amstelland n.v.t. n.v.t. n.v.t. 899 941 
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Deelnemingen 

Naast de gemeenschappelijke regelingen zijn er twee deelnemingen. Het betreft BNG Bank N.V. en 
Vitens N.V. 

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

De gemeente bezit 37.323 aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De raming 
2021 voor dividend bedraagt 47.000 euro. Deze opbrengst is opgenomen in programma 10 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 

10. N.V. Vitens 

De gemeente heeft 40.426 aandelen Vitens. De raming 2021 voor dividend bedraagt 36.000 euro. 
Deze opbrengst is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 

Overige verbonden partijen 

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

11. Stichting Kansis 

Het beschut werken blijft plaatsvinden aan De Corridor in Breukelen. De Ronde Venen koopt hier 
werkplekken in zodat plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom. 
  
De Stichting is per 1 januari 2019 opgericht. De nieuwe naam van beschut werken is Kansis. De 
gemeente De Ronde Venen is geen medeoprichter van deze stichting.  Deze stichting is het leer-
werkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken 
in voor de doelgroep. 

12. Stichting WerkwIJSS-Schoon 

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting 
hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van 
PAUW Bedrijven. Recent is in goed overleg besloten om de samenwerking niet voort te zetten en is 
het schoonmaakcontract niet verlengd.  De huidige overeenkomst loopt nog tot het einde van het jaar. 
De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding. Hier wordt de WSW-medewerker (het betreft er één) die 
werkzaam is vanuit De Ronde Venen in meegenomen. 

13. Stichting Kansis groen 

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting 
hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW 
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Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is medeoprichter van deze stichting.  De nieuwe naam van 
de Stichting is Kansis Groen. 

14. Gebiedsprogramma Utrecht-West 

Uitvoering wordt gegeven aan het Gebiedsprogramma voor de periode 2020 – 2023 en de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel 
binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is 
vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. De financiële bijdrage voor 2021 is geraamd op 10.000 
euro. 

15. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen 

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

16. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 

Het doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit en het proces van de inkoop, 
hetgeen moet resulteren in een professionalisering van het inkoopproces en het verkrijgen van 
financieel voordeel bij inkopen voor de gemeenten. Hiertoe wordt bij inkoop zoveel mogelijk ingezet op 
het gezamenlijk inkopen door meerdere deelnemers. Om dit te bereiken wordt jaarlijks vooraf door 
iedere deelnemende gemeente een inkoopplan opgesteld. Bij inkoop en aanbesteding maakt de 
gemeente De Ronde Venen gebruik van de diensten van de stichting Regionaal inkoopbureau IJmond 
en Kennemerland (RIJK). Hiertoe is in augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarin de toetreding en de samenwerking is uitgewerkt. Door de toetreding is de gemeente lid van het 
algemeen bestuur van de stichting.  De bijdrage in 2021 is geraamd op 158.000 euro.  

17. Veiligheidshuis Utrecht 

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties op één fysieke plek samen om preventie, 
repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, 
leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de 
verdachte. De gemeente is in 2016 indirect vertegenwoordigd in het bestuur van het Veiligheidshuis. 
De bijdrage in 2021 is geraamd op 21.000 euro.  

18. Marickenland 

Marickenland is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer, waarin de realisering van een nieuw 
natuurgebied wordt gecombineerd met recreatief medegebruik en extra waterbergingscapaciteit. 
  
Op 30 januari 2020 heeft uw raad besloten in totaal 2,8 mln. euro te investeren in recreatieve 
voorzieningen, waaronder het recreatieve medegebruik van het gebied Marickenland, en het oplossen 
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van het vaarknelpunt De Heul. Het resterende saldo van de gezamenlijke projectrekening bij het 
Nationaal Groenfonds (circa 760.000 euro) wordt ingezet voor de recreatieve voorzieningen  in 
Marickenland. 
  
Op 9 juni 2020 is besloten tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
Marickenland met provincie, waterschap en Staatsbosbeheer. 
  

19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een 
vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij 
gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak 
medebewindstaken. 
  
Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. 
Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, 
en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. 
Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten 
tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance, en gezamenlijke 
gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Deze samenwerking wordt 
voortgezet.  

20. Stichting MooiSticht 

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

Samenvatting 

Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening 
een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald 
waaruit de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste dient te bestaan. Kort gezegd geeft de 
gemeenteraad in de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting aan wat het te voeren 
grondbeleid het komende jaar zal zijn.  
  
Grondbeleid is een middel om de doelstellingen van de programma's te realiseren en 
vertegenwoordigt een belangrijk financieel belang met de daarbij behorende risico's. 
  
Deze paragraaf kent 2 onderdelen: 
1. De bouwgronden in exploitatie (3 lopende grondexploitaties) 

 De 3 lopende grondexploitaties Land van Winkel, De Maricken en Stationslocatie Mijdrecht 
gaan richting eindfase. In 2020 vinden de laatste grondverkopen plaats. 2021 staat in het 
teken van uitvoeren van afrondende werkzaamheden.  

 De grondexploitaties hebben per 1-1-2021 een boekwaarde van -1.184.500 euro.  Per 31-12-
2021 zullen de grondexploitaties worden afgesloten. Het netto resultaat van 2017-2021 uit de 
bouwgrondexploitaties bedraagt 10 mln. euro. 

2. Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd (15 locaties) 
 De gemeente bezit diverse eigendommen (grond en gebouwen), die niet voor een publieke 

taak zijn bestemd en waarbij het voornemen is om deze te verkopen. De boekwaarde van 
gronden en verspreide percelen kan lager zijn dan de actuele waarden, waardoor er binnen 
de gronden niet voor de publieke taak bestemd sprake is van stille reserves. Deze 
reserves kunnen van substantiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal dan wel de 
financiële positie van de gemeente. De omvang van de stille reserves is 3.658.000 euro op 31 
december 2019. 

Beleidskader omtrent grondbeleid 

Ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het 
grondbeleid van de gemeente. De nota grondbeleid 2018 - 2021, vastgesteld op 22 februari 2018, 
bevat een actualisatie van het grondbeleid. Uitgangspunt van het beleid is een regisserende houding 
binnen het faciliterende grondbeleid. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als aankoop of het 
dragen van kosten noodzakelijk is om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. 
  
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs 
dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 
maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra 
sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de 
voorraden in mindering wordt gebracht. De winsten en verliezen van de grondexploitaties worden via 
resultaatbestemming verrekend met de algemene reserve. 
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Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) zijn het toerekeningbeginsel , het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële 
uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend 
aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) 
winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende 
de looptijd van het project tot stand komt en als zodanig moet worden verantwoord. Het 
verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit 
het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige 
voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het 
complex (POC-methode; percentage of completion methode). 
  
Een van de beleidsgebieden die van invloed is op het grondbeleid betreft volkshuisvesting. Dit 
betekent dat de gemeente in haar projecten wil zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en 
zoveel mogelijk wil afstemmen op de vraag vanuit de markt. De woningmarkt is de laatste jaren heel 
positief binnen de gemeente De Ronde Venen, maar het blijft ook kwetsbaar.  Zo is nog onduidelijk 
wat de gevolgen zijn van het coronavirus op de woningmarkt. Al zijn er vooralsnog geen tekenen dat 
de vraag afneemt kan het nieuwe coronavirus de woningmarkt gaan beïnvloeden. 
  

Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht 

Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

  

De Maricken Land  
van Winkel 

Stationslocatie  
Mijdrecht 

Totaal 

Boekwaarde per 31 december 
2019 

13.912 1.889 5.080 20.881 

Vermeerderingen 2.260 774 571 3.652 

Verminderingen -23.904 -4.632 -1.592 -30.127 

Tussentijdse winstneming 2020 3.860 550   4.410 

Boekwaarde per 31 december 
2020 

-3.872 -1.419 4.058 -1.185 

Nog te maken kosten 3.237 1.197   4.434 
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Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

  

De Maricken Land  
van Winkel 

Stationslocatie  
Mijdrecht 

Totaal 

Nog te realiseren opbrengsten 0 0 0 -0 

Inzet verliesvoorziening     -4.058 -4.058 

Nog te realiseren resultaten 
2021  

635 221 0 856 

Winstnemingen:         

2017 566 1.076   1.642 

2018 1.214 1.244   2.458 

2019 160 730   890 

2020  3.860 550   4.410 

2021 635 221   856 

Eindresultaat 6.435 3.821 0 10.256 

  
Financiële hoofdlijnen: 

 De bouwgrondexploitaties gaan richting de fase van afronding. In 2020 vinden de laatste 
grondverkopen plaats. Het jaar 2021 staat in het teken van afronding van de woonwijken. De 
financiële risico's zijn fors afgenomen. 

 De behaalde positieve financiële resultaten blijven gehandhaafd. Met de gemeentelijke 
grondexploitaties (inclusief Vinkeveld, dat in 2019 is afgesloten) is in totaal 14,2 mln. euro aan 
positief exploitatieresultaat gerealiseerd. 

 De Stationslocatie Mijdrecht is een verliesgevende exploitatie, dit verlies van 4 mln. euro is 
afgedekt door het treffen van een verliesvoorziening. 
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Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken 

In De Maricken worden uiteindelijk circa 500 woningen gerealiseerd, waarvan er inmiddels ongeveer 
250 woningen zijn gerealiseerd en bewoond.  De omgevingsvergunning voor 125 gasloze 
eengezinswoningen (koop en huur) van deelplan 4 is afgegeven. Het merendeel van de 125 woningen 
is al verkocht.  Er zijn afspraken gemaakt met Verwelius over de laatste woningen uit Deelplan 5. Dit 
heeft geleid tot meer woningen (100 in plaats van 90) en een ander woningbouwprogramma dat beter 
past bij de vraag. Er zijn met name meer rijwoningen. 
  
De ontsluiting van De Maricken op de rotonde Mijdrechtse Dwarsweg is afgerond. Vooruitlopend op 
de aanleg van de autobrug naar Wilnis en ingrepen op de Spoordijk is de verbinding met Wilnis via de 
Wethouder van Damlaan heringericht. In 2020 komt de autobrug tussen Wilnis en De Maricken 
gereed. De waterberging en watercompensatie ten noorden van de wijk zijn gereed en begin 2020 is 
gestart met het woonrijp maken rondom de appartementen. 
  
De kavels van deelplan 4 en 5 worden naar verwachting in 2020 verkocht en daarmee zijn alle kavels 
van De Maricken door de gemeente aan de ontwikkelaars verkocht. In 2020 wordt gestart met de 
aanbesteding en het woonrijp maken van de laatste deelplannen (4 en 5). Naar verwachting is het 
woonrijp maken in 2021 gereed. In 2021 wordt ook het park gerealiseerd. De grondexploitatie wordt 
eind 2021 afgesloten.  

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel 

Van de 195 kavels die in Land van Winkel aanwezig zijn, zijn 170 woningen gereed of bijna gereed. 
Het grootste deel is inmiddels bewoond.  De verwachting is dat de resterende kavels in 2020 zijn 
verkocht: Janssen de Jong moet nog twaalf kavels afnemen in 2020. De verkoop van de woningen 
bleek moeizamer te verlopen en daarom hebben de gemeente en Janssen de Jong afgesproken om 
zeven kavels op een andere manier in de markt te zetten. Deze worden als vrije kavels verkocht. 
Uitgangspunt is dat de kwaliteit overeind blijft en dat de gemeente voor een belangrijk deel profiteert 
van de meeropbrengsten.  Per 1 januari van dit jaar moesten nog drie gemeentelijke kavels worden 
verkocht. Over deze kavels zijn inmiddels overeenkomsten gesloten en worden dit jaar geleverd. Dit 
zijn de laatste kavels van de in totaal dertig kavels. 
  
Land van Winkel is geheel bouwrijp. Voor wat betreft het woonrijp maken zijn de straten, waar de 
woningen in zijn geheel bewoond zijn, woonrijp gemaakt. In 2020 en 2021 worden de laatste delen 
van het project woonrijp gemaakt. Naar verwachting kan de grondexploitatie in 2021 worden 
afgesloten.  

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht 

Met vaststelling van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van ‘’Stationslocatie Mijdrecht” is het 
mogelijk om het winnende plan van de combinatie BPD-Menhir te realiseren. Dit plan voorziet in de 
realisatie van 71 woningen, waarvan 35 in het sociale segment. In 2020 wordt het plan uitgewerkt van 
een Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. Voor de woningen in het sociale segment is met 
GroenWest een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
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Tijdens de ter inzagelegging van het bestemmingsplan zijn drie beroepen ingesteld bij de Raad van 
State. Deze beroepen lopen nog, wat tot vertraging leidt. De verwachting is dat in 2020 de locatie door 
de gemeente kan worden verkocht aan BPD. De grondexploitatie kan daarmee worden afgesloten. 
BPD verzorgt het bouw- en woonrijp maken van de locatie, realisatie van woningen en herontwikkeling 
van het Stationsgebouw.  

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd 

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

1. Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht. 
2. Marickenzijde 2e fase Wilnis. 
3. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht. 
4. Baambrugse Zuwe 143b Vinkeveen. 
5. Herenweg 196 en 196a Vinkeveen.  
6. Centrum Oost, Herenweg 70 Vinkeveen. 
7. Ontspanningsweg/Wilnisse Dwarsweg Mijdrecht. 
8. Provincialeweg N201 Mijdrecht (agrarisch perceel). 
9. Twistvliedschool, Kwikstaart 44 Mijdrecht. 
10. Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen. 
11. De Hoeksteen, Eendracht 6 Mijdrecht. 

  
De boekwaarde van gronden en verspreide percelen kan lager zijn dan de actuele waarden, waardoor 
er binnen de gronden niet voor de publieke taak bestemd sprake is van stille reserves. Deze reserves 
kunnen van substantiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal dan wel de financiële positie van 
de gemeente. De omvang van de stille reserves is 3.658.000 euro op 1 januari 2020. 
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Subsidies & Bijdragen 

Samenvatting 

De gemeente verstrekt subsidies en bijdragen aan een breed scala van organisatie. Hiermee worden 
veel verschillende doelen bereikt. Van het geven van zorg aan de meest kwetsbare kinderen, het 
faciliteren van sport activiteiten en het inkopen en aanbesteden van projecten. Voor 2020 was een 
budget beschikbaar van 7.162.000 euro. Door ombuigingen op activiteiten en organisaties daalt deze 
bijdrage naar 6.833.000 euro in 2021. De begrootte bijdrage daalt verder in 2022 en 2023. Door de 
bijdragen aan de organisaties kunnen tal van doelstellingen bereikt worden. In het vervolg  is een 
overzicht gegeven van de inzet van financiële middelen voor organisaties en verenigingen die een 
bijdrage leveren aan de (sociale) infrastructuur van onze gemeente. 
  
Er is een stijging van 1 mln. euro ten opzichte van de subsidieparagraaf in de begroting 2020. Dit 
wordt veroorzaakt door een nieuwe systematiek. In deze paragraaf worden subsidies en bijdragen in 
de brede zin opgenomen. Dit is ter bevordering van het inzicht in bijdragen die de gemeente aan 
organisaties verstrekt. In vorige jaren werden alleen subsidies opgenomen. 

Beleidskader 

De Ronde Venen ondersteunt veel initiatieven op het gebied van wonen, werken, welzijn, onderwijs, 
kunst, cultuur, sport, recreëren, enz. Allemaal activiteiten die ten goede komen aan de Rondeveense 
samenleving. De gemeente doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies en bijdragen. 
 
De wettelijke basis voor het verstrekken van subsidies is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) (titel 4.2), voorts de Algemene subsidieverordening. De subsidieverordening vormt de 
grondslag voor de verleende subsidies. Daarnaast is een aantal nadere regels opgesteld voor het 
verstrekken van subsidies. Hierbij kan gedacht worden aan 'Beleidsregels Subsidie Sportstimulering', 
'Beleidsregels subsidieaanvragen bewoners en bewonersorganisaties' en 'Nadere regels ten aanzien 
van het eigen vermogen en de reserves van de subsidieontvangers van de gemeente De Ronde 
Venen 2013'. 
  

Financieel totaaloverzicht subsidies & bijdragen 
Bedragen x €1.000 

Programma en taakveld 

van de verstrekte 

subsidies 

Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Programma 1 Openbare 

orde en veiligheid 

     

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 

84 88 88 88 88 

Programma 2 Verkeer, 

vervoer en waterstaat 

     

2.5 Openbaar vervoer 5 5 5 5 5 
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Programma 3 

Economische zaken 

     

3.3 Bedr.loket en 

bedr.regelingen 

72 110 110 110 110 

Programma 4 Onderwijs      

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 

642 478 532 532 532 

Programma 5 Cultuur, 

recreatie en sport 

     

5.1 Sportbeleid en 

activering 

192 203 201 201 201 

5.2 Sportaccommodaties 625 632 632 632 632 

5.3 Cultuurpresentatie, 

prod.partic. 

185 168 168 168 168 

5.4 Musea 40 0 0 0 0 

5.6 Media 720 695 630 630 630 

5.7 Openbaar groen en 

recreatie 

12 12 12 12 12 

Totaal Programma 5 

Cultuur, recreatie en 

sport 

1.774 1.711 1.644 1.644 1.644 

Programma 6 Sociaal 

domein 

     

6.1 Samenkracht en 

burgerparticip. 

2.115 2.006 2.001 1.951 1.951 

6.2 Wijkteams 414 414 414 414 414 

6.3 Inkomensregelingen 80 70 70 70 70 

6.4 Begeleide 

participatie 

301 294 290 234 234 

6.5 Arbeidsparticipatie 65 65 0 0 0 

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

155 155 155 155 155 

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

63 53 53 53 53 

6.82 Geëscaleerde zorg 

18- 

1.060 1.088 1.088 1.088 1.088 

7.1 Volksgezondheid 126 113 113 113 113 
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Totaal Programma 6 

Sociaal domein 

4.378 4.258 4.184 4.078 4.078 

Programma 8 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

     

8.3 Wonen en bouwen 43 23 23 23 23 

Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

     

0.4 Overhead 164 161 170 173 176 

Totaal subsidies & 

bijdragen 

7.162 6.833 6.755 6.652 6.655 

Toelichting op de subsidies & bijdragen 

Taakveld Omschrijving Toelichting 

1.2 Openbare orde en veiligheid Er worden bijdragen verstrekt aan Bureau Halt, 
Veiligheidshuis en voor opvang van zwerfdieren. 
Deze instellingen dragen bij aan de doelstelling 
van een veilige omgeving.  

2.5 Openbaar vervoer Er is structureel budget beschikbaar om te 
verstrekken aan de Vereniging Buurtbus. Deze 
wordt verstrekt ter stimulering en uitvoering van 
kleinschalig vervoer in de gemeente. 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

De inkomsten uit deze heffing worden na aftrek 
van perceptiekosten overgeheveld naar het 
ondernemersfonds dat wordt beheerd door 
Stichting Koopcentrum Mijdrecht. De subsidie is 
bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten die 
zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

Er zijn verschillende doelen met de subsidies op 
het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken. 
Ten eerste betreft een gedeelte de 
schoolbegeleidingsmiddelen die aan de scholen 
wordt verstrekt. Deze wordt naar rato van het 
aantal leerlingen over de scholen verdeeld voor 
leerlingenbegeleiding. Daarnaast betreft het de 
kind-gebonden subsidies voor peuterspeelzalen. 
Ook worden er subsidies verstrekt voor Technet, 
de taalklas en de klassenassistenten. 
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Taakveld Omschrijving Toelichting 

5.1 Sportbeleid en activering Een aanzienlijk deel van de subsidies wordt 
verstrekt voor het creëren van sport- en 
beweegaanbod door middel van de inzet van 
buurtsportcoaches. Daarnaast is budget 
beschikbaar voor de ondersteuning van incidentele 
projecten en er wordt een subsidie verstrekt aan 
de organisatie Spel en Sport 55+ om 
beweegactiviteiten te organiseren die met name 
voor ouderen bedoeld zijn. 

5.2 Sportaccommodaties Aan Sporthal De Phoenix en Sporthuis Abcoude 
wordt een exploitatievergoeding verstrekt. 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie 
en -participatie 

In het kader van de lokale bijdrage aan 
cultuureducatie is budget beschikbaar voor 
verscheidene organisaties voor kunst- en 
cultuureducatie en amateurkunst om het zichtbaar 
te maken, bij elkaar te brengen, de kwaliteit te 
verbeteren en om te initiëren. Tevens worden 
bijdragen verstrekt aan muziekverenigingen, 
Stichting Ab-Art en Stichting Straattheater. Ten 
slotte is er budget voor eenmalige subsidies dat 
wordt ingezet voor nieuwe aansprekende kunst- 
en cultuurevenementen van samenwerkende 
kunst- en cultuurorganisaties, nieuw beleid en 
noodzakelijke investeringen in het kunst- en 
cultuurveld. 

5.4 Musea Er was een bijdrage voor musea beschikbaar in de 
gemeente. Vanwege onderuitputting en in het 
kader van ombuigingen is hier niet langer budget 
voor beschikbaar. 

5.6 Media RTV De Ronde Venen ontvangt een subsidie. 
Voorwaarde is dat de berichtgeving het 
gemeentehuis omvat en dat de gebeurtenissen in 
de gemeente worden verslagen en 
becommentarieerd. Daarnaast wordt een bijdrage 
verstrekt voor de cultuurconsulent. Ten slotte is 
een budget beschikbaar voor de Bibliotheek. Het 
doel is om uitvoering te geven aan de openbare 
bibliotheek, het verhogen van de sociale cohesie, 
het verhogen van de participatie en het 
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Taakveld Omschrijving Toelichting 

terugdringen en voorkomen van 
taalachterstanden. 

5.7 Openbaar groen en recreatie De gemeente geeft een bijdrage voor het 
organiseren van tal van excursies en lezingen in 
en over natuur en landschap binnen de gemeente. 
Daarnaast wordt een bijdrage verstrekt aan De 
Oranjevereniging voor het organiseren van 
activiteiten op Koningsdag en tijdens de 
herdenkingen op 4 mei. 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

Dit taakveld omvat vele subsidies in het 
voorliggende veld. Onder meer Stichting 
Tympaan-De Baat, Kwadraad Maatschappelijk 
Werk, Stichting MEE, Thuisbegeleiding, Stichting 
Handje Helpen, Antidiscriminatievoorziening, 
Stichting Slachtofferhulp en coördinatie huiselijk 
geweld initiëren en voeren activiteiten uit die de 
leefbaarheid in de gemeente De Ronde Venen 
bevorderen. Het welzijnswerk levert algemene 
voorzieningen die het beroep op individuele 
maatwerkoplossingen reduceert en vervult 
daarmee een belangrijke functie in het voorveld. 
Naast de inzet van professionele krachten, maken 
zij veel gebruik van vrijwilligers. Tevens wordt een 
bijdrage verstrekt aan de dorpshuizen voor hun 
bijdrage aan de buurtvoorzieningen en de sociale 
infrastructuur. Daarnaast is er budget voor 
wijkopbouw, bewonersbudget, 
cliënttevredenheidsonderzoek, toezicht 
kinderopvang, vreemdelingen, adviesraad sociaal 
domein en waardering mantelzorgers. 

6.2 Wijkteams Binnen de Servicepunten is een laagdrempelige 
toegang tot het Sociaal Domein georganiseerd, 
met een duidelijke informatie en adviesfunctie. De 
servicepuntenfunctie binnen Tympaan-de Baat 
biedt de gelegenheid om inwoners van De Ronde 
Venen optimaal kunnen bedienen. Hiervoor is 
structureel budget beschikbaar. 
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Taakveld Omschrijving Toelichting 

6.3 Inkomensregelingen Binnen dit taakveld wordt een subsidie verstrekt 
aan Stichting Jongeren Actief. Met deze subsidie 
worden contributies, zwemlessen, 
cultuurdeelname en sportkledingen en materialen 
vergoed voor kinderen en jongeren waarvan de 
ouders een laag inkomen hebben. 

6.4 Begeleide participatie Er wordt loonkostensubsidie verstrekt voor de 
wsw-ers werkzaam bij organisaties. Tevens 
worden de in 2019 opgerichte stichtingen Stichting 
GroenWerk, Stichting SchoonmaakWerk, en 
Stichting Beschut werk bekostigd vanuit dit 
taakveld. Deze stichtingen begeleiden en bieden 
werk aan de wsw-ers. Ook WIL, die de 
werkgeverstaken uitvoert namens de gemeente, 
ontvangt een bijdrage vanuit dit taakveld. 

6.5 Arbeidsparticipatie Om jongeren zonder startkwalificatie en zonder 
werk een plek te bieden van waaruit er sneller 
uitzicht is op een baan is er in subsidie 
beschikbaar voor de leer-werkplaats. 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Er wordt ingezet op het bieden van 
maatwerktrajecten voor schuldhulpverlening. In de 
intakefase wordt aan de hand van indicatoren een 
inschatting gemaakt over het hoogst haalbare 
resultaat. Met deze aanpak wordt op efficiënte 
wijze schuldhulpverlening geboden. Verwacht 
wordt dat daarmee op termijn minder zware 
interventies nodig zullen zijn die leiden naar 
succesvolle bemiddeling. 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Vanuit dit taakveld worden subsidies beschikbaar 
gesteld voor Buurtgezinnen en Familiegroepsplan. 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Dit budget is bestemd voor de Justitiële 
maatregelen en Veilig Thuis 18- en 18+ die 
worden uitgevoerd door Samen Veilig Midden 
Nederland. Dit wordt gedaan om de veiligheid van 
het kind te verbeteren voor de opvang van de 
doelgroep kinderen 18-. De lasten om de veiligheid 
van het kind te verbeteren betreffen de aanpak 
kindermishandeling (de functie Advies- en 
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meldpunten kindermishandeling (AMK’s) en 
kinderbeschermingsmaatregelendoor de 
gecertificeerde instelling). De jeugdreclassering 
(ook door de gecertificeerde instelling) is een taak 
waarbij de zorg vaak wordt verleend op last van de 
rechter. 

7.1 Volksgezondheid Voor de uitvoering van de CJG-taken ontvangt 
Kwadraad een bijdrage. Dit is bestemd voor 
cursussen en het pedagogisch bureau. 

8.3 Wonen en bouwen Er is een structureel budget van opgenomen voor 
het monitoren van de woonvisie. De advisering 
over de urgenties voor de toewijzing van 
huurwoningen wordt uitgevoerd door de Stichting 
Urgentieverlening West Utrecht (SUWU). Hiervoor 
is ook een structureel budget beschikbaar. 

0.4 Overhead In 2014 is de gemeente toegetreden tot Regionaal 
Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK). 
Het Rijk adviseert bij inkoop en 
aanbestedingen. Er is structureel budget 
beschikbaar voor de bijdrage aan het Rijk.  
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Financiële begroting 
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Financieel totaaloverzicht van de programma’s 

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

Totaal van de drie domeinen en de tien programma's 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 

na wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879 

Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408 

Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529 

Onttrekkingen 9.554 11.831 6.460 2.072 798 612 

Stortingen 4.284 9.555 3.099 0 0 0 

Mutaties 

reserves 

-5.270 -2.276 -3.361 -2.072 -798 -612 

Resultaat 

(+= tekort en 

- = 

overschot) 

669 1.651 772 -347 -1.913 -2.141 

Totaal per programma 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 

na wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten       

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582 

Programma 2 

Verkeer, vervoer 

en waterstaat 

7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479 

Programma 3 

Economische 

zaken 

546 616 566 566 566 566 

Programma 4 

Onderwijs 

3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456 

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport 

7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240 
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Programma 6 

Sociaal domein 

32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314 

Programma 7 

Milieu en 

duurzaamheid 

8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369 

Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting 

7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194 

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643 

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034 

Totaal Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879 

Baten       

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

43 160 79 79 79 79 

Programma 2 

Verkeer, vervoer 

en waterstaat 

293 257 264 264 264 264 

Programma 3 

Economische 

zaken 

690 598 931 931 931 931 

Programma 4 

Onderwijs 

335 300 300 300 300 300 

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport 

497 394 412 412 412 412 

Programma 6 

Sociaal domein 

8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446 

Programma 7 

Milieu en 

duurzaamheid 

9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510 

Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting 

6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512 
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Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

1.623 1.279 724 646 607 962 

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991 

Totaal Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408 

Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529 

Onttrekkingen       

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

9.554 11.831 6.460 2.072 798 612 

Stortingen       

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

4.284 9.555 3.099 0 0 0 

Mutaties reserves -5.270 -2.276 -3.361 -2.072 -798 -612 

Resultaat (+ = 

tekort en - = 

overschot) 

669 1.651 772 -347 -1.913 -2.141 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post 
onvoorzien en overige stelposten 

 
In dit onderdeel wordt ingegaan op: 
A. Algemene dekkingsmiddelen 
B. Overhead 
C. Het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting 
D. Post onvoorzien 
E. Stelpost onderuitputting. 
  
De onderdelen A tot en met C gelden voor alle gemeenten. De onderdelen D en E zijn voor het 
financieel inzicht hieraan toegevoegd. 
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A. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

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

Algemene dekkingsmiddelen 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Lokale heffingen             

   Onroerende zaakbelasting woningen 5.955 5.780 5.940 5.940 5.940 5.940 

   Onroerende zaakbelasting niet-woningen 2.031 2.119 3.150 3.850 4.150 4.150 

   Precariobelasting 2.261 2.253 2.253 0 0 0 

   Forensenbelasting 271 248 322 322 322 322 

   Toeristenbelasting 270 222 441 441 441 441 
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Algemene dekkingsmiddelen 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

   Hondenbelasting 171 170 174 174 174 174 

   Roerende zaakbelasting 81 76 82 82 82 82 

2. Algemene uitkering 50.416 52.460 54.810 53.400 55.680 56.450 

3. Dividend 143 61 83 83 83 83 

4. Renteresultaat -24 -233 89 -80 -200 -107 
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1. Lokale heffingen 

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld 
onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting. 
  
De opbrengsten van de lokale heffingen zijn opgenomen in domein 2 en 3 bij programma 3 
Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting) en programma 10 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een specificatie opgenomen per 
belastingsoort.  

2. Algemene uitkering 

De ramingen van de algemene uitkering is opgenomen in domein 3 bij programma 10 Financiering en 
algemene dekkingsmiddelen. De ramingen zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020. 

3. Dividend 

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van N.V. Vitens. De 
opbrengst van de dividend is opgenomen in domein 3 bij programma 10 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen over deze twee partijen zijn opgenomen in de paragraaf 
Verbonden partijen en in de paragraaf Financiering. 

4. Renteresultaat 

Het renteresultaat is toegelicht in de paragraaf Financiering. 

B. Overhead 

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces. Hieronder vallen: 

 Financiën 
 Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie 
 Personeel en organisatie 
 Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) 
 Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie 
 Juridische zaken 
 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel 

uitmaakt van de ambtelijke organisatie) 
 Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen 
 Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging) 
 Documentaire informatievoorziening (DIV) 
 Managementondersteuning primair proces. 

  
De kostenontwikkeling van overhead is hieronder weergegeven. 
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Kostenontwikkeling overhead 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

E040 Overhead 9.573 9.565 8.741 8.258 8.003 

E041 Personeel en organisatiebeleid 688 669 666 624 603 

E042 Regionaal inkoopbureau 165 157 164 162 162 

E043 Communicatie 127 113 103 91 80 

E044 Juridische zaken 69 81 101 81 101 

E045 Bestuurszaken bestuursonderst 53 85 55 55 55 

E046 I&A 2.369 2.409 2.727 2.450 2.492 

E047 DIV 597 483 547 459 462 

E048 Facilitaire zaken huisvesting 706 625 616 704 676 

E049 Financiële adminstratie 188 193 193 193 193 

Nettokosten overhead 14.535 14.380 13.912 13.076 12.827 
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C. Vennootschapsbelasting 

In de ramingen 2021 -2024 is structureel rekening gehouden met te betalen kosten van 10.000 euro 
voor vennootschapsbelasting. Deze kosten zijn opgenomen in domein 3 bij programma 10 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.   

D. Post onvoorzien 

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2021– 2024 een post onvoorzien opgenomen. 
Uitgegaan is van 2 euro 50 per inwoner. Hierdoor is 112.000 euro beschikbaar voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in domein 3 bij 
programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 

E. Stelpost onderuitputting 

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar 
minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2021 – 2024 
is rekening gehouden met een stelpost van 100.000 euro als onderuitputting op de programma’s. Dit 
is gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar. 
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Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 

 
Na het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 zijn er diverse raadsbesluiten genomen 
tot en met juli 2020 die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten en de inzet van 
reserves. Dit is hieronder weergegeven voor de drie domeinen gezamenlijk. Daarna is een specificatie 
opgenomen per domein naar programma en onderwerp. 
  

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020  (bedragen x  € 1.000) 

Domein 2021 2022 2023 2024 

Sociaal domein 2.430 2.430 2.430 2.430 

Economie, wonen en fysieke leefomgeving 1.325 359 39 50 

Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -137 -105 -106 -107 

Totaal netto kosten 3.618 2.684 2.363 2.373 

Inzet reserves -1.324 -350 0 0 

Effect op begrotingsresultaten (+ = nadeel en - 
= voordeel) 

2.294 2.334 2.363 2.373 

  

Specificatie domein 1 - Sociaal domein 

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het sociaal domein 
(bedragen x  € 1.000) 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum 

Structurele doorwerking 1e 
bestuursrapportage 2020: 

        2 juli 2020 

 Kostenontwikkeling van 
begeleide participatie 
(voormalig WSW) 

450 450 450 450   
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Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het sociaal domein 
(bedragen x  € 1.000) 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum 

 Kostenontwikkeling Wet 
maatschappelijke opvang 
(WMO) 

310 310 310 310   

 Kostenontwikkeling 
jeugdzorg 

1.670 1.670 1.670 1.670   

Totaal domein 1 2.430 2.430 2.430 2.430   

Specificatie domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving 

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het domein Economie, 
wonen en fysieke leefomgeving (bedragen x  € 1.000) 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum 

Programma 2 Verkeer, vervoer 
en waterstaat: 

          

Beheerplan kunstwerken 2020 - 
2024 

85 60 61 61 28 november 
2019 

Beleidsplan openbare verlichting 
2020 - 2024 

-237 -220 -190 -177 17 december 
2019 

Structurele doorwerking 1e 
bestuursrapportage 2020 - 
Aanpassing pachten openbare 
verlichting 

10 10 10 10 2 juli 2020 

Totaal programma 2 -142 -150 -119 -106   

Programma 5 Cultuur, recreatie 
en sport: 

          

Herijking evaluatie harmonisatie 
en actualisatie van 
buitensportaccommodaties 

14 13 13 13 17 december 
2019 
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Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het domein Economie, 
wonen en fysieke leefomgeving (bedragen x  € 1.000) 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum 

Recreatieve voorzieningen 
Marickenland/De Heul 

1.265 350 0 0 30 januari 
2020 

Structurele doorwerking 1e 
bestuursrapportage 2020: 

        2 juli 2020 

 Onkruidbestrijding 77 77 77 77   

 Onderhoudskosten 
sportpark Abcoude 

40 40 40 40   

 Belastingen van 
bedrijfsmiddelen 

7 7 7 7   

 Hogere bijdrage voor 
sporthal De Phoenix 

10 10 10 10   

 Openbaar groen 9 9 9 9   

Totaal programma 5 1.422 506 156 156   

Programma 8 Ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting: 

          

Aanpassing verkeerstructuur 
(centrumplan) Vinkeveen 

45 0 0 0 4 juni 2020 

Totaal programma 8 45 0 0 0   

Totaal domein 2 1.325 356 37 50   
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Specificatie domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het domein Veiligheid, 
bestuur, dienstverlening en financiën (bedragen x  € 1.000) 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum 

Programma 1 Openbare 
orde en veiligheid: 

          

Revitalisatie 
brandweerkazernes 

30 76 75 74 23 april 2020 

Structurele doorwerking 1e 
bestuursrapportage 2020 - 
overeenkomst 
sandwichborden 

-35 -35 -35 -35 2 juli 2020 

Totaal programma 1 -5 41 40 39   

Programma 9 Bestuur en 
ondersteuning: 

          

Eerste contour REP en 
beoordelingskader U10 

14 0 0 0 2 juli 2020 

Structurele doorwerking 1e 
bestuursrapportage 2020 - 
wegvallen 4e wethouder 

-146 -146 -146 -146 2 juli 2020 

Totaal programma 9 -132 -146 -146 -146   

Totaal domein 3 voor inzet 
van reserves 

-137 -105 -106 -107   

Inzet van reserves -1.324 -350 0 0   

Totaal domein 3 na inzet 
van reserves 

-1.461 -455 -106 -107   
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Overzicht autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 

 
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2021 - 2024 zijn er diverse autonome 
ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden 
(volumeontwikkeling). In dit onderdeel is een specificatie van de autonome ontwikkelingen per domein 
opgenomen. 

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 2021 - 2023 

Domein 2021 2022 2023 2024 

1 Sociaal domein 2.518 2.664 2.686 2.712 

2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 58 94 -138 72 

3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en 
financiën 

-793 -1.735 -1.743 -2.309 

Totaal 1.783 1.023 805 475 

  

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 1 Sociaal domein 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

1 Kostenontwikkeling  jeugdzorg 1.525 1.525 1.525 1.525   

2 Kostenontwikkeling Wmo 514 558 603 647   

3 Ontwikkeling capaciteitskosten 384 385 385 385   

4 Ontwikkeling kosten en opbrengsten 
Buig 

83 183 183 183   

5 Kostenontwikkeling overig incl. 
gemeenschappelijke regelingen 

72 72 70 72   

6 Kostenontwikkeling WSW 0 0 -25 -25   
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

7 Afschrijvingskosten -9 -9 -9 -23   

8 Toegerekende rente aan 
investeringen 

-51 -50 -46 -52   

  Totaal 2.518 2.664 2.686 2.712   

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 2 Economie, wonen en fysieke 
leefomgeving 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

1 Ontwikkeling capaciteitskosten 375 302 302 302   

2 Ontwikkeling 
omgevingsvergunningen 

294 -264 -438 -436   

3 Kostenontwikkeling wegen, 
bruggen en verlichting 

109 109 109 109   

4 Kostenontwikkeling 
sportaccommodaties 

65 65 65 65   

5 Kostenontwikkeling ODRU 64 64 64 64   

6 Diverse -12 -9 34 72   

7 Kostenontwikkeling openbaar 
groen 

-41 84 89 44 Deels 
verschuiving 
tussen jaren 

8 Actualisatie Land-, 
watertoeristen 
en woonforensenbelasting 

-82 -82 -82 -82   

9 Afschrijvingskosten -92 -78 -195 -12   

10 Toegerekende rente aan 
investeringen 

-103 -97 -86 -57   
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

11 (Tussentijdse) winstneming 
grondexploitaties 

-519       Verrekend met 
de algemene 
reserve 

  Totaal 58 94 -138 72   

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening 
en financiën 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

1 Uitkomsten meicirculaire 
Gemeentefonds 2020 

-940 -1.560 -1.680 -1.850 Aparte 
informatienota 
verstrekt 

2 Onroerende 
zaakbelastingen 

-191 -191 -191 -191 Areaal + inflatie 

3 (Toegerekende) rente -31 -222 -338 -249   

4 Afschrijvingen -29 -26 -8 -98   

5 Diverse -12 -25 -22 -21   

6 Kostenontwikkeling 
bestuur 

27 60 55 55 Raad, griffie, 
college en VNG 

7 Kostenontwikkeling 
openbare orde 

36 36 36 36   

8 Kostenontwikkeling 
uitvoering heffingen 

42 42 42 42   

9 Kostenontwikkeling 
overhead 

43 55 58 63   

10 Dividend BNG & Vitens 93 93 93 93   
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking 

11 Kostenontwikkeling 
brandweer 

97 80 39 39   

12 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

392 433 433 433   

13 Ontwikkeling 
reisdocumenten 

      -191   

14 Uitkomsten 
septembercirculaire 
Gemeentefonds 2020 

-320 -510 -260 -470   

  Totaal -793 -1.735 -1.743 -2.309   
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Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024 

 
Bestuurlijk is toegezegd om zowel in de begroting als in de verantwoording een doorkijk te geven in de 
financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Dit onderdeel is een uitwerking van deze toezegging. 
  
De meerjarenbegroting Sociaal Domein laat op totaalniveau een opbouw in middelen zien van 25,1 
mln. euro in 2020 naar 25,8 mln. euro in 2024. Bij deze ontwikkelingen worden uitgangspunten zoals 
onder andere: gezond en veilig opgroeien, zo gezond mogelijk oud worden en nadruk op preventie bij 
hulp, ondersteuning en zorg, zo goed mogelijk gevolgd. 
  
Het overzicht is anders opgebouwd dan vorig jaar. De baten en lasten zijn apart weergegeven. 
Daarnaast is het overzicht op taakveldniveau. 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2024 

De voornaamste ontwikkeling binnen het sociaal domein vanaf 2018 is de stijging in de zorgkosten. 
Dit betreft voornamelijk open-einde regelingen. De stijging betreft voornamelijk de jeugdzorg, 
taakvelden 6.72 en 6.82. Daarnaast stijgen de kosten voor de Wmo. Hieronder vallen de 
huishoudelijke hulp, begeleiding en de PGB`s voor Wmo. Ten slotte stijgen de kosten voor de GGD op 
het taakveld 7.1 Volksgezondheid. 
  
In 2020 is een forse stijging te zien in zowel de baten en lasten op het taakveld 6.3 
Inkomensregelingen. Met deze middelen van het rijk wordt de TOZO uitgevoerd. Deze regeling is 
ingesteld naar aanleiding van de gevolgen van de Corona crisis voor zelfstandigen. Voor het saldo 
van baten en lasten heeft de TOZO een budgetneutraal effect. 
  
Er zijn verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein van 2020 naar 2021 en verder: 

 Het inhuurbudget voor de wijkteams overgeheveld naar de reguliere formatie van Team 
Toegang, wat de daling in de lasten op het taakveld Wijkteams verklaard 

 Op de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ is een stijging van de lasten door de 
indexaties voor Jeugdhulp en Wmo 

 De baten en lasten op het taakveld Inkomensregelingen dalen door het beëindigen van de 
TOZO regeling 

 Ten slotte dalen de totale lasten de komende jaren door de voorgestelde ombuigingen. 
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Ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2018 Rekening 2019 Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten        

6.1 Samenkracht en 

burgerparticip. 

3.034 2.875 2.915 2.817 2.876 2.838 2.838 

6.2 Wijkteams 1.531 1.728 1.610 1.256 1.251 1.251 1.246 

6.3 Inkomensregelingen 8.805 8.782 16.526 9.987 9.978 9.978 9.968 

6.4 Begeleide 

participatie 

1.888 2.094 2.271 2.239 2.185 2.099 2.094 

6.5 Arbeidsparticipatie 778 1.112 654 674 605 471 467 

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

2.064 2.247 2.185 2.284 2.204 2.129 2.124 

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

3.844 4.291 4.232 4.520 4.430 4.335 4.368 

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

5.106 6.950 6.947 8.186 8.115 7.965 7.810 

6.81 Geëscaleerde zorg 

18+ 

152 74 307 242 247 247 242 

6.82 Geëscaleerde zorg 

18- 

1.158 1.049 1.290 1.367 1.362 1.362 1.357 
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7.1 Volksgezondheid 1.501 1.699 1.741 1.798 1.798 1.798 1.798 

Totaal Lasten 29.861 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314 

Baten        

6.1 Samenkracht en 

burgerparticip. 

90 83 46 46 46 46 46 

6.3 Inkomensregelingen 7.055 7.744 14.726 7.963 7.863 7.863 7.863 

6.4 Begeleide 

participatie 

0 574 380 312 307 301 301 

6.5 Arbeidsparticipatie 124 114 0 0 0 0 0 

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

200 96 100 110 94 79 79 

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

465 141 220 146 150 153 157 

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

94 76 0 0 0 0 0 

6.81 Geëscaleerde zorg 

18+ 

0 0 90 0 0 0 0 

7.1 Volksgezondheid 11 0 0 0 0 0 0 

Totaal Baten 8.040 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446 

Saldo van lasten en 

baten 

21.821 24.071 25.116 26.792 26.591 26.032 25.869 
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Inhoud van de taakvelden 

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de 
gemeente nodig is) gericht op participatie: 

 ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en 
mantelzorgsociaal en cultureel werk; 

 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); 
 wijkopbouw; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); 
 buurt- en clubhuizen; 
 collectief aanvullend vervoer; 
 toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); 
 kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en 

peuterspeelzalen; 
 noodopvang vluchtelingen/ vreemdelingen; 
 Inclusie. 

  
6.2 - Wijkteams 
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het 
geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - 
dienstverlening): 

 voorlichting; 
 advisering; 
 cliëntondersteuning; 
 toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen; 
 preventie; 
 vroegsignalering. 

  
6.3 - Inkomensregelingen 
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: 

 inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de participatiewet; 
 geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; 
 IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers); 
 IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen); 
 kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); 
 kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; 
 sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor 

minima; 
 gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of 
chronische ziekte, etc. 

  
6.4 - Begeleide participatie 
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Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet 
gericht zijn op doorstromen naar arbeid: beschut werken; 

 bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, 
 bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekking; 
 dagbesteding. 

  
6.5 - Arbeidsparticipatie 
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: 

 re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, 
vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; 

 Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen 
bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie 
instrument); 

 stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating 
onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; 

 voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: 
werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel 
etc., loonwaardebepaling; 

 inburgering (WI) cursus Nederlands; 
 voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter 

begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 
  
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor 
mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden: 

 huisautomatisering (domotica); 
 woningaanpassingen; hulpmiddelen; 
 overige voorzieningen gehandicapten; 
 eigen bijdragen; 
 Parkeerbeleid invaliden (inclusief leges). 

  
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), 
die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van 
een toekenningsbeschikking: 

 individuele begeleiding; 
 huishoudelijke verzorging; 
 respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; 
 individueel vervoer; 
 financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of 

psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; 
 schuldhulpverlening; 
 PGB WMO; 
 eigen bijdragen. 

  
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 
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Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij 
toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: 

 begeleiding 18-, 
 jeugd- en opvoedhulp; 
 jeugd-GGZ; 
 jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; 
 Vervoer (18-); 
 PGB Jeugd; 
 persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; 
 jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). 

  
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele 
maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende 
opvangvoorzieningen verblijven: 

 vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); 
 beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; 
 inloopfunctie GGZ; 
 maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder 

verslaving; 
 WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang -zorg die wordt 

verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. 
  
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van 
kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die 
in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: 

 kinderbeschermingsmaatregelen, 
 aanpak kindermishandeling; 
 jeugdreclassering; 
 opvang (18-); 
 vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-); 
 beschermd wonen (18-); 
 programma's rond verslaving (18-); 
 PGB jeugd; 
 individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; 
 zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. 

  
7.1 - Volksgezondheid 
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als 
geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: 

 het monitoren van de gezondheidssituatie; 
 uitvoering van preventieprogramma's, 
 het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;  
 uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen 

bedreigingen van de gezondheid; 
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 bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; 
 het geven van voorlichting, advies en begeleiding; 
 het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; 
 het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 
 het bevorderen van medisch milieukundige zorg; 
 het bevorderen van technische hygiëne zorg; 
 het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; 
 Centra voor Jeugd en Gezin; 
 ambulance en ziekenvervoer. 
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Borg- en garantstellingen 

Toelichting 

De gemeente De Ronde Venen heeft garanties  afgegeven voor het betalen van rente en aflossing 
van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen aangegaan door woningbouwverenigingen, sport, 
welzijn en zorg voor het financieren van vaste activa. 
  

Overzicht borg- en garantstellingen 2019 - 2021  (bedragen x € 1.000) 

Nr. Naam van de instelling 
Saldo per  

31/12/2019 
Saldo per  

31/12/2020 
Saldo per  

31/12/2021 

Woningbouw: 

1 Stichting GroenWest 146.675 155.000 165.000 

2 
Hypotheekfonds 
overheidspersoneel 

649 640 630 

Sport, welzijn en zorg: 

3 VV CSW 18 9 0 

4 FC Abcoude 65 60 55 

5 Stichting dorpscentrum Wilnis 232 171 110 

6 
Stichting Ons Dorpshuis (De 
Boei) 

1.400 1.344 1.288 

7 
Stichting dorpshuis 
Baambrugge (De Vijf Bogen) 

10 0 0 

8 Sporthuis Abcoude 4.400 4.400 4.400 

9 Sporthuis Abcoude 735 735 735 

  Totaal 154.184 162.359 172.218 
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Toelichting op overzicht 

 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt de betaalverplichtingen voor een 
lening over wanneer de Stichting GroenWest (ondanks de voordelige 
financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer 
kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de 
zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun 
rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel 
onder de volgende afspraken:  

o Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen. 
o De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de 

renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de 
leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt. 

o Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de 
schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de 
renteloze leningen. 

o WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en 
het Rijk in als zeer klein. 

o Er loopt een landelijk onderzoek door de VNG om de risicoverdeling anders vorm te 
geven. 

 Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen. Hierdoor is er 
sprake van een aflopend karakter. 

 Vanaf 2022 vinden er aflossingen plaats op de leningen van sporthuis Abcoude. 
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Meerjarenprognose balans en EMU-saldo 

Algemeen 

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat 
bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. 
  
Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het 
aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de 
geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet 
dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier 
geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis 
zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2019. 
  
Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma, 
actualisatie grondexploitaties 2020 en de mutaties in de reserves en voorzieningen. 

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Activa:             

1 (Im)materiële vaste activa 87.000 100.500 107.100 109.800 111.100 110.200 

2 Financiële vaste activa 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

3 Voorraden 16.800 -5.300 0 0 0 0 

4 Uiteenzettingen met een 
rente typische looptijd 
korter dan één jaar 

12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 

5 Liquide middelen 100 100 100 100 100 100 

6 Overlopende activa 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

  Totaal activa 120.100 111.700 123.600 126.300 127.600 126.700 
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    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Passiva:             

7 Eigen vermogen 
(reserves) 

30.400 26.400 22.300 20.600 22.800 24.600 

8 Voorzieningen 3.900 2.900 3.500 4.000 4.800 5.600 

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

50.500 53.800 58.200 63.900 69.500 75.000 

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

33.700 27.000 38.000 36.200 28.900 19.900 

11 Overlopende passiva 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

  Totaal passiva 120.100 111.700 123.600 126.300 127.600 126.700 

  

EMU-saldo 

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn 
overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar 
sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van 
de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de 
Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te 
werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening 
opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2020 – 2022. 
  
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben 
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van 
Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. 
  
De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale 
overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet 
mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende 
begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. 
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Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 2021 komt uit op 15,4 mln. euro. Het betekent dat in EMU-
termen de uitgaven 15,4 mln. euro groter zijn dan de inkomsten. Dit blijkt uit onderstaande 
berekening. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 

Algemeen 

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en 
incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en 
daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel 
en  incidentele lasten zijn de uitzondering.  
 
Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het 
gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter 
van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder 
jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het kan voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een 
bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over 
meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een 
incidenteel karakter. 
  
In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van 
het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie 
jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen 
kwalificeren als incidenteel, maar gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich 
vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of 
langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de 
soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo 
blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de 
eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze 
langer dan drie jaar te ramen. 

Totaaloverzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

1 Sociaal domein -655 -143 0 0 

2 Economie, wonen en 
fysieke leefomgeving 

-1.293 -872 -205 -50 

3 Veiligheid, bestuur, 
dienstverlening en financiën 

-744 -541 -80 -60 

Totaal -2.692 -1.556 -285 -110 
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Domein 1 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

Domein 1 Sociaal domein 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

1 Afboeken restant 
boekwaarde 
scholencomplex Hofland 

-370       

2 Onderwijshuisvesting -
 inrichting meubilair en 
onderwijsleerpakket 

-48       

3 Onderwijshuisvesting - 
vergoeding voor 
noodlokalen 

-14       

4 Inclusieve samenleving -10       

5 Convenant samen 
dementievriendelijk 

-15 -10     

6 Intensivering 
participatiekoers 

-133 -133     

7 Leerwerkplaats -65       

  Totaal -655 -143 0 0 

  Toelichting: 

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

2 Voor uitbreiding eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare 
basisschool De Pijlstaart. 

3 Tijdelijk gebruik van noodlokalen voor openbare basisschool De Pijlstaart. 
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Domein 1 Sociaal domein 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

4 Met de inclusieagenda is gestart in 2020. In 2021 is een uitvoeringsbudget van 10.000 euro 
benodigd voor het afronden van deze agenda. 

5 Het uitvoeren van het convenant samen dementievriendelijk vindt plaats over de jaren 2018 
- 2022. 

6 Dit betreft kosten voor de in 2019 ingezette intensivering van de participatiekoers. 

7 De leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren wordt in 2021 voortgezet. 

Domein 2 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

1 Begeleiden en toetsen 
van werken van derden 

-80       

2 Uitvoeringsplan fietsen -140 -82     

3 Subsidie gemeentelijke 
monumenten 

-19       

4 Recreatieve 
voorzieningen 
Marickenland/De Heul 

-1.265 -350     

5 Vervangen populieren -40 -40 -45   

6 Verbeteren maaien en 
intensiveren toezicht 

-175 -175     

7 Natuurvriendelijker 
bermbeheer 

-25 -25     
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Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

8 Centrumplan Vinkeveen -45       

9 Projectbudget voor 
initiatieffase 

-50       

10 Grondexploitatie De 
Maricken 

635       

11 Grondexploitatie Land 
van Winkel 

211       

12 Handhaven 
bestemmingsplan 
Buitengebied-West 

-75       

13 Lood in de bodem -35       

14 Implementatie 
Omgevingswet 

-140 -45   210 

15 Opstellen 
Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan 

-50 -55 -160 -50 

16 Implementatie Wet 
kwaliteitsborging 

  -100     

  Totaal -1.293 -872 -205 -50 

  Toelichting: 

1 Er zijn diverse particuliere ontwikkelingen of ontwikkelingen van (sociale) partners die 
wenselijk zijn en waarbij gemeentelijke regie nodig is op het kwalitatief goed aansluiten op 
het openbaar gebied. Hiervoor is zowel in 2020 als in 2021 een incidenteel budget 
beschikbaar. 

2 In de periode 2020  -2022 vindt de realisatie plaats van de uitvoeringsmaatregelen uit het 
fietsplan. In 2021 is een bezuiniging toegepast van 50.000 euro op het uitvoeringsplan. 
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Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

3 In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat 
van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale 
subsidiebudget voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en 
gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Om de aanpak van “verwaarloosd erfgoed” 
een extra tijdelijke impuls te geven is voor de jaren 2019 - 2021 extra 19.000 euro aan 
budget beschikbaar. 

4 Voor het uitvoeren van de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap 
Groot Mijdrecht Zuid is 2,8 mln. euro beschikbaar. Hiervan wordt 2.040.000 euro bekostigd 
vanuit de algemene reserve verspreid over de jaren 2020 - 2022 en 760.000 euro uit het 
Groenfonds. Hiermee investeren we in de recreatieve voorziening van Marickenland en 
knelpunt De Heul. 

5 Dit betreft incidenteel budget voor het vervangen van populieren in het buitengebied. Het 
budget van 125.000 euro is verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. 

6 Een fijne woonomgeving betekent kwalitatief groen. In de komende drie jaar ingaande per 
2020 zetten wij in op de kwaliteit van onze gazons en intensiveren wij het toezicht op het 
groenonderhoud. Daarnaast wordt er meer kleur in de wijk aangebracht door hoogwaardige 
beplanting. 

7 We zetten in op natuurvriendelijk bermbeheer in de periode 2020 - 2022. 

8 Voor het aanpassen van de verkeerstructuur centrumplan Vinkeveen is 145.000 euro 
beschikbaar waarvan 100.000 euro in 2020 en 45.000 euro in 2021. 

9 De huidige werkwijze is dat separaat projectbudget (voor de initiatieffase) aangevraagd. Dit 
werkt vaak vertragend. Daarom is als experiment voor 2020 en 2021 incidenteel budget 
beschikbaar. Na deze twee jaar evalueren we of deze aanpak effectief is. 

10 Zoals is aangegeven in de door de raad vastgestelde 'Actualisatie grondexploitaties 2020' 
sluit De Maricken met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in 2021 winst genomen. 

11 Uit  'Actualisatie grondexploitaties 2020' blijkt dat Land van Winkel sluit met een positief 
eindresultaat. Hierdoor wordt in 2021 winst genomen. 

12 In 2020 en 2021 wordt een vervolg gegeven aan handhavingsactiviteiten die volgen uit de 
bestemmingsplanprocedures Buitengebied-West. 



 - pagina 217 van 289

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

13 Ondersteuning voor realiseren subsidie van de provincie voor het project diffuus lood in de 
bodem. 

14 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 januari 
2022.  In 2021/begin 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van de 
wet.  

15 In het kader van de Omgevingswet dient de gemeente te gaan beschikken over een 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan.  Onderzoek en participatie vereisen extra eenmalige 
middelen. 

16 Per 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging in werking.  Deze wet heeft grote impact 
op de gemeentelijke taken vergunningverlening en toezicht. In het eerste jaar is hiervoor 
extra inzet nodig. 

Domein 3 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

1 Verkiezingen -60 -60 -80 -60 

2 Beheer I-Burgerzaken -70       

3 Kwaliteit vastgoed en 
grondzaken 

-50       

4 Informatieveiligheid en 
privacy 

-39       

5 Data gestuurd werken -80 -80     

6 Frictiekosten personeel -200       
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Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

7 Eerste contour REP en 
beoordelingskader U10 

-14       

8 Digitaliseren besluitvorming -50       

9 Ontwikkelingen 
dienstverlening/digitalisering 

-303 -401     

10 Rechtmatigheids- 
verantwoording 

-25       

11 Inkomsten precario Stedin 1.700       

12 Verrekening precario Stedin -1.000       

13 Verrekening precario Vitens -553       

  Totaal -744 -541 -80 -60 

  Toelichting: 

1 In de ramingen is rekening gehouden met verkiezingen. Het verkiezingsschema kan wijzigen 
door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. Vanaf 2025 beschouwen we dit soort kosten als 
structureel. Alleen onverwachte verkiezingen (bijvoorbeeld als het kabinet valt) leiden tot 
incidentele lasten. 

2 Het nieuwe systeem I-burgerzaken wordt in 2020 en 2021 verder doorontwikkeld naar de 
behoeftes van onze klanten. 

3 De sterk toegenomen noodzaak om meer opgavegericht te werken, vraagt om een meer 
integrale beleidsaanpak en een nog betere integrale advisering over grondzaken. Deze 
kwaliteitsimpuls in vastgoed wordt doorgevoerd in de jaren 2020 en 2021. 

4 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de  Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) stelt is in 2020 en 2021 een incidenteel budget opgenomen. 
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Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

5 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is in de periode 2020 
- 2022 incidenteel budget beschikbaar. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op 
datagestuurd werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven 
om bij aan te sluiten. 

6 De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5%. Afgezet tegen de totale 
salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks 770.000 euro. Bij niet elke functie 
wordt voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen 
blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie 
verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een cultuuromslag aangekondigd. Hoewel ingezet 
wordt op het meenemen van iedereen bij deze ontwikkeling, is in incidentele gevallen 
afscheid nemen onvermijdelijk. Hiervoor is voor de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel 
budget opgenomen. 

7 De volgende gemeenten werken in de U10-regio samen aan het REP: Oudewater, 
Woerden, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, 
Wijk bij Duurstede, Nieuwegein, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt, Zeist en 
Utrecht. De regio staat voor grote en urgente ruimtelijke opgaven en de beschikbare ruimte 
is schaars. Een goede samenwerking en integrale, afgewogen keuzes zijn nodig om 
regionale (én lokale) doelen op een duurzame en efficiënte wijze te realiseren. In de U10-
regio wordt daarom samengewerkt aan een integraal ruimtelijk perspectief en programma. 
Het beoordelingskader en de contour vormen een vertrekpunt waarop dit perspectief verder 
kan worden uitgewerkt en beoordeeld. 

8 Het besluitvormingsproces van college- en raad wordt verder gedigitaliseerd. 

9 In 2021 en 2022 wordt geïnvesteerd in diverse bedrijfsprocessen zoals digitaal 
documentmanagement en het versterken van informatiebeveiliging (SIEM/SOC).  SIEM 
staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations 
Center. De combinatie van die twee afkortingen draagt er toe bij dat computerdreigingen, 
zoals hackpogingen of malware, beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht. Het 
helpt onze gemeente om digitaal weerbaarder te worden. 

10 Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het 
afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De 
accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de 
rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer 
transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een 
beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. We werken aan 
processen, systemen  en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.  
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Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 
+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

    2021 2022 2023 2024 

11 De op te leggen precariobelasting Stedin is geraamd op 1,7 mln. euro en wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve. 

12 Huishoudens ontvangen een korting op de doorberekende kosten van de precariobelasting. 

13 De opgelegde precariobelasting Vitens wordt verrekend met onze huishoudens. 
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Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2021 - 2024 

 
Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en 
incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de 
reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven 
structureel van aard. 
  
In de ramingen 2020 - 2024 zijn structurele onttrekkingen opgenomen. Deze zijn hieronder vermeld. 
Daarnaast zijn deze mutaties zichtbaar in deze begroting bij het onderdeel 'Totaaloverzicht reserves'. 

Structurele onttrekkingen (-) aan de reserves 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Aanpassen afschrijvingstermijn schoolgebouwen -292 -146 -143 -132 

2 Diverse afschrijvingen -95 -88 -88 -88 

3 Veenweidebad -168 -168 -168 -168 

4 Piet Mondriaangebouw -37 -37 -37 -37 

5 Gemeentewerf in Abcoude -37 -37 -37 -37 

6 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40 -40 -40 -40 

  Totaal -669 -516 -513 -502 

 

Nr. Toelichting 

1 Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen 
en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 
jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten worden 
opgevangen door het inzetten van de bestemmingsreserve schoolgebouwen. 

2 Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een 
aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse al 
uitgevoerde investeringen voor bijvoorbeeld sportaccommodaties. Voor deze investeringen 
is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.  

3 Voor het Veenweidebad wordt jaarlijks 168.000 euro ingezet vanuit de 
bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen. 
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Nr. Toelichting 

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

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

6 Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van het clubgebouw skeelerbaan 
in Baambrugge vindt een onttrekking plaats van 40.000 euro vanuit een 
bestemmingsreserve. 
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De stand en het gespecificeerde verloop van reserves 

Algemeen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht 
van baten en lasten in de jaarrekening en de begroting. Onder reserves worden afgezonderde 
vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf 
bepaald doel zijn gevormd. 
  
Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen: 

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

  
Beleidskader 
In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden 
onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves. In de raadsvergadering van maart 
2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze 
nota zijn opgenomen in dit overzicht. 
  
Algemene reserve 

 De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. 
 Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële 

tegenvallers. 
 Tekorten en overschotten in de begroting en jaarrekening worden verrekend met de algemene 

reserve.  
 Ondergrens van deze reserve is 10 mln. euro tenzij de in de actuele of komende begroting 

een hoger bedrag aan risico’s is opgenomen. In dat geval zal de ondergrens in de 
eerstvolgende actualisatie van de nota reserves en voorzieningen opgehoogd worden tot het 
eerste veelvoud van 500.000 euro boven het totaal van de gemelde risico’s in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

  
Bestemmingsreserves 
Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er 
sprake van een bestemmingsreserve.  

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Algemene reserve 22.590 17.578 13.235 10.907 12.082 14.118 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestemmingsreserves 8.434 10.500 9.831 9.315 8.802 8.300 

Te bestemmen 
resultaat  

-669 -1.651 -772 347 1.913 2.141 

Totaal  30.355 26.427 22.294 20.569 22.797 24.559 

  

Algemene reserve 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

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

Ontwikkeling algemene reserve 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari 23.625 22.590 17.578 13.235 10.907 10.969 

Te bestemmen resultaat t -1 2.671 -669 -1.651 -772 347 1.913 

Verschuiving tussen reserves -1.329 -3.293 -553 0 0 0 

Structurele mutaties -321 0 0 0 0 0 

Incidentele mutaties -2.056 -1.050 -2.139 -1.556 -285 -110 

Stand per 31 december 22.590 17.578 13.235 10.907 10.969 12.772 
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Bestemmingsreserves 2019 -2024 (bedragen x € 1.000) 

Ontwikkeling bestemmingsreserves 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari 9.999 8.434 10.500 9.831 9.315 8.802 

Verschuiving tussen 
reserves 

1.329 3.293 553 0 0 0 

Structurele mutaties -382 -674 -669 -516 -513 -502 

Incidentele mutaties -2.512 -553 -553 0 0 0 

Stand per 31 december 8.434 10.500 9.831 9.315 8.802 8.300 

  

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Bestemmingsreserve schoolgebouwen 

Stand per 1 januari 0 0 2.448 2.156 2.010 1.867 

Verschuiving tussen 
reserves 

0 2.740 0 0 0 0 

Structurele mutaties 0 -292 -292 -146 -143 -132 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 0 2.448 2.156 2.010 1.867 1.735 
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten 

Stand per 1 januari 1.790 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319 

Structurele mutaties -100 -100 -95 -88 -88 -88 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319 1.231 

              

3. Bestemmingsreserve Veenweidebad  

Stand per 1 januari 5.199 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359 

Structurele mutaties -168 -168 -168 -168 -168 -168 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359 4.191 

              

4. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw  

Stand per 1 januari 545 508 471 434 397 360 

Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37 
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 508 471 434 397 360 323 

              

5. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude 

Stand per 1 januari 1.003 966 929 892 855 818 

Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 966 929 892 855 818 781 

              

6. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude  

Stand per 1 januari 279 239 199 159 119 79 

Structurele mutaties -40 -40 -40 -40 -40 -40 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 239 199 159 119 79 39 
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

              

7. Bestemmingsreserve precario  

Stand per 1 januari 1.183 0 0 - - - 

Verschuiving tussen 
reserves 

1.329 553 553 - - - 

Structurele mutaties 0 0 0 - - - 

Incidentele mutaties -2.512 -553 -553 - - - 

Stand per 31 december 0 0 0 - - - 

  

Toelichting op de bestemmingsreserves 

1. Bestemmingsreserve schoolgebouwen 

Doelstelling  
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de afschrijvingslasten 
van schoolgebouwen te bekostigen. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om het afgesproken deel 
van afschrijvingskosten op te vangen. 

2. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten 

Doelstelling 
Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van 
deze reserve. 



 - pagina 229 van 289

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten 
van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen 

3. Bestemmingsreserve Veenweidebad 

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het 
Veenweidebad deels te bekostigen. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van 
afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen. 

4. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw 

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten 
van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van 
afschrijvingskosten op te vangen. 

5. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude 

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten 
van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van 
afschrijvingskosten op te vangen. 

6. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude  

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten 
van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen. 
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Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2025. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van 
afschrijvingskosten op te vangen 

7. Bestemmingsreserve precario 

Doelstelling 

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de 
teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke 
precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is 
aan onze inwoners. 

Looptijd De einddatum is 2021. 

Gewenste omvang 

Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene 
reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen 
precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze 
inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de 
voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze 
voldoende van omvang. 
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Overzicht vorming en besteding voorzieningen 

Algemeen 

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

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

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

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

  
Beleidskaders: 

 Tot de voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  

 Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen 
en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen 
en risico’s. Dit houdt in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben. 

 De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, 
te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende 
grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende 
onderwerp. 

 In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 
vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht. 

  
De volgende 7 voorzieningen zijn toegelicht: 

1. Afwikkelen vermogensweg e.o. 
2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie 
3. Gemeentelijke gebouwen 
4. Begraafplaatsen 
5. Afvalstoffenheffing 
6. Rioolheffing 
7. Wonen. 
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1. Afwikkelen vermogensweg e.o. 

Afwikkelen vermogensweg e.o. (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  230         

Toevoegingen 0         

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0         

Bestedingen -230         

Stand per 31 december 0 0 0 0 0 

            

Doelstelling Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog 
uit te voeren werkzaamheden die vertraagd zijn door het 
faillissement van Memid.  

Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 

Datum actualisatie De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 
2020. 

Bijzonderheden - 

2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie 

Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  289         

Toevoegingen 0         
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Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0         

Bestedingen -289         

Stand per 31 december 0 0 0 0 0 

            

Doelstelling Per 31 december 2019 is de bouwgrond in exploitatie 
Vinkeveld afgesloten. In dit project is rekening gehouden 
met diverse infrastructurele werkzaamheden die in 2020 
plaatsvinden. De kosten hiervoor worden bekostigd via 
deze voorziening. 

Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 

Datum actualisatie Maart 2020 

Bijzonderheden - 

3. Gemeentelijke gebouwen 

Gemeentelijke gebouwen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  2.499 2.046 2.382 2.485 2.643 

Toevoegingen 449 449 449 449 449 

Vrijval ten gunste van de exploitatie -105 0 0 0 0 

Bestedingen -797 -113 -346 -291 -378 
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Gemeentelijke gebouwen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 31 december 2.046 2.382 2.485 2.643 2.714 

            

Doelstelling Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige 
onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen. 

Soort voorziening Onderhoudsegalisatievoorziening 

Datum actualisatie In december 2017 heeft de raad het voorstel 'Herijken 
voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' 
vastgesteld. 

Bijzonderheden De voorziening heeft betrekking op: 
 brugwachterswoningen 
 diverse gemeentelijke woningen 
 brandweerkazernes 
 gemeentehuis 
 werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en 

Mijdrecht 
 kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis 
 Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) 

Abcoude 
 Rondweg 1A in Mijdrecht 
 jongerencentrum Tumult 
 NME-centrum 
 gymnastieklokaal De Brug en De Eendracht 
 Brede School Present 
 Veenweidebad. 

4. Begraafplaatsen 

Begraafplaatsen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  126 92 106 123 136 
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Begraafplaatsen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Toevoegingen 27 27 27 27 27 

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0 

Bestedingen -61 -13 -10 -14 -33 

Stand per 31 december 92 106 123 136 130 

            

Doelstelling Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige 
onderhoudskosten en het ruimen van graven. 

Soort voorziening Onderhoudsegalisatievoorziening 

Datum actualisatie In januari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel 
'Financiële onderbouwing van de voorziening en tarieven 
met betrekking tot de algemene begraafplaatsen in De 
Ronde Venen'.  

Bijzonderheden - 

5. Afvalstoffenheffing 

Afvalstoffenheffing (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  0 0 0 193 495 

Toevoegingen 0 0 193 302 284 

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0 
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Afvalstoffenheffing (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Bestedingen 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 0 0 193 495 779 

            

Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de 
kosten en de opbrengsten van afval opgevangen zonder 
dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.   

Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen 

Datum actualisatie Augustus 2020 

Bijzonderheden   

6. Rioolheffing 

Rioolheffing (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  698 702 948 1.163 1.479 

Toevoegingen 4 246 215 316 380 

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0 

Bestedingen 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 702 948 1.163 1.479 1.859 
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Rioolheffing (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

            

Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de 
kosten en de opbrengsten van riolering  opgevangen 
zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.   

Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen 

Datum actualisatie Augustus 2020 

Bijzonderheden   

7. Wonen 

Wonen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari  71 71 71 71 71 

Toevoegingen 0 0 0 0 0 

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0 

Bestedingen 0 0 0 0 0 

Stand per 31 december 71 71 71 71 71 

            

Doelstelling In een overeenkomst Koopgarantregeling met 
woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de 
ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet 
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Wonen (bedragen x 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden. Uit deze 
voorziening worden incidentele kosten voor sociale 
volkshuisvestelijke doeleinden opgevangen.  

Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen 

Datum actualisatie Augustus 2020 

Bijzonderheden - 
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Overzicht investeringen 2021 - 2024 

Investeringen 

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich 
over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten 
voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, 
verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. 
  
Bij een bestaand actief is sprake van een investering als de uitgaven: 

 leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of 
 leiden tot het verlengen van de levensduur; en/of 
 aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in 

een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften). 
  
Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en 
levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud. 
  
In 2020 heeft de gemeenteraad de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 vastgesteld. 
In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd 
hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening 
staat dat in de programmarekening de voortgang wordt opgenomen van de lopende investeringen. De 
genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000. 

Totaaloverzicht investeringen 2021 - 2024 

  

Nr. Onderwerp 2021 2022 2023 2024 

1 Afval   69 219 59 

2 
Bedrijfsmiddelen - 
automatisering 

615 181 421 309 

3 
Bedrijfsmiddelen - voertuigen 
en materialen 

58 241 168 125 

4 Bestuur - automatisering   50     

5 
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

1.150   1.196   

6 
Openbare ruimte (wegen, 
bruggen, verlichting e.d.) 

9.545 2.762 6.449 1.799 
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Nr. Onderwerp 2021 2022 2023 2024 

7 Riolering 200 200 315 350 

8 Sportaccommodaties   95 390   

  Totaal 11.568 3.598 9.158 2.642 

1. Afval 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Perscontainers   69 39 59 

2 Mobiele kraan     180   

  Totaal   69 219 59 

  
Toelichting: 
Vervanging van diverse perscontainers (1) staan gepland voor de jaren 2022 - 2024.  Vervanging van 
de mobiele kraan (2) staat gepland voor het jaar 2023. De hieruit voortvloeiende rente en afschrijving 
worden toegerekend aan de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en maken 
onderdeel uit van de afvalstoffenheffing. 
  

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 
Verbindingen, netwerk  en 
bekabeling 

 68   27 72 

2 
Verwerking, opslag- en 
backupcapaciteit 

403 37 174 93 

3 
Werkplekken en Mobiele 
Devices 

144 144 144 144 
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

4 Beveiliging     76   

  Totaal 615 181 421 309 

  
Toelichting: 

1.  Voor verbindingen, netwerk en bekabeling zijn meerjarig investeringsbedragen 
opgenomen.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 4  jaar. De 
afschrijvingstermijn van 4  jaar wijkt af van de afschrijvingstermijn van 5 jaar zoals vermeld 
staat in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje technische 
installatie. De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 
jaar. 

2.  Voor verwerking, opslag- en backupcapaciteit zijn meerjarig investeringsbedragen 
opgenomen. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar. De 
afschrijvingstermijn van 3 jaar wijkt af van de afschrijvingstermijn van 5 jaar zoals vermeld in 
de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje 
automatiseringsapparatuur. De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring 
korter te zijn dan 5 jaar. 

3. Voor werkplekken en mobiele devices is rekening gehouden met een meerjarig 
vervangingsplan. Voor de meerjarig vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met een 
afschrijvingstermijn van 3 jaar in plaats van 5 jaar. 

  
Algemene toelichting meerjarig investeringsplan ICT/automatisering: 
In deze begroting is rekening gehouden met een meerjarig vervangingsplan. De verwachting is dat in 
de toekomst een verandering plaatsvindt van een koop-model naar een abonnement-model. 
  

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Maaimachine 28     26 

2 Bedrijfsvoertuig 30 126 168 99 

3 Houtversnipperaar   28     

4 Aggregaat   22     
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

5 Strooimachine   65     

  Totaal 58 241 168 125 

  
Toelichting: 
De investeringen 1 tot en met 5 in de bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving hebben betrekking op 
onder meer voertuigen, maaimachines, houtversnipperaar e.d. 

4. Bestuur - automatisering 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 
Mobiele devices 
gemeenteraad 

  50     

  Totaal   50     

  
Toelichting: 
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2022. Er is een vervangingsinvestering 
voor mobiele devices opgenomen voor de nieuwe gemeenteraad ter ondersteuning aan de uitvoering 
van hun raadswerkzaamheden.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar. 
Deze termijn wijkt af van het afschrijvingstermijn van 5 jaar dat vermeld staat in de nota activeren, 
waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje automatisering.  De toekomstige economische 
gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar. 

5. Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 
Beschoeien van 
legakkers/zandeilanden 

1.150   1.196   

  Totaal 1.150   1.196   

  
Toelichting: 
Vervanging van beschoeiingen legakkers (tranche 3 en 4) vindt plaats tot en met 2023. 
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6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 Wegen - Hoofdweg in Waverveen 3.140       

2 
Wegen - Baambrugse Zuwe in 
Vinkeveen 

50 50 4.900   

3 Wegen - Bovendijk in Wilnis 3.250       

4 Wegen - deel Ringdijk Oost   53     

5 Wegen - deel Molenland   27     

6 Wegen - Herenweg in Vinkeveen       670 

7 
Fietsroute Baambruggge - 
Amsterdam 

100       

8 
Fietsroute VV Plassen-A'dam 
Zuidoost 

50       

9 
Fietsroute Wilnisse Zijweg-
Rondweg 

  250     

10 
Toegangsysteem Dorpsstraat in 
Mijdrecht 

70       

11 Bruggen - Overzetbrug 505       

12 
Bruggen - 
Gemeentelandsevaartbrug 

548       

13 Bruggen - Botsholtsebrug 512       

14 Bruggen - Voetangelbrug     505   

15 Bruggen - hout 174 334 25 19 
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

16 Bruggen - beton 633 187 416 254 

17 Bruggen - Heulbrug   776     

18 Bruggen - Stokkelaarsbrug   498     

19 Bruggen - Geuzenbrug   55     

20 Bruggen - Nellesteinbrug       455 

21 Verlichting - masten 183 202 273 71 

22 Verlichting - armaturen 330 330 330 330 

  Totaal 9.545 2.762 6.449 1.799 

  
Toelichting: 
1. t/m 6.  In 2021 - 2024 worden diverse wegen vervangen. De reconstructie van de Herenweg is 
verschoven van 2021 naar 2024 in afwachting van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek 
voor het Centrumplan Vinkeveen. 
7. t/m 9.  De aanleg van fietsroutes staan gepland voor 2021 - 2023 op basis van het plan "DRV 
fietst". 
11. t/m 20.  Op grond van het beheerplan kunstwerken zijn vervangingsinvesteringen opgenomen 
voor de jaren 2021 - 2024. 
21 t/m 22. Op grond van het beleidsplan openbare verlichting zijn de vervangingsinvesteringen voor 
masten en armaturen voor de jaren 2021 - 2024 verwerkt. 
  

7. Riolering 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 
Vervanging en renovatie 
riool 

200 200 186   
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Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

2 Rioolboot     40   

3 Hogedrukspuit     24   

4 Voertuig     65   

5 
Vervangen riolering in 
samenhang met 
reconstructie Herenweg 

      350 

  Totaal 200 200 315 350 

  
Toelichting: 

1. t/m 5. In de periode 2021-2024 staan vervangingsinvesteringen voor het rioleringsstelsel 
gepland en vervanging van materieel dat wordt ingezet voor de riolering.  De hieruit jaarlijks 
voortkomende kosten van rente en afschrijving maken onderdeel uit van de rioolheffing. 

  

8. Sportaccommodaties 

  

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

1 
Sportpark Mijdrecht, Argon 
veld 7 Stergrazo 

  69     

2 
Sportpark Mijdrecht, HVM 
miniveld hockey 

  26     

3 
Sportpark Abcoude, FCA 
veld 2 

    390   

  Totaal   95 390   

  
Toelichting: 

1. Het betreft een vervangingsinvestering van het Stergrazoveld 7 (voetbalveld van gras met een 
speciale onderlaag) van Sportvereniging Argon in Mijdrecht. Voor deze investering is rekening 
gehouden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, 
waarderen en afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening 
gehouden met een rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK). 
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2. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras minihockeyveld van Hockey 
Vereniging Mijdrecht. Voor kunstgras hockeyvelden is rekening gehouden met een 
afschrijvingstermijn van 12 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, waarderen en 
afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een 
rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK). 

3. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras voetbalveld (veld 2) van FC 
Abcoude. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. In verband met 
de nieuwe onderhoudsmethode voor kunstgrasvelden  is de verwachte levensduur langer 
geworden. Deze termijn sluit aan bij de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 
2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een duurdere infill in 
verband met veiligheids- en milieuaspecten en met  een rijksbijdrage specifieke 
doeluitkering sport (SPUK).   
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Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld 
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Overzicht baten en lasten per taakveld 2019 - 2024 
Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze 
zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten.  
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 

wijziging 

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

Lasten       

Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

      

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.822 2.892 2.996 3.019 3.025 3.024 

1.2 Openbare orde en veiligheid 567 591 559 559 559 559 

Totaal Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582 

Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

      

2.1 Verkeer en vervoer 7.183 8.175 7.579 7.479 7.449 7.773 

2.2 Parkeren 69 73 72 72 72 72 

2.4 Economische havens en waterwegen 390 417 425 425 425 425 

2.5 Openbaar vervoer 155 169 188 209 209 209 

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479 

Programma 3 Economische zaken       

3.1 Economische ontwikkeling 337 318 292 292 292 292 

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 140 174 216 216 216 216 
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3.4 Economische promotie 70 125 58 58 58 58 

Totaal Programma 3 Economische 

zaken 

546 616 566 566 566 566 

Programma 4 Onderwijs       

4.1 Openbaar basisonderwijs 98 122 118 118 118 118 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.297 1.220 1.822 1.208 1.202 1.182 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.041 2.167 2.126 2.161 2.161 2.156 

Totaal Programma 4 Onderwijs 3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456 

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport       

5.1 Sportbeleid en activering 215 270 264 257 257 252 

5.2 Sportaccommodaties 2.071 2.206 2.374 2.341 2.330 2.320 

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 226 228 212 207 207 202 

5.4 Musea -1 52 10 5 5 0 

5.5 Cultureel erfgoed 168 218 202 157 157 157 

5.6 Media 724 732 705 635 635 631 

5.7 Openbaar groen en recreatie 3.876 4.820 5.058 4.203 3.674 3.677 

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie 

en sport 

7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240 

Programma 6 Sociaal domein       

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.875 2.915 2.817 2.876 2.838 2.838 

6.2 Wijkteams 1.728 1.610 1.256 1.251 1.251 1.246 

6.3 Inkomensregelingen 8.782 16.526 9.987 9.978 9.978 9.968 

6.4 Begeleide participatie 2.094 2.271 2.239 2.185 2.099 2.094 
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6.5 Arbeidsparticipatie 1.112 654 674 605 471 467 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.247 2.185 2.284 2.204 2.129 2.124 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.291 4.232 4.520 4.430 4.335 4.368 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.950 6.947 8.186 8.115 7.965 7.810 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 74 307 242 247 247 242 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.049 1.290 1.367 1.362 1.362 1.357 

7.1 Volksgezondheid 1.699 1.741 1.798 1.798 1.798 1.798 

Totaal Programma 6 Sociaal domein 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314 

Programma 7 Milieu en duurzaamheid       

7.2 Riolering 3.342 3.499 3.607 3.603 3.643 3.653 

7.3 Afval 3.308 4.183 4.628 4.615 4.646 4.650 

7.4 Milieubeheer 1.553 1.936 2.136 1.786 1.786 1.786 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 274 279 280 280 280 280 

Totaal Programma 7 Milieu en 

duurzaamheid 

8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

      

8.1 Ruimtelijke ordening 1.985 2.223 1.663 1.402 1.462 1.352 

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 3.467 25.716 -846 0 0 0 

8.3 Wonen en bouwen 2.349 3.627 2.912 2.892 2.842 2.842 

Totaal Programma 8 Ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting 

7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning       
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0.1 Bestuur 2.328 2.177 2.197 2.163 2.175 2.175 

0.2 Burgerzaken 941 843 856 791 796 958 

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 758 1.387 630 575 632 632 

0.4 Overhead 15.654 14.586 14.432 13.964 13.128 12.879 

Totaal Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643 

Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

      

0.5 Treasury 12 -204 118 -51 -171 -78 

0.61 OZB woningen 511 566 587 587 587 587 

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 

0.64 Belastingen overig 3.678 1.977 1.993 440 440 440 

0.8 Overige baten en lasten 122 71 71 72 73 75 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -16 49 10 10 10 10 

Totaal Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034 

Totaal Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879 

Baten       

Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

      

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 92 4 4 4 4 

1.2 Openbare orde en veiligheid 38 68 75 75 75 75 
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Totaal Programma 1 Openbare orde en 

veiligheid 

43 160 79 79 79 79 

Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

      

2.1 Verkeer en vervoer 280 213 220 220 220 220 

2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar vervoer 13 45 45 45 45 45 

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

293 257 264 264 264 264 

Programma 3 Economische zaken       

3.1 Economische ontwikkeling 5 0 0 0 0 0 

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 144 129 168 168 168 168 

3.4 Economische promotie 541 470 763 763 763 763 

Totaal Programma 3 Economische 

zaken 

690 598 931 931 931 931 

Programma 4 Onderwijs       

4.2 Onderwijshuisvesting 108 93 93 93 93 93 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 227 207 207 207 207 207 

Totaal Programma 4 Onderwijs 335 300 300 300 300 300 

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport       

5.2 Sportaccommodaties 484 387 405 405 405 405 

5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 

5.5 Cultureel erfgoed 2 7 7 7 7 7 
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5.7 Openbaar groen en recreatie 11 0 0 0 0 0 

Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie 

en sport 

497 394 412 412 412 412 

Programma 6 Sociaal domein       

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 83 46 46 46 46 46 

6.3 Inkomensregelingen 7.744 14.726 7.963 7.863 7.863 7.863 

6.4 Begeleide participatie 574 380 312 307 301 301 

6.5 Arbeidsparticipatie 114 0 0 0 0 0 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 96 100 110 94 79 79 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 141 220 146 150 153 157 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 76 0 0 0 0 0 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 90 0 0 0 0 

Totaal Programma 6 Sociaal domein 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446 

Programma 7 Milieu en duurzaamheid       

7.2 Riolering 4.797 4.900 4.990 4.990 4.990 4.990 

7.3 Afval 4.629 5.328 6.146 6.146 6.146 6.146 

7.4 Milieubeheer 7 157 307 7 7 7 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 348 367 367 367 367 367 

Totaal Programma 7 Milieu en 

duurzaamheid 

9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

      

8.1 Ruimtelijke ordening 18 17 70 70 70 70 
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8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 4.630 30.127 0 0 0 0 

8.3 Wonen en bouwen 1.759 2.141 2.012 1.691 2.134 1.442 

Totaal Programma 8 Ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting 

6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning       

0.1 Bestuur 225 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken 609 427 463 385 346 701 

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 558 802 209 209 209 209 

0.4 Overhead 232 51 52 52 52 52 

Totaal Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

1.623 1.279 724 646 607 962 

Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

      

0.5 Treasury 177 90 112 112 112 112 

0.61 OZB woningen 5.955 5.780 5.940 5.940 5.940 5.940 

0.62 OZB niet-woningen 2.031 2.119 3.150 3.850 4.150 4.150 

0.63 Parkeerbelasting 13 20 6 6 6 6 

0.64 Belastingen overig 2.582 2.576 2.586 333 333 333 

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 50.416 52.460 54.810 55.470 55.680 56.450 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 4 0 0 0 0 0 

Totaal Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991 

Totaal Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408 
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Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529 

Onttrekkingen       

Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

      

0.10 Mutaties reserves 9.554 11.831 6.460 2.072 798 612 

0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 669 1.651 772 0 0 0 

Totaal Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

10.223 13.482 7.232 2.072 798 612 

Stortingen       

Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

      

0.10 Mutaties reserves 4.284 9.555 3.099 0 0 0 

0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 0 0 0 347 1.913 2.141 

Totaal Programma 10 Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen 

4.284 9.555 3.099 347 1.913 2.141 

Mutaties reserves -5.939 -3.927 -4.133 -1.725 1.115 1.529 

Resultaat inclusief rekening- en 

begrotingsresultaat 

0 0 0 0 0 0 
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Begrippenlijst 

Inleiding 

In dit onderdeel van de begroting zijn de gebruikte (financiële) begrippen opgenomen. 

Begrippenlijst 

Begrip Definitie 

Accres Groei of krimp van het gemeentefonds. 

Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een 
onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan 
het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig 
onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen 
vaak leidt tot hogere herstelkosten.  

Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het 
aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat 
vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.  

Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en 
verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een 
kapitaalgoed over een bepaalde periode.  

Algemene 
(dekkings)middelen 

Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen. 

Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke 
financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), 
organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. 
voor de uitvoering van de organisatorische taken. 
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het 
gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en 
facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen 
niet onder deze definitie. 

Begrotingsoverschot Een begrotingsoverschot treedt op wanneer de baten hoger zijn dan 
de lasten. 

Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de 
baten. 
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Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft. 

Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) 

Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten 
en verantwoorden. 

Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om 
de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.  

BTW Compensatie Fonds 
(BCF) 

Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw 
kunnen terugvorderen. 

Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende 
samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk 
vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op 
basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen. 

Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop.  

Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend. 

Egalisatie reserve Reserve om tot een gelijkmatige lastenverdeling te komen. 

EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet 
alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van 
decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten 
van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van 
het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. 

Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op 
uitgeoefend kan worden. 

Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten. 

Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van 
werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst 
zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, 
door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit 
en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of 
aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan 
ten grondslag ligt.  
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Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering 
ontvangen. 

Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na 
een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op 
een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot 
onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is 
veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van 
het object.  

Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in 
objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.  

Investeringen met een 
economisch nut 

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar 
zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.  

Investeringen met een 
economisch nut, waarvoor 
ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan 
worden geheven 

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een 
bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en 
afvalinvesteringen. 

Investeringen met een 
maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte  

Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen 
genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen.  

Investeringen, levensduur 
verlengend 

Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand 
actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging 
van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar 
de huidige maatstaven en normen) van een gebouw.  

Investeringen: nieuwe- of 
uitbreidingsinvesteringen  

Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van 
de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw 
gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis. 

Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk 
zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen 
een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau.  

levensduur verlengende 
investeringen  

Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een 
bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële 
levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het 
renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van 
een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud 
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is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn 
levensduur in goede staat te houden.  

Lineaire 
afschrijvingssystematiek 

Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe 
te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving 
gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de 
rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus 
afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen. 

Loon- en 
prijscompensatie 

Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen 
vangen 

Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand 

Meerjarenperspectief Zie perspectief 

Meerjarenraming Zie perspectief 

Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de 
algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene 
dekkingsmiddelen). 

Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces 

Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode 
van vier jaar 

Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en 
baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per 
beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij 
daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. 

Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit 
wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in 
hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat 
het heeft gekost. 

Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk 
vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar 
wordt naar de huidige maatstaven en normen.  
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Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van 
ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog 
gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor 
verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief.  

routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als 
doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft 
voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, 
voertuigen en materieel.  

Stelsel van baten en 
lasten 

In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten 
toegerekend aan de jaren waarop de bijbehorende prestaties 
betrekking hebben. Dit betekent dat - als er bijvoorbeeld een congres 
is georganiseerd aan het einde van het jaar - de lasten op dat jaar 
worden geboekt; ook als de rekening pas in het volgende 
kalenderjaar binnenkomt en wordt betaald. Dit betekent ook dat 
uitgaven voor investeringen in bijvoorbeeld een gebouw dat x jaar 
meegaat niet ten laste komen van het jaar waarin de rekeningen zijn 
betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin het gebouw 
wordt gebruikt. Achterliggend idee hierbij is dat de gebruiker betaalt 
en er een relatie kan worden gelegd met geleverde prestaties. Door 
uitgaven en inkomsten toe te rekenen aan de jaren waarop ze 
betrekking hebben, wordt het inzicht in de kosten van taakvelden en 
programma’s bevorderd. 

Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige 
gebruiksduur. 

Single information Single 
audit (SiSa) 

Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke 
uitkeringen tussen overheidsinstanties. 

Social Return on 
Investment (SROI) 

Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering 
in beeld te brengen. 

Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-
)grondslag. 

Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of 
bestaande taken. 

Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, 
uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis 
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Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door 
vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal.  

Vastgoed met een 
bedrijfseconomische 
functie  

Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om 
vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om 
bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij 
vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de 
mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden 
verantwoord. 

Vastgoed met een 
maatschappelijke functie  

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed: 
 waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden 

verleend of door burgers zelf worden gecreëerd, 
 waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen 

mogelijk wordt gemaakt, 
 waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij 

elkaar komen en 
 waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft. 

Verbonden Partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft. 

Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand 
actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een 
bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. 
Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij 
groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De 
weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke 
structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in 
vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een 
nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, 
dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden. 

Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed 
c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs.  

Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) 
op te kunnen vangen. 
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Gebruikte afkortingen 

Inleiding 

Bestuurlijk is toegezegd om bij de begroting en de verantwoording een overzicht op te nemen van de 
meest gebuikte afkortingen in beleidsstukken. 

Afkortingen 

Afkorting Voluit 

AB Algemeen Bestuur 

AED Automatisch Externe Defibrillatoren 

AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers 

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 

APV Algemene Plaatselijke Verordening 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BB Bijzondere bijstand 

BBV Besluit begroting en verantwoording 

Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

BCF BTW compensatiefonds 

BCF Business Control Framework 
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Afkorting Voluit 

BDU Bijzondere Doeluitkering 

BHV Bedrijfshulpverlening 

BIE Bouwgrond in exploitaties 

BIZ Bedrijfsinvesteringszone 

BKR Bureau Krediet Registratie 

BKR Beeldende Kunstenaars Regeling 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging 

BTW Belasting Toegevoegde Waarde 

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

CPB Centraal PlanBureau 

CVZ Centrum Voor Zorgverzekeringen 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
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Afkorting Voluit 

DB Dagelijks bestuur 

Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing 

DigiD Digitale Identiteit 

EKD Elektronisch Kind Dossier 

EMU Economische en Monetaire Unie 

Esco Energie Service Companies 

ESF Europees Sociaal Fonds 

EZ Economische Zaken 

FG Functionaris voor de gegevensbescherming 

FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden 

FLO Functioneel Leeftijds Ontslag 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

GFT Groente, Fruit en Tuinafval 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GR Gemeenschappelijke Regeling 
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Afkorting Voluit 

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 

GS (College van) Gedeputeerde Staten 

Hbh Hulp bij huishouden 

HBO Hoger Beroepsonderwijs 

HHT Huishoudelijke hulp toelage 

HRM Human Resource Management 

IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater 

ICT Informatie en communicatie technologie 

Ioaw/z 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers/gewezen zelfstandigen 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

KCC Klanten Contact Centrum 

KGA Klein gevaarlijk afval 

KvK Kamer van Koophandel 

KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 

KWO Koude Warmte Opslag 

LEA Lokale Educatieve Agenda 
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Afkorting Voluit 

LHBT Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders 

LLV Leerlingenvervoer 

LNV Landbouw, Natuur en Visserij 

MBO Middelbaarberoepsonderwijs 

mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie 

MIP Meerjarig InvesteringsProgramma 

MKB Midden- en Kleinbedrijf 

MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

MOP Meerjaren Onderhoudsplanning huisvesting 

NUG Niet Uitkerings Gerechtigden 

NUTW Nog uit te voeren werken 

NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OGZ Openbare Gezondheidszorg 

OHV Onderwijshuisvesting 

OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
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Afkorting Voluit 

ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie 

OV Openbaar Vervoer 

OZB Onroerend Zaak Belasting 

PGB Persoonsgebonden Budget 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PS Provinciale Staten   

PvA Plan van Aanpak 

PvE Programma van Eisen 

PVO Praktijk Vormend Onderwijs 

REP Regeling elektronische publicaties 

RES Regionale Energiestrategie 

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

RO Ruimtelijke Ordening 

ROC Regionaal Opleidingscentrum 

RUD Regionale UitvoeringsDienst 

RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden 
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Afkorting Voluit 

RWS Rijkswaterstaat 

SHV Schuldhulpverlening 

SROI Social Return on Investment 

SSC Shared Service Centre 

SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden 

TCF Tax Control Framework 

SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 

SZW Sociale zaken en werkgelegenheid 

UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen 

V&W Verkeer en Waterstaat 

VAVO Volwassenonderwijs 

VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 

VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 

VO Voortgezet onderwijs 

Vpb Vennootschapsbelasting 

VRI Verkeers Regel Installatie 
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Afkorting Voluit 

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VSV Voortijdig schoolverlaten 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VWA Voedsel en Waren Autoriteit 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden 

Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën 

Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 

WEW Waarborgfonds Eigen Woningen 

WI Wet Inburgering 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
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Afkorting Voluit 

WIJ Wet Investeren In Jongeren 

Wlz Wet Langdurige Zorg 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOZ Wet waardering onroerende zaken 

Wpg Wet Publieke Gezondheid 

WRO Wet Ruimtelijke Ordening 

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WVG Wet Voorziening Gehandicapten 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WWI Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM) 

Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars 

ZAT Zorg en adviesteams 

Zvw Zorgverzekeringswet 
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Afkorting Voluit 

ZZP Zelfstandige Zonder personeel 

ZZP Zorgzwaartepakket 
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Beleidskeuzes in beeld 

Inleiding 

Na de Kaderbrief 2021 is met de op dat moment voorliggende begrotingsopgave (meerjarig nadelige 
begrotingsresultaten) het begrotingsproces gestart. Door alle programma's heen, is door de domeinen 
breed informatie opgehaald om te komen tot een pakket aan maatregelen om de begrotingsopgave  te 
kunnen dekken. Naast de maatregelen die opgenomen zijn als ombuiging zijn nog meerdere opties in 
het besluitvormingsproces serieus overwogen. Toch is er om redenen niet voor gekozen om de 
volgende bezuinigingen door te voeren. De toelichtingen geven aan wat de bezuiniging inhoudt en wat 
de gevolgen zijn. 
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Beleidskeuzes 

Domein 1  - Bezuinigingen waar niet voor gekozen is 
  

Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we 
wel doen 2021 2022 2023 2024 

1 Meld- en Adviespunt GGD 
Momenteel wordt 25.000 
euro afgedragen aan de GGD 
voor regionaal opgezette 
Meld- en Adviespunt 
Bezorgd. Een meldpunt voor 
niet –acute meldingen m.b.t. 
personen met verward 
gedrag, in aanvulling op de 
acute meldingen bij de 
meldkamer. Om vanuit dit 
meldpunt mensen met 
verward gedrag gericht door 
te geleiden naar de lokale 
zorgstructuren. Dit is een pilot 
van 2 jaar die in 2020 is 
gestart. De vraag is of dit 
meldpunt voldoende toevoegt 
aan het bestaande meldpunt 

  
Het meeste van de 
werkzaamheden 
worden intern al 
uitgevoerd en de extra 
werkzaamheden 
kunnen intern worden 
opgevangen waardoor 
de bijdrage komt te 
vervallen. 

  
Regionaal/ 
GGD 

  
Binnen de toegang 
blijft een meldpunt 
bestaan. Op basis 
van de evaluatie 
van de pilot worden 
indien nodig 
aanpassingen 
gedaan om hierop 
toegerust te zijn. 
Omdat het gaat om 
een bestaand 
meldpunt, kan dit 
naar verwachting 
intern opgevangen 
worden. 

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we 
wel doen 2021 2022 2023 2024 

binnen de Toegang. Hier is 
daarom een efficiencyslag 
mogelijk. 

2 Dorpshuis de Willisstee en 
Dorpshuis De Boei. 
De visie op Dorpshuizen 
wordt in 2021 verwacht. Deze 
visie volgt na de uitkomsten 
van het rekenkamer 
onderzoek naar het beleid op 
de dorpshuizen. 
Als gemeente zetten we in 
om de exploitatie van de 
dorpshuizen te verhogen. Dat 
willen we stimuleren door 
zoveel mogelijk 
maatschappelijke partners 
gebruik te laten maken van 
de dorpshuizen. Door 
bijvoorbeeld activiteiten die 
we zelf als gemeente 
organisatoren (b.v. 
raadvergaderingen, 
bijeenkomsten bewoners, 

      -14.500 
-15.403 

-14.500 
-15.403 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we 
wel doen 2021 2022 2023 2024 

inburgeringstrajecten) binnen 
de dorpshuizen te 
programmeren, komt er extra 
financiële ruimte voor de 
dorpshuizen. Maar ook vanuit 
de opdracht tot 
samenwerking tussen de 
bibliotheek en Tympaan-de 
Baat. 

  
  
Domein 2  -  Bezuinigingen waar niet voor gekozen is 

Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

  Beheer & Onderhoud               

1 Onderhoud 
waterwegen  
De waterwegen 
onderhouden is een 
verplichting.  Bij deze 

Bij het slootwerk in het 
buitengebied laten wij het vuil 
soms op de berm liggen. Het 
laten liggen van slootvuil 
levert een minder beeld op in 

  Het baggerwerk wat er 
nu door de gemeente 
zelf gedaan, blijven 
we uitvoeren. We 
onderhouden de 

-17.500 -17.500 -17.500 -17.500 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

bezuiniging blijft de 
veiligheid op het huidige 
niveau.  

de buitengebieden en leidt 
ook tot vuil op de wegen en 
te hoge bermen. Hemelwater 
afvoer wordt belemmerd. Dit 
alles leidt tot meer meldingen 
en klachten uit de omgeving. 

beschoeiingen op 
basis van 
calamiteiten. 

2 Straatmeubilair 
  

We verlagen het 
onderhoudsniveau voor het 
straatmeubilair. Bij bankjes 
kiezen we bijvoorbeeld 
eerder voor verwijdering dan 
voor herstel van de planken.  

  Noodzakelijk 
straatmeubilair blijven 
we vervangen. 

-8.000 -8.000 -8.000 -8.000 

3 Verwijderen van 
speelvoorzieningen  
 

We halen het merendeel van 
de speeltoestellen weg. Na 
de eenmalige 
verwijderingskosten zijn er 
vanaf 2022 geen 
onderhoudskosten meer. Dit 
betekent dat de plekken die 
achterblijven niet worden 
omgevormd naar gazon, 
maar verworden tot ruw gras. 
De veiligheid is gewaarborgd, 

  We 
behouden speelvoorzi
eningen welke nog 
een te verwachten 
levensduur van 10 
jaar hebben. 

-24.000 -24.000 -24.000 -24.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

maar het beeld van een 
speelveld zal drastisch 
veranderen. Het verwijderen 
van speeltoestellen leidt tot 
een versobering van de wijk 
en leidt waarschijnlijk tot 
klachten. 

  Verkeer               

4 Verkeerskundige 
knelpunten 

Iets minder budget om te 
reageren op (acute) 
meldingen uit de omgeving. 
Dit betekent dat we scherper 
moeten afwegen welke 
knelpunten we onderzoeken. 

  We blijven reageren 
op (acute) 
verkeersmeldingen uit 
de omgeving, maar 
maken scherpere 
afwegingen in wat we 
(laten) onderzoeken. 

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

5 Verkeersbeleid 
 

Op gebied van 
verkeerseducatie verlagen 
we de frequentie van 
bepaalde projecten. 
Bijvoorbeeld het ene jaar een 
scootmobieltraining en het 

  We blijven aandacht 
besteden aan 
verkeerseducatie. 
Bepaalde projecten en 
trainingen bieden we 

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

andere jaar een fietstraining 
voor ouderen in plaats van 
beide in hetzelfde jaar. Het 
gaat hier om een relatief klein 
budget en daarmee is het 
ook een kleine besparing. 

alleen in iets lagere 
frequentie aan. 

  Economie & Toerisme               

6 Economische 
ontwikkeling 
 

We stellen onze ambitie om 
MKB-vriendelijkste gemeente 
te worden bij. We doen 
alleen economisch 
onderzoek indien echt 
noodzakelijk en zetten 
minder in op het organiseren 
van evenementen. We zijn 
terughoudend in het 
ondersteunen van 
(ondernemers)initiatieven en 
minimaliseren de bijdrage 
aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Door deze 
wijziging in koers kan de 

  We zetten in op een 
gezonde ontwikkeling 
van de 
omstandigheden voor 
ondernemers. We 
gaan daarbij meer uit 
van de eigen kracht 
van ondernemers. 

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

relatie met 
ondernemers(verenigingen) 
onder druk komen staan. 

7 Recreatie en Toerisme  
 

Dit betekent geen 
ondersteuning meer voor 
initiatieven op het gebied van 
o.a. gebiedspromotie en 
routes, geen 
inspiratiebijeenkomsten voor 
toerisme- en 
recreatieondernemers en 
geen budget voor toeristisch-
recreatieve onderzoeken. De 
afgelopen twee jaar is hier 
juist op ingezet. Dit zal bij 
ondernemers(verenigingen) 
daarom niet bijdragen aan 
hun beeld van DRV als een 
MKB-vriendelijke gemeente. 

  Een goed economisch 
klimaat blijft een 
belangrijke 
focus. Toerisme is 
hierbij één van de 
onderwerpen.  
  

-30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

  
  
Domein 3  -  Bezuinigingen waar niet voor gekozen is 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

1 Integrale veiligheid 
Sinds 2016 wordt, buiten 
de gebruikelijke 
werkzaamheden van het 
recreatieschap, extra 
ingezet op het vaartoezicht 
op de Vinkeveense 
Plassen. Deze inzet zou 
afgeschaft kunnen worden. 

De consequentie 
hiervan is dat er meer 
risico is op 
onveiligheid op de 
plassen. 

Recreatieschap 
Vinkeveense 
Plassen 
  

De uitvoering van het 
integraal 
veiligheidsplan blijft in 
stand. Dit betekent 
dat onderwerpen als 
ondermijning, zorg en 
veiligheid, 
communicatie en 
veiligheid en verkeer 
en overlast de 
aandacht blijven 
krijgen zoals is 
afgesproken. 

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

2 Diverse posten 
De overige ombuiging 
wordt op diverse kleinere 
deelposten binnen 
veiligheid gerealiseerd.  

Dit betekent 
bijvoorbeeld een 
verminderde inzet van 
Bureau Halt in het 
geven van voorlichting 
op scholen. 

Bureau Halt 
Politie 

  -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

3 Organisatiebrede HR 
budgetten 
Er is voor gekozen om de 
materiele budgetten als het 
opleidingsbudget en het 
frictiebudget in stand te 
houden vanuit het 
uitgangspunt dat we ook in 
tijden van bezuinigingen 
een goed werkgever willen 
zijn. Deze budgetten zijn 
randvoorwaardelijk bij het 
sturen op in- door- en 
uitstroom van personeel. 

    Frictiebudget - 
incidenteel 
  
Frictiebudget - 
structureel 
Opleidingsbudget - 
structureel 

-200.000 
  

-200.000 
-400.000 

  
  

-200.000 
-400.000 

  
  

-200.000 
-400.000 

  
  

-200.000 
-400.000 

4 Communicatie: 
schrappen 
gemeentepagina 
Vanaf 1 januari 2021 is de 
gemeente verplicht om alle 
bekendmakingen via 
overheid.nl te doen. 
Plaatsing in de (lokale) 
krant is dan geen wettelijke 
opdracht meer.  

Volledig schrappen 
van het budget 
betekent geen 
advertenties/ 
bekendmakingen 
meer op papier. 
 

    -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

  Dienstverlening KCC & 
Burgerzaken: kleinere 
personele inzet met 
langere wachttijden, 
beperking openstelling 
telefonische 
bereikbaarheid 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

5 KCC telefonie 
 
Er is voor gekozen om het 
huidige telefonische 
dienstverleningsniveau te 
handhaven.  
 

Als we kiezen voor 
ombuigingen dan is 
het gevolg dat we een 
correcte maar niet 
altijd tijdige 
dienstverlening aan 
de telefoon bieden. 
We accepteren dat er 
langere wachttijden 
zijn aan de telefoon, 
pieken kunnen niet 
opgevangen worden. 
De huidige 
servicenormen 
worden niet meer 
gerealiseerd. 
Servicenorm nu is dat 
80% van de 
binnenkomende 
telefoongesprekken 
binnen 3 x overgaan 
opgenomen wordt. 
We realiseren dit nog 
bij 60% van de 

    zie 6.       
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

binnenkomende 
gesprekken. 
We sluiten maandag 
t/m donderdag om 
16.00 uur in plaats 
van om 17.00 uur 
voor de telefonische 
dienstverlening 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

6 Burgerzaken 
 
Er is voor gekozen om het 
huidige 
dienstverleningsniveau te 
handhaven. 
  

Als we kiezen voor 
ombuigingen betekent 
dit dat er langere 
wachttijden bij 
burgerzaken aan de 
balie ontstaan. 
Hierdoor duurt het 
langer dan 2 dagen 
voordat men een 
afspraak aan de balie 
heeft. We accepteren 
dat gegevens in de 
BRP (basis registratie 
personen) soms niet 
tijdig verwerkt worden. 
Wachttijden voor het 
beantwoorden van 
vragen lopen op. 
Deze bezuiniging kan 
nu nog niet 
gerealiseerd worden. 
Mocht er sprake zijn 
van natuurlijk verloop 
dan levert dit een 

    -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

structurele besparing 
op. 
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Bezuiniging 

Nr. Omschrijving Gevolgen 
Betrokken 
Partners 

Wat blijven we wel 
doen 2021 2022 2023 2024 

7 Taakveld Bestuur 
Er is voor gekozen om niet 
te bezuinigen op het 
budget voor 
intergemeentelijke 
samenwerking.  
  

    Hierdoor blijft het 
mogelijk om officieel 
deel te gaan nemen 
aan de u10 (planning 
besluitvorming 4e 
kwartaal 2020) en 
daarmee aangesloten 
te blijven op regionale 
besluitvorming op 
voor ons belangrijke 
dossiers als 
ruimtelijke ordening, 
verkeer en 
duurzaamheid. 
Er is tevens voor 
gekozen om de 
‘kinderactiviteiten’ in 
stand te houden. Dit 
betreft de kinderraad, 
de 
kinderburgemeester 
en het kinderlintje.  

-50.000 
  
  
  
  
  

-10.000 

-50.000 
  
  
  
  
  

-10.000 

-50.000 
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Vastgestelde moties 

Vastgestelde moties uit de begrotingsraad van 2 november 2020 

  

Indienende partij(en) Omschrijving 

CDA, D66 en VVD Intensief inzetten op voorveld sociaal domein 

PvdA/GL en Ronde Venen Belang POH GGZ Jeugd 

ChristenUnie-SGP, CDA, D66, Ronde 
Venen Belang 

Ondernemers in beeld, ook in de begroting! 

D66 en Ronde Venen Belang Aanpassing verordening Watertoeristenbelasting 2021 

ChristenUnie-SGP, D66 en Ronde 
Venen Belang 

Eerlijk betalen voor het watertoerisme 

CDA, D66 en VVD OZB in zicht 

CDA, D66 en VVD Onderzoek taakvelden 
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