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Bestuurlijke aanbieding 

 
Geachte raadsleden, 
  
Met genoegen bied ik u de Programmabegroting 2020 aan, de tweede begroting van deze 
coalitieperiode. Deze begroting is een uitwerking van de door u vastgestelde Kadernota 2020. In de 
Kadernota 2020 heeft u als raad op hoofdlijnen de kaders en de koers geformuleerd voor het jaar 
2020 en het meerjarenperspectief 2021 – 2023. 
  
Deze begroting beschrijft 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’ legt hiervoor de basis. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Welke acties zijn 
daaraan verbonden? Welk resultaat gaan we hiervan terugzien? Wat uiteraard niet in deze begroting 
mag ontbreken, is welke kosten en opbrengsten hiertegenover staan. 
  
Graag gaan we als college met u als raad hierover in gesprek. Daarbij is het van belang om een goed 
debat te hebben over de langetermijndoelstellingen. Tegelijkertijd moeten de acties voor volgend jaar 
concreet zijn. Alleen op die manier kunnen we aan het einde van het jaar goed evalueren hoe de 
begroting is uitgevoerd. 
  
Wij kijken uit naar het debat met uw raad over onze ambities als gemeentebestuur in 2020. 
  
Namens het college van De Ronde Venen 
Alberta Schuurs 
Wethouder Financiën 



 - pagina 8 van 256

Leeswijzer 

 
De opzet van de begroting 2020 bevat de volgende onderdelen: 

 Aanbiedingsnota 
 Domeinen 
 Paragrafen 
 Financiële begroting 

  
Aanbiedingsnota 
In de Aanbiedingsnota vermeldt het college van burgemeester en wethouders de beleidsmatige en 
financiële hoofdlijnen. 
  
Domeinen 
Net als de vorige begroting rangschikt de begroting 2020 de beleidsdoelstellingen naar drie domeinen. 
Per domein staan de volgende onderdelen vermeld: de visie, doelstelling, acties, indicatoren en de 
bijdragen van verbonden partijen om de beoogde resultaten te bereiken. 
  
De financiële informatie voor de vergelijkbaarheid is volgens de opzet van 2019, conform de wens van 
de auditcommissie. In de tabellen voor de domeinen kunnen geringe afrondingsverschillen zichtbaar 
zijn. Dat heeft te maken met het feit dat wij in de presentatie de financiële gegevens afronden op een 
veelvoud van duizend euro.  
  
Met het doel het inzicht in de incidentele baten en lasten te vergroten, hebben wij bij de domeinen een 
apart overzicht toegevoegd. 
  
Paragrafen 
De opgenomen paragrafen in de begroting zijn een wettelijk verplicht onderdeel. Uitzondering hierop 
vormt de paragraaf subsidies. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot 
financieel belang. Weergave daarvan op een centrale plek in de begroting waarborgt een goede 
informatievoorziening over deze onderwerpen en maakt de informatie inzichtelijk. 
  
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 beleids- en 
autonome ontwikkelingen. 
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Beleidsmatige samenvatting 

 
Iedere Programmabegroting bevat jaarlijks een aantal kernthema’s. Andere algemene thema’s keren 
jaarlijks terug. Voorbeelden zijn de gemeentefinanciën, de arbeidsmarkt, de zorg en het onderwijs. 
Daarnaast zijn er thema’s die door nieuwe ambities en beleidsinzichten worden geïntroduceerd 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. 
  
Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. 
De vervanging van zesentwintig wetten door één nieuwe is de grootste wetswijziging in de 
geschiedenis. Dit brengt voor gemeenten, provincies en waterschappen de nodige veranderingen met 
zich mee. In 2020 treffen we de nodige voorbereidingen voor een vloeiende overgang. Zo kunnen we 
vanaf de ingangsdatum 1 januari 2021 aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling 
nemen en onze inwoners van de juiste informatie voorzien. 
  
De financieel-economische ontwikkelingen blijven nog altijd positief. De werkgelegenheid en de 
woningmarkt trekken aan. De positieve ontwikkeling van de economie heeft haar weerslag op de 
arbeidsmarkt. De groeiende vraag naar personeel zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt, die merkbaar 
is binnen onze gemeentelijke organisatie. Het is momenteel lastig om vacatures (tijdig) te vervullen. 
Hoe anders was de situatie in het verleden: de weinige vacatures die we hadden, konden rekenen op 
vele reacties. 
  
Kernthema’s 
De Programmabegroting bevat onze ambities, zoals die staan vermeld in het coalitieakkoord. We 
benoemen hieronder zes thema’s die als rode draad door de Programmabegroting 2020 lopen. 
  
1. Vernieuwing in het Sociaal Domein 
De in 2017 vastgestelde Maatschappelijke Agenda vormt de basis voor de transformatie van het 
Sociaal Domein in de komende jaren. In 2020 gaan we aan de slag met de inmiddels zes bekende 
thema’s: meedoen, veilige en prettige leefomgeving, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor 
jezelf zorgen en naar elkaar omkijken. Bij (jeugd)zorg, hulp en ondersteuning ligt de nadruk op 
preventie onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Hierbij zoeken we de samenwerking met 
maatschappelijke partners, scholen, inwoners én andere afdelingen binnen de gemeentelijke 
organisatie. Highlights voor 2020 zijn de aanbestedingen op het gebied van de regiotaxi en de 
Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021, het opstellen van een nieuw Jeugdbeleidsplan en een 
gezondheidsnota, en het beter positioneren op de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot die 
arbeidsmarkt. 
  
2. Een duurzame gemeente 
Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. Daarom gaan 
we door met het nastreven en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke 
leefomgeving voor nu en de toekomst. Het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is hiervoor onze 
leidraad en de uitvoering van de transitieplannen Elektriciteit en Warmte draagt hieraan bij. We willen 
onze inwoners en ondernemers stimuleren om zelf stappen te ondernemen om actief bij te dragen aan 
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een duurzame samenleving. Dit is onder andere mogelijk door bewoners te stimuleren hun tuin te 
vergroenen, vaste planten in de openbare ruimte een plek te geven of Tiny Forests aan te leggen. Op 
die manier werken we op verschillende gebieden en binnen verschillende domeinen aan een 
duurzame gemeente. 
  
3. Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod 
De Ronde Venen heeft voor nu en de toekomst een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, 
flexibiliteit en omvang. Senioren en jongeren krijgen specifieke aandacht als het gaat om een passend 
woningaanbod. We zetten in op de doorstroming van jongeren en jonge gezinnen, gelijkvloerse 
sociale huurwoningen voor senioren en het vinden van nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw. 
Op die manier willen ervoor zorgen dat onze dorpen een plek zijn voor al onze inwoners. Wij benutten 
de mogelijkheden om – in de dorpen kleinschalige – woonprojecten te ontwikkelen en kijken 
daarbij naar mogelijkheden op inbreidingslocaties. 
  
4. De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De laatste voorbereidingen voor deze nieuwe wetgeving 
moeten in 2020 plaatsvinden. Hier wordt op alle vlakken aan gewerkt: ICT, juridisch kader en het 
opleiden van medewerkers. In 2020 ligt de focus op het inrichten van de werkprocessen en de 
systemen. De aansluiting met het Digitaal Stelsel Omgevingswet is hierbij een belangrijke pijler. De 
Omgevingswet nodigt uit tot dereguleren en invulling geven aan lokale afwegingsruimte. De afspraken 
tussen gemeenteraad en college leggen wij ter vaststelling in een raadsvoorstel voor. 
  
5. Samen aan de slag 
Inwoners, organisaties en maatschappelijke partners nemen deel aan nieuwe initiatieven, zowel 
binnen het Sociaal Domein als binnen de beleidsterreinen Ruimte en Integrale Veiligheid. Samen met 
de omgeving, belangengroepen en initiatiefnemers werken we aan de verbetering van de 
leefomgeving. Denk hierbij aan: de bloemenweiden, pilot bedrijventerrein, zelfstandig (blijven) wonen, 
actief/sport in de openbare ruimte en verduurzaming. We stimuleren inwoners bij te dragen aan de 
leefomgeving in hun buurt vanuit de gedachte: samen bereik je meer dan alleen. Om dit te 
ondersteunen zetten we het inwonerpanel actief in. 
  
6. Toekomst gemeentehuis 
De plannen om het gemeentehuis te vernieuwen zijn in volle gang en worden uitgewerkt. 
Verschillende scenario’s worden onderzocht, waarbij we de financiële dekking in ogenschouw nemen. 
De bouwcommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties, blijft in 2020 nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen rondom de toekomst van het gemeentehuis. 
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Uiteenzetting van de financiële positie 

Algemeen 

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

Financiële resultaten 2020 - 2023 

Hieronder geven we de financiële resultaten 2020 – 2023 weer, volgens dezelfde systematiek als bij 
de programma's. Hierbij geldt dat + = toename kosten of verlaging van de inkomsten en - = afname 
kosten of verhoging van de inkomsten. Een negatief begrotingsresultaat betekent een 
begrotingsoverschot en een positief begrotingsresultaat betekent een begrotingstekort. 
  
We zijn als college blij met de sluitende begroting op de korte termijn. Vanaf 2022 staan we voor een 
uitdaging. Wij zien het als onze taak om onze financiële basis toekomstbestendig te maken en te 
houden. De hiervoor in 2019 ingestelde raadswerkgroep wisselt van gedachten over de (financiële) 
keuzes voor nu en de toekomst. In de Kadernota 2021 presenteren wij voorstellen om de verkenning 
concreet te vertalen naar onze meerjarenbegroting. 
  

  Financiële resultaten 2020 - 2023 - bedragen x € 1.000 

    2020 2021 2022 2023 

1 Startpositie -399 -721 -170 -795 

2 Raadsbesluiten tot en met juni 2019 358 256 260 318 

3 Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten -83 -5     

4 Mutaties begroting 2020 - 2023:         

4a Beleidsontwikkelingen 3.357 1.430 510 33 

4b Inzet reserves voor beleidsontwikkelingen -3.161 -1.052 -495 0 

4c Autonome ontwikkelingen -2.533 405 1.201 1.756 
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  Financiële resultaten 2020 - 2023 - bedragen x € 1.000 

    2020 2021 2022 2023 

4d Inzet reserves voor autonome ontwikkelingen 1.945 -634 553 -77 

5 
Stelpost nadere verkenning financiële solide 
basis voor de toekomst 

- - -831 -514 

6 
Aanvullende beleidsontwikkelingen 
besluitvorming begroting 2020 op 31 oktober 
2019 

        

6a Septembercirculaire gemeentefonds 2019 -440 -1.070 -1.200 -1.020 

6b 
Effecten raadsbesluiten september t/m oktober 
2019 

938 328 167 284 

6c Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten -848 -15 -10   

6d 
Amendement onderhoud kunstwerken (kunst en 
cultuur) - begroting 2020 

15 15 15 15 

7 
Begrotingsresultaten (negatief 
begrotingsresultaat = begrotingsoverschot) 

-851 -1.063 0 0 

  
De verschillende onderdelen lichten wij op hoofdlijnen toe in deze aanbiedingsnota. 

Nog te verwachten financiële ontwikkelingen voor de toekomst 

Zoals de Kadernota vermeldt zijn er op verschillende beleidsterreinen nog financiële ontwikkelingen. 
Zo verwachten we onder andere structurele kosten voor de vernieuwing van het gemeentehuis en het 
nieuwe beheerplan kunstwerken (bruggen). Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle – nu 
bekend zijnde – ontwikkelingen. De structurele financiële effecten kunnen we nu nog niet exact 
aangeven en zijn sterk afhankelijk van te maken keuzes, waarbij we nu een indicatie aangeven. De 
definitieve voorstellen leggen we apart aan u voor. 
  

Onderwerp Bedrag 
Prognose jaar 

van te verwachte 
kosten 
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Onderwijshuisvestingsprogramma PM 2020 

N201 PM PM 

Beheerplan kunstwerken +/- € 100.000 2021 

Handhaving bestemmingsplan 
Plassengebied 

+/- € 160.000  in 2020 / +/- € 
260.000 vanaf 2021 

2020 

Revitalisatie brandweerkazernes PM PM 

Implementatie Gemeenschappelijke 
Gemeentelijke Infrastructuur (GGI) 

PM PM 

Vernieuwing gemeentehuis +/- € 500.000 - € 800.000 2022 

Sportaccommodaties PM PM 

  

1. Startpositie 

De startpositie komt overeen met de meerjarenraming in de Programmabegroting 2019, na 
besluitvorming door de gemeenteraad. Die vindt u terug op bladzijde tien van de Programmabegroting 
2019. 

2. Raadsbesluiten tot en met juni 2019 

Na het vaststellen van de begroting 2019 heeft de raad besluiten genomen die financiële effecten 
hebben. Het gaat over de eerste bestuursrapportage 2019 en het verduurzamen van gemeentelijke 
gebouwen. De financiële begroting geeft een totaaloverzicht. 

3. Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten tot en met juni 2019 

De raadsbesluiten tot en met juni 2019 hebben financiële effecten die verrekend worden met reserves. 
Deze worden in mindering gebracht om het structureel begrotingsresultaat weer te geven. Zie 
hiervoor het overzicht van de raadsbesluiten tot en met juni 2019 in de financiële begroting. 
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4a/4b. Beleidsontwikkelingen 

Op verschillende terrein bestaan ambities, zoals blijkt uit de beleidsmatige samenvatting en de acties 
in de drie domeinen. Voor deze ambities en de bijbehorende resultaten zijn financiële en personele 
middelen nodig. Het gaat onder meer om aanpassingen in de leefomgeving (groenbeheer), 
intensiveringen binnen het Sociaal Domein en diverse ontwikkelingen binnen onze dienstverlening. De 
financiële toelichting van de drie domeinen maakt de kosten van de beleidsontwikkelingen zichtbaar. 
Diverse beleidsontwikkelingen hebben een incidenteel karakter. Deze worden verrekend met de 
reserves. De financiële begroting bevat een overzicht met een toelichting van alle 
beleidsontwikkelingen. 
De nota Kunst en Cultuur staat geagendeerd voor de raadsvergadering van september 2019. De 
budgetten hiervoor in deze begroting hebben wij opgenomen onder voorbehoud van vaststelling. 

4c/4d. Autonome ontwikkelingen 

In de autonome ontwikkelingen hebben wij de rijksbijdragen, de prijs- en volumeontwikkelingen en de 
opbrengsten leges omgevingsvergunningen opgenomen. Incidentele baten en lasten worden 
verrekend met de reserves, evenals een deel van de autonome ontwikkelingen. De financiële 
begroting bevat een totaaloverzicht van de inzet van reserves. 
  

  
Overzicht autonome ontwikkelingen - bedragen x € 
1.000 

        

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

1 
Dankzij de uitkomsten van de meicirculaire 2019 nemen 
de rijksbijdragen toe. Hierover is al informatie verstrekt via 
een raadsinformatienota. 

-
1.060 

-950 -20 -30 

2 
Dit betreft een actualisatie van de leges 
omgevingsvergunningen 2020 - 2023. 

-144 -857 188 -208 

3 

Autonome loon, prijs- en volumeontwikkelingen zorgen 
voor een nadeel in de periode 2020 - 2023. Dit wordt 
mede veroorzaakt door vaststelling van de nieuwe CAO 
gemeenten (2019 - 2020). 

1.388 1.550 1.444 1.641 

4 

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

-772 28 142 276 

  Subtotaal -588 -229 1.754 1.679 
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Overzicht autonome ontwikkelingen - bedragen x € 
1.000 

        

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

5 

Onder meer de tussentijdse winstneming van de 
grondexploitaties (voornamelijk in 2020) zorgt voor een 
exploitatievoordeel in de komende jaren. Dit voordeel 
wordt verrekend met de inzet van reserves. 

-
1.945 

634 -553 77 

  Totaal 
-

2.533 
405 1.201 1.756 

  
Aandachtspunt bij de geprognotiseerde opbrengst leges omgevingsvergunningen 
Uitgangspunt bij de prognoses van de opbrengst is het reëel ramen op basis van de kennis van nu, 
met inachtneming van een reële planning. De opbrengstraming is voor een belangrijk deel opgesteld 
voor projecten van particulieren. De gemeente is hier in hoge mate afhankelijk van externe 
initiatiefnemers. Daarnaast hangen de legesinkomsten af van de nog vast te stellen ontwikkelstrategie 
ruimtelijke verkenning en marktontwikkelingen. Er is nog geen rekening gehouden met de (mogelijke) 
financiële effecten van de Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging. 
De rechterlijke uitspraak waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig wordt geacht met de 
Wet Natuurbescherming, kan gevolgen hebben voor de voortgang van lokale bouwprojecten. Wat de 
effecten zijn van deze uitspraak op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau is nog onduidelijk. 
Stagnatie in vergunningverlening voor bouwactiviteiten heeft een negatieve invloed op de 
geprognotiseerde legesopbrengsten. 

5/6/7.  Stelpost, wijzigingen n.a.v. besluitvorming begroting en begrotingsresultaten 

De begrotingsresultaten laten voor 2020 en 2021 een positief beeld zien. Voor 2022 en daarna wordt 
een verkenning uitgevoerd voor (financiële) keuzes voor nu en voor de toekomst. 
  
De volgende aanvullende mutaties hebben geleid tot aanpassing van de begrotingsresultaten 2020 - 
2023: 
  
6a. Septembercirculaire gemeentefonds 2019: de septembercirculaire gemeentefonds zorgt voor een 
bijstelling van de verwachte rijksbijdragen voor de jaren 2020 - 2023. 
  
6b/6c: Diverse raadsbesluiten in de periode september- oktober hebben betrekking op het 
meerjarenperspectief 2020 -2023. In de onderstaande tabel is een specificatie van de mutaties 
opgenomen. 
  

Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 
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1 
Taakmutaties septembercirculaire - raadsbesluit 31-
10-2019 

50 60 70 70 

2 Afronding wijk Vinkeveld – raadsbesluit 26-09-2019 9 9 9 9 

3 
Bestemmingsplan Plassengebied – raadsbesluit 26-
09-2019 

135 0 0 0 

4 
2e Bestuursrapportage 2019 - raadsbesluit 31-10-
2019 

713 15 10 0 

5 
Bijstelling legesinkomsten omgevingszaken - 
raadsbesluit 31-10-2019 

66 279 113 240 

6 
Bijstelling budget nota kunst & cultuur - raadsbesluit 
31-10-2019 

-35 -35 -35 -35 

7 Inzet reserves -848 -15 -10 0 

  Totaal mutaties 90 313 157 284 

  
6d. Amendement onderhoud kunstwerken (kunst en cultuur): dit betreft aangenomen amendement bij 
vaststelling van de programmabegroting 2020. In de begroting structureel budget van € 15.000 op te 
nemen voor aankoop en onderhoud van kunst. 

Incidenteel en structureel begrotingsresultaat 2020 

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
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 
€ 108.000 incidenteel effect in 2020 is geraamd. Vervolgens is dit effect verrekend met de inzet van 
reserves. 
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Incidenteel en structureel resultaat 2020 (bedragen x € 1.000) 

  Incidenteel Structureel Totaal 

Lasten 15.551 84.841 100.392 

Baten -15.443 -84.683 -100.126 

Saldo 108 158 266 

Inzet reserves -108 -674 -782 

Resultaat na inzet reserves 0 -516 -516 

  
De financiële begroting bevat een overzicht van incidentele baten en lasten, met vermelding van de 
onderwerpen en de bedragen. 

Lokale heffingen en woonlasten 

De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing vormen samen de 
woonlasten. Ter vergelijking geven we de woonlasten over het jaar 2019 van onze gemeente weer, 
evenals van onze buurgemeenten. Voor de periode 2019 – 2021 bedraagt de teruggave 
precario jaarlijks veertig euro. De teruggaaf precario water in 2020 verrekent Vitens rechtstreeks en 
wordt niet in mindering gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen. 
  

Woonlasten 
meerpersoonshuishou
den 

Belasting
- 

plichtige 
2019 2019 2019 2019 2019 2020 

    
Amstelvee

n 
Dieme

n 
Uithoor

n 

Oude
r 

Amst
el 

De 
Rond

e 
Vene

n 

De 
Rond

e 
Vene

n 

                

Onroerende 
zaakbelasting - bij 
gemiddelde WOZ 
waarde 

Eigenaar 270 240 311 282 306 310* 
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Rioolheffing Eigenaar 204 206 244 284 210 213 

Afvalstoffenheffing 
(meerpersoonshuishoud
en) 

Gebruiker 246 337 264 257 224 269 

Subtotaal voor 
verrekening 

  720 783 819 823 740 792 

Teruggaaf precario gas 
en elektra (t/m 2021) 

Huishoude
n 

        -40 -40 

Teruggaaf precario water 
Huishoude

n 
        -141 - 

Totaal           559 752 

*onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage in december 2019. 
  
De tabel toont, naast een vergelijking voor de doelgroep eigenaren, een vergelijking voor de huurders. 
Hieruit blijkt dat voor deze doelgroep de woonlasten in 2020 stijgen ten opzichte van 2019. De 
oorzaak hiervan is een stijging van de afvalstoffenheffing. 
  

Woonlasten gebruiker (huurder) Belastingplichtige 2019 2020 

        

Afvalstoffenheffing 
(meerpersoonshuishouden) 

Gebruiker 224 269 

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

Totaal    184 229 

Ontwikkeling algemene reserve 

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
De algemene reserve is een belangrijke buffer voor het opvangen van risico's en incidentele kosten. 
De reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. Onze 
verwachting is dat vanaf 2022 de rekeningresultaten de enige financiële voedingsbron zijn voor de 
algemene reserve. 
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Belangrijk voor de reservepositie is de aanpassing van de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen 
van zestig naar veertig jaar. Als gevolg hiervan daalt de algemene reserve na 2023 met 1,9 miljoen 
euro. 

Waar komt het geld vandaan? 

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
Voor de uitvoering van onze taken ontvangt de gemeente vanuit verschillende bronnen opbrengsten. 
De verwachting is dat we 107,1 miljoen euro ontvangen in 2020. 
  
De grootste bijdrage, 49 procent, komt van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. De overige 
51 procent heeft vooral betrekking op grondverkopen, lokale heffingen en de inzet van reserves.  
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Onder de overige middelen vallen inkomsten zoals huren van maatschappelijk vastgoed, rente en 
dividend. 
  
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. 

Waar wordt het geld aan besteed? 

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
De bestedingen voor 2020 zijn geraamd op 107,1 miljoen euro, inclusief 0,5 miljoen 
begrotingsresultaat. 
  
In het Sociaal Domein zijn taken opgenomen zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, 
inkomensregelingen, re-integratie, jeugdhulp en volksgezondheid. 
  
Taken zoals straatreiniging, wegen, economische promotie, riolering, afval, milieubeheer, ruimtelijke 
ordening, grondexploitaties en wonen en bouwen zijn opgenomen in het domein Economie, wonen en 
fysieke leefomgeving. 
  
Onderwerpen zoals openbare veiligheid, bestuur, burgerzaken, bedrijfsvoering en heffing van 
belastingen zijn opgenomen in het domein Veiligheid, dienstverlening en financiën. 
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Domein 1 - Sociaal domein 
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Domein 1 - Visie, doelen en acties 

Visie op het domein 

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

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 

1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020-2023 
De provinciale bijdrage voor de regiotaxi wordt richting 2023 volledig afgebouwd. De komende jaren 
gaan de U16-gemeenten en de provincie samenwerken aan vernieuwing van het doelgroepenvervoer 
en het aanvullend openbaar vervoer. In 2020 wordt de regiotaxi aanbesteed voor de periode 1 
augustus 2020 - 2023. Daarnaast nemen we deel aan pilots om te experimenteren met 
vervoersoplossingen voor de periode na 2023. 
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1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021 
In 2019 zijn hier de voorbereidingen voor getroffen. De Ronde Venen is aangehaakt bij het proces 
vanuit Utrecht-West richting de nieuwe inkoop vanaf 2021, zodat deze zoveel mogelijk aansluit bij 
onze maatschappelijke opgaven binnen het Sociaal Domein. 
 

1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies 
In 2020 communiceren wij actief over het innovatiebudget. De nadruk ligt op het uitnodigen van 
inwoners en maatschappelijke partners om te komen met innovatieve interventies gericht op 
preventieve inzet. 
 

1.01.4 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 2020 volgen uit deze Ruimtelijke verkenning. 
 

1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning 
We organiseren informatiebijeenkomsten met bewoners, geven informatie op de website en in folders 
om meer bekendheid te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld specifiek voor de 
doelgroep 18-/18+. 
 

1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren 
Met de hulp van maatschappelijke partners is een inventarisatie gemaakt voor het 55+ Plan. Zowel de 
inventarisatie, als de actiepunten worden verder uitgewerkt tot een beleidsplan. 
 

1.01.7 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) maken we afspraken over de samenwerking en afbakeningen van taken en 
verantwoordelijkheden. Voor Utrecht-West leggen we deze vast in een afsprakenkader. 
 

1.01.8 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 
intstantie niet in contact komen met inwoners met dementie. We organiseren trainingen en 
bijeenkomsten, plaatsen infomatievoorziening in de plaatselijke media, ontwikkelen promotiemateriaal 
en organiseren gerichte acties in de dorpen. 
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1.01.9 Inburgering 
De verwachting is dat de nieuwe Wet Inburgering in 2021 in werking treedt. Het doel van de nieuwe 
wet is dat nieuwkomers direct aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. De hoofdlijnen zijn als 
volgt en krijgen in aanloop naar de nieuwe Wet Inburgering verdere inhoud: 
1. Brede intake, die op individueel niveau inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden 
van een inburgeringsplichtige; 
2. Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP); 
3. Verhoging taaleis naar niveau B1; 
4. Hervorming van de markt voor inburgeringscursussen; 
5. Grotere rol voor de gemeente in het inburgeringsexamen. 
Deze ontwikkeling heeft, afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, financiële consequenties waarvan 
de omvang nog niet duidelijk is. Onderhandelingen hierover zijn op het moment van schrijven 
vastgelopen, om financiële redenen. 
 

1.01.10 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' 
We geven uitvoering aan de acties uit de vastgestelde beleidsnota kunst, cultuur en cultuurhistorie 
(2019-2023). Naast de twee hieronder genoemde acties uit de nota, gaan we onderzoeken of we het 
cultuurveld kunnen versterken door de uren en taken van onze cultuurconsulent uit te breiden. Dit 
doen we door de wensen uit het culturele veld hieraan te toetsen. 
 

1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit 
Volgens nationale wetgeving, moet een lokale overheid als een ‘goede huisvader’ onderhoud plegen 
aan haar openbare kunstbezit. Dit is de afgelopen jaren, door het ontbreken van een hiervoor 
geoormerkt budget, niet gedaan. Dit heeft geresulteerd in verwaarloosde kunstwerken en bezorgde 
inwoners. De komende jaren gaan we ons openbaar kunstbezit adequaat onderhouden en beheren. 
Dit doen we op basis van een meerjarenonderhoudsplan. 
 

1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit 
We starten en coördineren een proces met het onderwijs en cultuuraanbieders dat leidt tot de 
totstandkoming van een convenant tussen onderwijs, gemeente en provincie. In het convenant 
regelen we een gecoördineerde inzet op cultuureducatie, bij voorkeur met een lokaal kunstaanbod en 
zo mogelijk gebruikmaking van o.a. de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vanuit de 
provincie Utrecht. 
 

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

1.3 Inwoners leven gezond 
Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en 
emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn 
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 
Verder uitbouwen POH-GGZ Jeugd. Samenwerking tussen gemeente, huisartsen, zorgverzekeraars 
en ziekenhuis verbeteren rondom thema's zoals 'langer thuis', 'respijtzorg' en 'spoedzorg'. 
 

1.03.2 Opstellen gezondheidsnota 
We evalueren het huidige gezondheidsbeleid en leveren een nieuw beleidsplan op. Hierin is aandacht 
voor gezondheidsbevordering, preventie en vroegsignalering van problemen. 
 

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

1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd 
Doel van het Nationaal sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport 
toekomstbestendig te maken. En er daarbij voor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde 
omgeving met plezier kan sporten en bewegen. We stellen een lokaal sportakkoord op met 
verenigingen en stakeholders rondom sporten en bewegen. In het eerste kwartaal sluiten we een 
lokaal sportakkoord. In het tweede, derde en vierde kwartaal voeren we dit uit met het 

/frmPerspective.aspx?pid=40094#_ftn1
/frmPerspective.aspx?pid=40094#_ftnref1
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uitvoeringsbudget van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Volgens de wettelijke verplichting 
stellen we hiervoor een extern onafhankelijk sportformateur aan. 
 

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. 
 

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 Vaststellen Jeugdbeleidsplan 
In 2019 is met maatschappelijke partners gewerkt aan de opzet voor een nieuw Jeugdbeleidsplan. In 
2020 stelt de gemeenteraad dat plan vast. 
  
 

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 een afname van de rijksbijdrage. In het bestuurlijk overleg 
onderwijs is in mei 2019 met onderwijspartners besproken wat ervoor nodig is om in oktober 2019 een 
besluit te nemen over de inzet vanaf 2020 en verder. Mogelijkheden zijn het (deels) schrappen van 
projecten en/of het verkrijgen van een bijdrage van het onderwijs om de projecten te continueren. 
 

1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoole Educatie (VVE)-uren 
Het Rijk verplicht gemeenten om meer uren vroeg en voorschoolse educatie (VVE) aan te bieden. 
Deze uitbreiding van 10 naar 16 uur is met 7 maanden uitgesteld naar 1 augustus 2020. In de tweede 
helft van 2019 is samen met peuterspeelzalen bekeken wanneer en op welke manier wij de uitbreiding 
vormgeven. Begin 2020 is duidelijk welke effecten dat heeft voor de gemeente. 
 

1.04.4 Naar aan leiding van de evaluatie van de Leerwerkplaats in 2019 al dan niet structureel 
financieren van de Leerwerkplaats 
De Leerwerkplaats richt zich momenteel op de opvang en dagbesteding van kwetsbare jongeren. In 
2019 is de inzet van het Leerwerkcentrum geëvalueerd en bekeken of deze voorziening eveneens 
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gebruikt kan worden om de huidige doelgroep meer begeleiding te bieden in de richting van regulier 
werk. De structurele financiering van de Leerwerkplaats wordt bezien op basis van deze evaluatie. 
 

1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel 
De invoering van de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is uitgesteld tot 
1 januari 2021. Tot die datum blijft de huidige regeling van kracht. Het woonplaatsbeginsel bepaalt 
welke gemeente betaalt voor de jeugdhulp. In het nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de gemeente waar 
een kind vandaan komt verantwoordelijk voor de kosten van jeugdhulp met verblijf. Voor ons als 
gemeente (en jeugdhulpaanbieders) betekent deze wijziging dat de administratie moet worden 
aangepast. In 2020 bereiden we dit voor. 
  
 

1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden 
In 2020 worden de schoolbesturen, die in 2019 een aanvraag voor een ‘voorziening in de huisvesting 
in 2020’ hebben ingediend en waarvan het college in 2019 besloten heeft deze aanvraag te 
honoreren, gemachtigd om deze aanvraag in 2020 te (doen) realiseren. Na deze realisering, in 
opdracht van het betreffende schoolbestuur, kan het schoolbestuur de kosten van de realisering tot 
ten hoogste het bedrag van de honorering bij de gemeente declareren. De gemeente zal deze kosten 
voor zover akkoord aan het schoolbestuur vergoeden. 
 

1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland 
Op grond van de laatst bekende planning wordt in 2020 achtereenvolgens op- en vastgesteld: een 
voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp, een bestek. Tegelijkertijd wordt de 
bestemmingsplanprocedure doorlopen. Daarna wordt een aannemer geselecteerd, die dan opdracht 
krijgt om het nieuwe gebouw te realiseren. 
 

1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan 
Afhankelijk van (het moment van) de besluitvorming van de wetgeving, stellen we in 2020 een nieuw 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen op. Dat nieuwe IHP voldoet dan eveneens 
aan de eisen en voorwaarden die de wetgever vanaf dan aan een IHP stelt. 
 

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, met gebruikmaking van de huidige periode van 
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hoogconjunctuur, 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. 
 

1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers. 
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 
In 2019 zijn 21 voorstellen uitgevoerd om een goede afstemming tussen het taalaanbod en de 
taalvragen van inwoners te realiseren. De uitvoering is in Q3 van 2019 geëvalueerd. Op basis daarvan 
geven we de uitvoering vanaf 2020 verder vorm. 
 

1.05.4 Het optimaliseren van  ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven 
In 2020 worden 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. De uitvoering van Schuldhulpverlening wordt opnieuw vormgegeven 
voor 1 juli 2020. Mogelijk heeft dit per 1 juli 2020 effect op de uitvoering. 
 

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 behoeft van onze mantelzorgers. Er is onderzocht of het 
huidige aanbod van mantelzorgondersteuning passend is. Naar aanleiding van deze evaluatie passen 
we voor 2020 het aanbod aan, daar waar nodig. 
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Domein 1 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

  

Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 

            

1. Meedoen 

1. 
Personen met een 
bijstandsuitkering per 1.000 
inwoners 

17,9 17,9 17,0 16,8 

2. 

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

69,2 69,9 70,0 70,0 

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

620,6 637,6 620,0 630,0 

4. 

Re-integratievoorzieningen 
per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15 tot en met 65 
jaar 

10,5 13,2 11,0 15 

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 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 

3. Gezond leven 

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

gegevens 
niet 

beschikbaar 

gegevens 
niet 

beschikbaar 

gegevens 
niet 

beschikbaar 

gegevens 
niet 

beschikbaar 

4. Opvoeden met vertrouwen 

8. 

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

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

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

6,7 6,7 8,4 7,0 

10. 
Percentage jongeren met 
jeugdbescherming 

0,5 0,6 0,4 0,6 

11. 

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

0,3 0,3 0,2 0,3 

12. 
Relatief verzuim per 1.000 
leerplichtigen  

43,2 
gegevens 

niet 
beschikbaar 

40 40 

13. 
Absoluut verzuim per 1.000 
leerplichtigen 

0,88 
gegevens 

niet 
beschikbaar 

0,9 0,9 

14. 
Percentage voortijdig 
schoolverlaters (alle 
onderwijsvormen) 

1,34 1,28 1,25 1,25 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 

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 

33 35 35 37 

18. Score voor zelfredzaamheid - 8,1 - 8,2 

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 

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. Voor de jaren 2017 en 2019 zijn 
daarom geen cijfers te noemen. 
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In bovengenoemd voorstel was Jeugdwerkloosheid een van de indicatoren onder Meedoen. Dit was 
een landelijke indicator die komt te vervallen, daarom is hij niet opgenomen in het overzicht. 
  

Nr. Toelichting 

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

2 De verwachting is dat dit percentage stabiliseert. 

3 De verwachting is dat dit percentage stabiliseert. 

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. We verwachten dat dit licht zal stijgen. 

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

7 Gegevens niet beschikbaar 

8 
Vanwege de inzet rondom armoede en schulden verwachten we dat dit percentage licht 
daalt. 

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. 
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Nr. Toelichting 

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. 

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

19 Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de financiële 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 de 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 

Bijdrage van verbonden partijen 

Partij Samenwerkingsvorm 
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de doelstelling 
van dit programma?  

Kansis (Stichting 
Beschut Werk) 

Samenwerkingsovereenkomst 

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 
mede oprichter 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. 

WerkwIJS (Stichting 
Schoonmaakwerk) 

Samenwerkingsovereenkomst 

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. De gemeente 
De Ronde Venen is mede-oprichter 
van deze stichting. De nieuwe naam 
van de stichting is WerkwIJS Schoon. 

Kansis Groen 
(Stichting 
Groenwerk) 

Samenwerkingsovereenkomst 

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 Bedrijven. De gemeente De 
Ronde Venen is mede-oprichter van 
deze stichting.  De nieuwe naam van 
de Stichting is Kansis Groen. 
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Gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst 
Regio Utrecht 
(GGDrU) 

Gemeenschappelijke regeling 

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

Totaal programma 4 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 4.232 3.648 3.515 4.071 3.517 3.506 

Baten -759 -298 -300 -300 -300 -300 

Resultaat 3.473 3.350 3.215 3.771 3.217 3.206 

Mutatie begroting 2020 - 2023  t.o.v. begroting 2019 - 2022 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten -651 284 -86 -97 

Baten -2 -2 -2 -2 

Resultaat -653 282 -88 -99 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

5 5 5 5 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -558 377 7 -4 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. 
Kadernota 2020 - structurele onderuitputting jaarrekening 
2018 (leerlingenvervoer) 

-100 -100 -100 -100 

  Totaal -653 282 -88 -99 
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Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Afboeken restant van de 
boekwaarde 
scholencomplex Hofland 

0 -370     

  Totaal programma 4 0 -370 0 0 
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Budget programma 6. Sociaal domein 

Totaal programma 6 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 29.861 31.103 31.043 30.695 30.597 30.428 

Baten -8.040 -8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367 

Resultaat 21.821 22.560 22.594 22.280 22.214 22.060 

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 1.131 942 881 737 

Baten -334 -334 -334 -319 

Resultaat 797 607 546 418 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

-37 -37 -37 -37 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 401 406 340 355 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. Kadernota 2020 - Jeugdbeleidsplan kwetsbare jongeren 65       

4. Kadernota 2020 - Innovatiebudget Sociaal Domein 150       

5. 
Begroting 2020 - Verhogen taalniveau - Meicirculaire 
gemeentefonds 2019 

50       
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    2020 2021 2022 2023 

6. 
Begroting 2020 - Invoeren Wet verplichte geestelijke 
gezondheid - Meicirculaire gemeentefonds 2019 

40 40 40 40 

7. Begroting 2020 - Intensivering participatiekoers 68 133 133   

8. 
2e Bestuursrapportage 2019 : budget dementievriendelijke 
gemeente  

20 15 10   

9. 
Raadsbesluit begroting 2020 : Geestelijke 
gezondheidszorg (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 

30 40 50 50 

10. 
Raadsbesluit begroting 2020 : Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen -Bbz  (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 

10 10 10 10 

  Totaal 797 607 546 418 

Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Jeugdbeleidsplan - 
kwetsbare jongeren 

-65       

2 Maatschappelijke 
effectmeting 

-25   -25   

3 Innovatiebudget sociaal 
domein 

-150       

4 Intensivering 
participatiekoers 

-68 -133 -133   

5 2e Bestuursrapportage 
2019 : budget 

-20 -15 -10 
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

dementievriendelijke 
gemeente  

  Totaal programma 6 -328 -148 -168 0 
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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. 
  
Naast deze samenwerking is een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, 
ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in 
verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als 
vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een 
hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze 
inwoners realiseren. 
  
In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze 
voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons 
karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in 
onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet 
langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol 
en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het 
vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij 
in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om 
nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te 
ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en 
toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief 
informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de 
manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert. 
  
Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart 
gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen 
en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet 
op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, 
zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor 
passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren 
en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen 
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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 

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers 
Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan 
alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente 
voor ondernemers te zijn. 
  
 

Acties 

2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed 
In 2022 willen we de MKB vriendelijkste gemeente zijn. Om dit te bereiken verstevigen we onze 
samenwerking. Dit doen we door periodiek overleg te voeren met de ondernemersverenigingen en 
ondernemers en retailers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; de ruimtebehoefte van bedrijven, 
nieuwe initiatieven die we samen met de ondernemers kunnen oppakken en onze dienstverlening. We 
voeren gesprekken met vertegenwoordiger van alle ondernemersverenigingen en De Rondevener 
Onderneemt (DRO) over overkoepelende vraagstukken over mobiliteit, etc. Onze accountmanager 
bedrijven is zichtbaar en bereikbaar voor ondernemers. Eind 2020 is de top-80 van grootste bedrijven 
bezocht. 
 

2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd. 
Om de MKB vriendelijkste gemeente te worden versterken we onze dienstverlening. Hierbij wordt 
ingezet op de communicatie en informatievoorziening richting ondernemers. Onze website heeft een 
portal voor ondernemers en wordt ingericht met input van ondernemers. Daarnaast optimaliseren we 
onze eigen dienstverleningsprocessen. De doorlooptijd van facturen wordt geoptimaliseerd, waarbij de 
vervaldatum voor lokale leveranciers op nul dagen wordt  gesteld. De responstijd op vragen wordt 
verkort en de termijnen voor het verlenen van een vergunning zijn geoptimaliseerd. 
 

2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie 
Bedrijven hebben behoefte aan meer ruimte. Dit blijkt uit het Stecrapport dat in 2019 is opgesteld. Per 
bedrijventerrein bepalen we de strategie hoe we met deze ruimtevraag om gaan. In de strategie wordt 
ingegaan op de kwaliteitsverbetering van het vastgoed en de openbare ruimte, potentiële 
herstructurerings- en verdichtingslocaties en thema’s als parkeren en veiligheid. Hiervoor worden 
gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en makelaars. Zij hebben eveneens een rol bij de 
kwaliteitsverbetering en het tegengaan van leegstand. Daarnaast wordt ingezet op de aanleg van 
nieuw bedrijventerrein. Hiervoor starten we een lobby richting de Provincie. 
 

2.01.4  We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en 
toeristisch-recreatieve positie 
Om de belangen van ons lokale bedrijfsleven te vertegenwoordigen is het wenselijk om onze 
samenwerking in de regio te intensiveren. Deze samenwerking is drieledig: richting Groene Hart (met 



 - pagina 45 van 256

name toeristisch-recreatief), richting Metropoolregio Amsterdam (bedrijven veelal georiënteerd op 
Amsterdam/Schiphol) en richting Utrecht (ligging in Provincie Utrecht, verband met Ruimtelijk-
Economisch Programma U10 netwerk). In lijn met actie 3.07.1 zoeken we uit hoe we onze positie in 
de regio op economisch vlak kunnen versterken en formaliseren.  
 

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse 
leeftijds- en doelgroepen 
De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om 
bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tot 2025 dat er 1200 woningen 
gebouwd worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte groei van 2700 inwoners 
vanaf 2030. Er is een grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een 
breed aanbod aan woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de 
woonwensen van leeftijdsgroepen tot 40 jaar en op de woonwensen van onze 65+ers. 
 

Acties 

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen 
Met de nieuwbouwprogrammering uit de Ruimtelijke Verkenning wonen, krijgen senioren en jongeren 
specifiek de aandacht als het gaat om passend woningaanbod. Kansen worden benut om de huidige 
woningvoorraad beter te laten aansluiten op deze doelgroepen. Allereerst gebeurt dat natuurlijk in 
projecten waar de gemeente zelf de regie heeft zoals Vinkeveld, De Maricken, Land van Winkel en de 
Stationslocatie. Aan overige initiatieven wordt meegewerkt. Er is met de verkenning actief gezocht 
naar ontwikkellocaties. Mogelijkheden voor doorstroming met het doorstroomexperiment voor 
senioren “van groot naar beter passend” maken vanaf 2019 onderdeel uit van de 
huisvestingsverordening zodat doorstroming gestimuleerd wordt en woningen beschikbaar komen 
voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast wordt onderzocht welke instrumenten ingezet kunnen 
worden om betaalbare koop voor onze inwoners te realiseren. Het bouwen van gelijkvloerse, 
betaalbare, woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens is hard nodig. In 2020 wordt gebouwd 
aan 45 gelijkvloerse sociale huurwoningen in Mijdrecht en Vinkeveen, geschikt voor senioren. 
Daarnaast worden in 2020 betaalbare koopwoningen gebouwd en betaalbare huurwoningen 
opgeleverd in De Maricken te Wilnis. Daarnaast worden plannen verder ontwikkeld op 
inbreidingslocaties zoals De Meijert en de scholenlocaties Hofland en Twistvliet. Tot slot is De 
Maricken Fase II een forse ontwikkeling met ongeveer 480 nieuwe woningen (koop en huur). 
In 2020 maken wij gebruik van de mogelijkheid in de Huisvestingswet om bij maximaal 25 procent van 
de woningtoewijzingen voorrang te geven aan lokale woningzoekenden. 
 

2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur / betaalbare koop bij nieuwbouw 
Bij nieuwbouwprojecten wordt 30% sociale woningen gebouwd zodat onze inwoners een betaalbare 
woning kunnen vinden. Hierbij streven wij naar 30% sociale huur. Dit zullen wij in overleg met de 
woningcorporatie oppakken. 
 

2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen 
Een strategie en een routekaart worden opgesteld om de komende jaren in de dorpen woonprojecten 
te ontwikkelen die voorzien in de kwantitatieve (1400 woningen) en kwalitatieve 
(levensloopbestendige) woningbehoefte van onze inwoners tot 2030. Bij nieuwbouw wordt eerst 
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gekeken naar ruimte in de dorpen en de kernrandzones en als laatste worden oplossingen gezocht in 
het verleggen van de rode contouren. Voor deze ontwikkelingen in 2020 en verder is de Ruimtelijke 
Verkenning (woon)behoeften met een strategie voor wonen en bijhorend woningbouwprogramma 
onze leidraad. Daarin ligt de focus op de middellange termijn van vijf tot tien jaar en het versnellen van 
sleutelprojecten om tot ontwikkeling te komen. 
 

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

Acties 

2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er 
parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen. 
In het Beleidsplan Verkeer is opgenomen dat er een parkeervisie voor Abcoude wordt opgesteld. Het 
huidige, algemeen geldende parkeerbeleid moet beter aansluiten op de specifieke situatie in dorpen, 
zoals in Abcoude, om de ontwikkelingsmogelijkheden niet (onnodig) te beperken en de leefbaarheid te 
waarborgen. Het betreft een visie voor het gehele dorp omdat er samenhang is tussen de 
verschillende parkeervraagstukken. In andere dorpen zoals Mijdrecht is parkeren eveneens een 
aandachtspunt. Het opstellen van een parkeervisie voor Abcoude kan een leidraad vormen voor de 
andere dorpen. 
 

2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een 
fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, 
dorpscentra, etc. 
Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Constructieweg te vergroten is in het fietsplan de aanleg 
van een vrijliggend fietspad voorzien. In 2020 volgt de verdere uitwerking van deze verbinding. 
 

2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan 
wordt actief uitgedragen. 
In 2018 is begonnen met het opstellen van een strategisch OV-plan in samenwerking met de 
gemeenteraad. Hierin is een visie opgenomen over de toekomst van het OV in onze gemeente en 
wordt een proces geschetst hoe deze visie bij de nieuwe concessieverlening ingebracht kan worden. 
Na het vaststellen van dit breedgedragen plan wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak gezocht 
bij provincie Utrecht, Vervoerregio Amsterdam en verschillende andere regionale 
samenwerkingsverbanden als U10 en Amstelland-Meerlanden. Dit om deze visie bij de nieuwe 
concessieverlening in 2023 onderdeel te laten zijn van het programma van eisen van de 
concessieverleners. 
 

2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd 
De voorbereidingen voor de uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg zijn in 2019 afgerond. 
In 2020 zal uitvoering plaatsvinden. 
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2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 
We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te 
doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke 
domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot 
initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten 
verlopen. 
 

Acties 

2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, 
werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn 
geïnformeerd. 
Om vanaf 1 januari 2021 omgevingsvergunningen te verlenen en de andere 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 ons via de nieuwe route makkelijk vinden en gemeentemedewerkers kunnen 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 veel 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 we maken, raken direct aan het soort gemeente dat we willen zijn. En hoe we omgaan 
met ruimte voor initiatief enerzijds en rechtszekerheid anderzijds. De rolverdeling tussen college en 
raad wordt in overleg samen bepaald. Door hier in voorbereidende bijeenkomsten steeds per thema 
het gesprek over 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. 
De focus van de voorbereiding op de Omgevingswet ligt op de werkzaamheden die nodig zijn om 
vanaf 1 januari 2021 conform de wet te handelen. Voor het maken van de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan, geeft de Omgevingswet gemeente de tijd tot respectievelijk 2024 en 2029. Om de 
voordelen van deze nieuwe instrumenten (flexibiliteit, integraliteit, etc.) de komende jaren te benutten, 
starten we wel met de voorbereidingen. 
Het is niet verstandig om te gehaast te werk te gaan. Enerzijds omdat toepassingsmogelijkheden nog 
in ontwikkeling zijn en we verwachten dat de eerste echte voorbeelden ons helpen bij het maken van 
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onze producten. Anderzijds omdat we goed moeten nadenken over de voorwaarden waaraan de visie 
en het plan wat ons betreft moet voldoen en hoe we dat bereiken. Hoe zorgen we er voor dat de 
Omgevingsvisie globaal is om voor een langere termijn richting te geven en concreet houvast biedt bij 
het toetsen van ontwikkelingen? Hoe bouwen we een Omgevingsplan modulair op, zodat de 
totstandkoming behapbaar is en het plan daarna makkelijk te actualiseren is? Vragen die niet meteen 
raken aan de inhoud, maar de manier waarop we deze instrumenten tot stand brengen. 
 

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

Acties 

2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen 
Bij civiel technische projecten wordt waar mogelijk rekening gehouden met treffen van maatregelen 
om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld extreme regenval,  zoveel 
mogelijk te beperken. 
 

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. 
 

2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met 
hondenpoepzakjes 
Er wordt een route gemaakt worden door de gemeente heen, met hierop aangegeven waar honden 
los mogen lopen. Langs deze route worden, indien noodzakelijk, extra afvalbakken en dispensers met 
hondenpoepzakjes geplaatst. 
 

2.05.4 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.  
 

2.05.5 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 kan worden.  Met 
de ODRU gemeenten onderzoeken we gezamenlijk de gevolgen van de invoering van de 
Omgevingswet en welke acties wij als gemeenten moeten ondernemen. 
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2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem 
Samen met de provincie als huidig bevoegd gezag Wbb, en de ODRU, RUD en GGD als adviseurs, 
maken we een concreet Plan van Aanpak, stellen we een samenwerkingsovereenkomst op en werken 
we een uitvoeringsprogramma uit voor de problematiek rondom diffuse loodverontreinigingen in de 
bodem in onze gemeente. De dekkingsperiode moet daarnaast nadat de bevoegdheid bij ingang van 
de Omgevingswet overgegaan is naar de gemeente (2021) voor voldoende bescherming van 
inwoners tegen blootstelling aan diffuse loodverontreinigingen zorgen. Dit belooft een stevige 
technische, operationele en financiële opgave te worden. Zowel raad als inwoners zijn bij de opstelling 
en uitvoering van dit Plan van Aanpak betrokken. 
 

2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden 
leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen 
Om onze inwoners, agrariërs en de natuur- en stiltegebieden in onze gemeente te beschermen tegen 
overmatig overlast van verkeer en vervoer, lobbyen we met de Provincie Utrecht, gemeente Stichtse 
Vecht en andere medestanders onder meer tegen de verhoging van de snelheid op de A2 gedurende 
de dagperiode. 
 

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 
In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan 
realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules 
(TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van 
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 onze ambitie De Ronde Venen klimaatneutraal 2040 te realiseren zijn we in grote mate afhankelijk 
van keuzes en initiatieven van onze inwoners en bedrijven. Daarom werken we met hen samen aan 
duurzaamheidsinitiatieven en blijven we die initiatieven stimuleren.  Dat doen we onder andere door: 
informatievoorziening via het regionaal energieloket en www.duurzaamderondevenen.nl, een 
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, een project voor vraagbundeling zon op bedrijfsdaken, 
ondersteuning van energiecoöperaties in de opstartfase van projecten, samenwerking en 
ondersteuning van het platform duurzaam De Ronde Venen en andere bredere platforms zoals 
energiek Baambrugge, de kerngroep bedrijven en de Duurzaamheidspartners. 
 

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren 

http://www.duurzaamderondevenen.nl/
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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, al dan niet op ons initiatief, een gebiedsaanpak. Daarnaast blijven we uitvoering 
geven aan stimulerende en ondersteunende activiteiten die onder ‘samen met inwoners en bedrijven’ 
zijn genoemd. Waar mogelijk maken we gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het 
kader van de Regionale Energiestrategie. 
 

2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren 
We vervolgen de uitvoering van de Strategie Warmtetransitie. Op basis van verdiepend onderzoek 
stellen we nadere kaders op voor de Transitievisie Warmte die in 2021 wordt opgesteld. Waar 
mogelijk maken we gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het kader van de Regionale 
Energiestrategie. We komen tot een samenwerkingsovereenkomst met stakeholders. Daarnaast 
ondersteunen en stimuleren we initiatieven zoals onder ‘samen met inwoners en bedrijven’ al 
aangegeven. 
 

2.06.4 Concept Regionale Energiestrategie U16 opleveren 
Uiterlijk 1 juni 2020 is de concept Regionale Energiestrategie U16 (RES) 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 Terawattuur duurzame opwek van elektriciteit. 
Het Nationaal Programma RES geeft vervolgens een kwalitatieve waardering van de RES en het 
Planbureau voor de Leefomgeving bepaalt of alle RES-en opgeteld voldoende duurzame elektriciteit 
gaan opleveren. Na deze toetsing werken wij aan een definitieve versie ter besluitvorming (uiterlijk 1 
maart 2021). 
 

2.06.5 Circulaire economie stimuleren 
We geven uitvoering aan onze aanpak circulaire economie (2019). De gemeente neemt een 
stimulerende rol. De aanpak bestaat in ieder geval uit zelf het goede voorbeeld geven door circulaire 
inkoop (10% in 2022, 50% in 2025, zie elders in deze begroting) ondersteuning van maatschappelijke 
koplopers. Dit betreft zowel initiatieven die zich richten op de optimalisatie van huidige 
productieprocessen en hergebruik van afvalstromen als initiatieven die circulariteit in de ontwerpfase 
meenemen. 
 

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

Acties 

2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden 
Recent is gebleken dat het voorstel over het asbestverbod voor 2024 niet doorgaat. De eerder 
ingezette koers zullen we daarop aanpassen. 
 

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 
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De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door 
innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op 
het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties. 
 

Acties 

2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval 
Het uitvoeringsplan afval dat in 2019 is aangeboden aan de gemeenteraad wordt uitgevoerd. In dit 
plan zijn de maatregelen aangegeven om tot optimalisering van de afvalscheiding te komen. 
 

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

Acties 

2.09.1 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. Na de entrees van Abcoude en Baambrugge komen in 2020 in ieder geval aan bod de 
dorpen De Hoef en Amstelhoek en het Zwanenpark in Vinkeveen. 
 

2.09.2 Aanleggen Tiny Forests 
In samenwerking met IVN worden drie minibosjes (Tiny Forest) aangelegd. Gemeente en IVN 
(Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) ontwerpen samen met initiatiefnemers en scholen of 
kinderopvanginstanties het minibos en zoeken naar geschikte locaties. 
 

2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer 
Op een aantal locaties gaan we experimenteren met een natuurvriendelijker bermbeheer. De bermen 
worden hier dan niet meer geklepeld (het afslaan en fijnmalen van het gras), maar selectief gemaaid 
en het maaisel wordt dan afgevoerd. We verwachten dat hierdoor meer bloemrijke soorten opkomen, 
wat weer goed is voor de biodiversiteit. 
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). 
 

2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan 
In de Scholeksterlaan in Vinkeveen staan erg grote bomen (Metasequoia's) in de voortuinen van 
bewoners. Het perceel waar de bomen op staan is in het verleden in gebruik gegeven als voortuin aan 
de bewoners. Hier is in het verleden een overeenkomst voor opgesteld. De bomen zijn eigendom van 
de gemeente en wij hebben de zorgplicht voor deze bomen. Deze bomen zijn te groot geworden voor 
deze plek en worden vervangen. 
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2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie 
Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. 
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van 
klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de 
schaduw, dus om hittestress tegen te gaan. 
 

Acties 

2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen 
Naast het communiceren in de vorm van themapagina's over klimaatadaptatie in de lokale kranten, 
willen we bewoners stimuleren hun tuinen te vergroenen. In Abcoude is in 2019 daarvoor een pilot 
gestart.   
 

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

Acties 

2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen 
Er wordt in 2020 een aanvang gemaakt met het realiseren van  centrale speelplaatsen en het 
renoveren van bestaande speelvoorzieningen. 
 

2.11.2 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. We ondersteunen 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. 
In 2020 werken we tenminste één project uit gekoppeld aan het toeristische themajaar 2021 'Ode aan 
het Landschap'. 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 zetten daarom zowel in op verbindingen met het Groene Hart als met de AM-regio/MRA. 
 

2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen 
Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente. 
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Om de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen te 
bevorderen, organiseren we twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst. De gemeente heeft een 
faciliterende rol en draagt onderwerpen aan, maar vraagt daarnaast ondernemers om hier actief een 
bijdrage aan te leveren. 
 

2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders 
Op basis van de toekomstbeelden voor verblijfsrecreatie geven we in 2020 door middel van beleids- of 
toetsingskaders prioritering en verdere uitwerking aan een aantal specifieke uitdagingen op het gebied 
van verblijfsrecreatie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vraag naar 
overnachtingsmogelijkheden op het water, particuliere toeristische verhuur, short stay, 
camperplaatsen en het gebruik van vakantieparken. 
 

2.11.5 Het realiseren van ecopassages ten behoeve van de migratie van de otter 
De provincie heeft de afgelopen jaren in Groot Wilnis Vinkeveen diverse verbindingszones en 
kerngebieden gerealiseerd. Tussen deze gebieden en verbindingszones liggen op diverse plaatsen 
nog barrières voor migrerende soorten. We geven uitvoering aan het natuurbeleid van de provincie 
door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en ecopassages. Maatregelen die uitgevoerd gaan 
worden zijn onder andere het realiseren van flauwe uittreedbare oevers voor fauna, de aanleg van 
een loopplank met geleidend fauna raster. 
 

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

Acties 

2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' 
We geven uitvoering aan de acties uit de vastgestelde beleidsnota kunst, cultuur en cultuurhistorie 
(2019-2023). Naast de drie hieronder genoemde acties uit de nota, starten we daarnaast een 
internsief traject om te komen tot een kerkenvisie. Hiervoor willen wij met de kerkbesturen van de 18 
nationaal erkende kerkgebouwen praten over de toekomst van hun gemeente en (veelal 
monumentaal) gebedshuis. 
 

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

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

2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetters. Als gemeente willen 
we hier natuurlijk aandacht aan besteden. Enerzijds aan het leed van de oorlog (herdenken), 
maar daarnaast aan het feit dat we sindsdien vrij zijn (Bevrijdingsdag). Dit doen wij met een breed 
opgezette werkgroep welke al vanaf begin 2019 nadenkt over activiteiten, evenementen en 
communicatie. 
 

2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en 
cultuurlandschappen 
Bodemdaling is een actueel onderwerp. Overal in het dalende land wordt onderzoek gedaan, worden 
maatregelen genomen en wordt er gemonitord. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en 
onderzoeken de situatie in de historische kernen en het landschap in onze gemeente. We 
communiceren onze bevindingen. Daarnaast sluiten we aan bij bestaande activiteiten op dit 
onderwerp, zoals bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de U16 
en bij de regiodeals die op dit gebied worden gemaakt. 
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Domein 2 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 

            

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. 

48,8% 49,5% 48,3% 48,3% 

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

148,7 155,6 157,0 158,0 

2. Milieu 

3. Omvang huishoudelijk restafval 
per kg per inwoner 

180 kg gegevens 
niet 

beschikbaar 

190 kg 209 kg 

4. Percentage hernieuwbare 
elektriciteit 

6,4% gegevens 
niet 

beschikbaar 

8,0% 9,0% 

3.  Bouwen en wonen 

5. Gemiddelde WOZ waarde van 
woningen 

€ 304.000 € 322.000 € 339.000 € 376.000 

6. Nieuw gebouwde woningen per 
1.000 woningen 

20 10,3 13,8 12,1 
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Nr. Naam van de indicator 
Realisatie 

2017 
Realisatie 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 

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

75,0% 74,4% 78,8% 78,8% 

8. Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

€ 672 € 681 € 517 € 690 

9. Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 721  € 732 € 559 € 752 

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 redelijk stabiel rond de 49%. Een lichte 
afname wordt verwacht doordat er wel woningbouw plaatsvindt en de ontwikkeling van 
het aantal banen wat achterblijft. Prognose 2020 is gelijk gehouden aan prognose 2019 

2. De realisatiecijfers 2017 en 2018 zijn ontleend aan Waar staat je gemeente. Voor 2019 
en 2020 wordt verwacht een lichte toename als gevolg van een blijvende maar minder 
harde stijging van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking. 

3. De hoeveelheid restafval is ontleend aan de begroting AVU 2020, het aantal inwoners; 
44.400 

4. Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa.  
Gegevens over 2018 zijn nog steeds niet beschikbaar. Het opgesteld vermogen van 
zonnepanelen is gestegen van 6,5 naar 9,3 MW en  we verwachten voor 2019 en 2020 
dat deze  trend zich voortzet.. 

5. Dit betreft de WOZ waarde van 2019, aangepast met prijsontwikkelingen inclusief de 
gerealiseerde areaaluitbreiding. 
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Nr. Toelichting 

6. Het laatst bekende cijfer is voor 2016 en bedraagt 11,6 woningen per 1.000 
woningen. Voor 2017 is het 20 woningen. Voor 2018, 2019 en 2020 is de prognose 
gebaseerd op de Actualisatie 2019 Programma Woningbouw De Ronde Venen. 

7. De cijfers 2017, 2018 en 2019 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2020 is het cijfer 2019 
gehanteerd. 

8. De woonlasten bestaan uit Onroerend zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en 
Rioolheffing. Daarnaast geldt er tot 2021 een teruggave in verband met precarioheffing. 

9. Zie toelichting bij onderdeel 8. 
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Domein 2 - Verbonden partijen 

Bijdrage van verbonden partijen 

Partij Samenwerkingsvorm 
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de doelstelling 
van dit programma? 

Bestuursovereenkomst 
project N201+ 

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

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

Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden 

Gemeenschappelijke regeling 
Het recreatieschap beheert de 
recreatieterreinen op en aan de 
Vinkeveense Plassen.  

Stichting MooiSticht 
Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

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.  

Afvalverwijdering 
Utrecht 

Gemeenschappelijke regeling 

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

Omgevingsdienst regio 
Utrecht 

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

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst, 
waarin de aanleg van natuur- en 
recreatiegebied in Marickenland is 
gekoppeld aan woningbouw in De 
Maricken, is op 31 december 2015 
geëxpireerd. 
Het rijk heeft aangegeven niet langer 
de beleidsdoelen na te streven. Met 
de overige partners (Provincie, 
Staatsbosbeheer en Waterschap) is in 
2018 en 2019 een concept- 
inrichtingsplan voor Marickenland 
ontwikkeld met invulling van de 
waterbergingsopgave en recreatief 
medegebruik. 
In samenhang met de 
ontwikkelopgave van recreatieve 
voorzieningen in Marickenland worden 
de verbetering doorvaart De Heul, 
extra verbinding 
sportvelden/Marickenlaan met 
woonwijken Vinkeveen, verbinding 
zuidzijde Marickenland met brug 
Ringvaart en centrum Vinkeveen 
nader bekeken. 

Gebiedsprogramma 
Utrecht-West 

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

Uitvoering wordt 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. 

Bestuursovereenkomst 
project 
N201+                  

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

De doelstelling van het project N201+ 
is het leveren van een bijdrage aan 
het oplossen van bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen in de regio en 
het vergroten van de 
verkeersveiligheid, door omlegging 
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van de huidige N201 en een 
verbeterde aansluiting van de N201 
op het rijkswegennet. In mei 2014 is 
het aquaduct onder de Amstel en de 
omlegging Amstelhoek opengesteld. 
Dit wegdeel vormde de laatste schakel 
van de om te leggen N201. Door de 
openstelling is de omlegging van de 
N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is 
de afronding van de 
deelaansluitingen, Amstelhoek in juni 
2017 afgerond. De werkzaamheden 
zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit 
het project N201+. 
Beëindiging van de 
bestuursovereenkomst vindt plaats 
nadat de provincie Noord-Holland de 
financiële afrekening van het totale 
project heeft opgesteld. De geluiden 
zijn dat de kosten binnen de 
projectbegroting blijven. Voor 2020 is 
in de gemeentelijke begroting daarom 
geen bijdrage opgenomen. Het is nog 
niet duidelijk wanneer de provincie 
Noord-Holland de 
Realisatieovereenkomst formeel gaat 
beëindigen. 
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Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

Totaal programma 2 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 8.142 8.372 9.006 8.678 8.693 8.897 

Baten -488 -251 -235 -235 -235 -235 

Resultaat 7.654 8.121 8.770 8.443 8.458 8.662 

Mutatie begroting 2020 - 2023  t.o.v. begroting 2019 - 2022 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 583 449 299 503 

Baten -49 -49 -49 -49 

Resultaat 534 400 250 454 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

20 20 20 20 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 123 103 -31 237 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. 
Kadernota 2020 - Onderuitputting structurele budgeten 
(doorloop investeringen) 

-184 -165     

4. 
Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen (afschrijving en 
rente) 

  30 37 55 

5. Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen 285 190 82   
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    2020 2021 2022 2023 

5. 
Kadernota 2020 - Kunstwerken - reguliere 
onderhoudskosten 

93 93 93 93 

6. Kadernota 2020 - Hondenbeleid 58 40 40 40 

7. Kadernota 2020 - Zitbanken openbare ruimte 50       

8. Kadernota 2020 - Begeleiding/ toetsen werken van derden 80 80     

9. Raadsbesluit afronding wijk Vinkeveld - september 2019 9 9 9 9 

  Totaal 534 400 250 454 

Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Hondenbeleid -18       

2 Achterstallig onderhoud 
kunstwerken 

-267       

3 Zitbanken openbare 
ruimte 

-50       

4 Begeleiden en toetsen 
werken van derden 

-80 -80     

5 Uitvoering beleidsplan 
verkeer 

-200       

6 Uitvoeringsplan fietsen -285 -190 -82   



 - pagina 63 van 256

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

  Totaal programma 2 -900 -270 -82 0 
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Budget programma 3. Economische zaken 

Totaal programma 3 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 556 607 616 616 591 591 

Baten -664 -595 -598 -598 -598 -598 

Resultaat -108 12 18 18 -7 -7 

Mutatie begroting 2020  -2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 44 44 19 19 

Baten -63 -63 -63 -63 

Resultaat -19 -19 -44 -44 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

0 0 0 0 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -44 -44 -44 -44 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. Kadernota 2020 - Gebiedsmarketing 25 25     

  Totaal -19 -19 -44 -44 
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Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Gebiedsmarketing -25 -25     

  Totaal programma 3 -25 -25 0 0 
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Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport 

Totaal programma 5 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 7.036 7.173 8.024 7.604 7.464 7.263 

Baten -354 -339 -394 -394 -394 -394 

Resultaat 6.682 6.834 7.630 7.210 7.070 6.868 

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 744 441 470 268 

Baten -55 -55 -55 -55 

Resultaat 688 386 415 213 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

46 46 46 46 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 -43 125 154 152 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. Kadernota 2020 - Cultuurhistorie & Landschap 50       

4. Kadernota 2020 - Natuurontwikkeling & -beleving 60       

5. Kadernota 2020 - Speelvoorzieningen 145       
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    2020 2021 2022 2023 

6. Kadernota 2020 - Bomen Scholeksterlaan 50       

7. 
Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (hoogwaardigere 
beplanting)  

75       

8. 
Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (verbeteren maaien en 
intensivering toezicht) 

175 175 175   

9. Kadernota 2020 - Investering in biodiversiteit 65       

10. Kadernota 2020 - Natuurvriendelijker bermbeheer 25 25 25   

11. 
Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - onderhoud en 
aankoop kunst (amendement onderhoud van kunstwerken 

15 15 15 15 

12. Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - cultuurconsulent 20 20 20 20 

12b. Bijstelling budget nota kunst & cultuur - cultuurconsulent -20 -20 -20 -20 

13. 2e bestuursrapportage 2019 : budget dreamteams 25       

  Totaal 688 386 415 213 

Incidentele mutaties 2020 - 2023 

  

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Verhogen subsidie 
gemeentelijke 
monumenten 

-19 -19     
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

2 Cultuurhistorie en -
landschap 

-50       

3 Natuurontwikkeling & -
beleving 

-60       

4 Vervangen populieren -135 -125     

5 Speelvoorzieningen -145       

6 Vervangingsplan Groen en 
Bomen 

-100       

7 Bomen Scholeksterlaan -50       

8 Hoogwaardigere 
beplanting 

-75       

9 Verbeteren maaien en 
intensiveren toezicht 

-175 -175 -175   

10 Investeren in biodiversiteit -65       

11 Natuurvriendelijker 
bermbeheer 

-25 -25 -25   

12 Dreamteams -25       

  Totaal programma 5 -924 -344 -200 0 
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Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid 

Totaal programma 7 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 7.826 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496 

Baten -9.443 -9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753 

Resultaat -1.617 -1.253 -1.233 -1.279 -1.286 -1.257 

Mutatie begroting 2020  - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 933 541 493 522 

Baten -907 -610 -624 -624 

Resultaat 26 -69 -131 -102 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. 
Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief 
Kadernota 2020) 

-8 -8 -8 -8 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 12 -32 -32 -32 

3. Ontwikkeling kosten en opbrengsten riolering 2022-2023 -12 -50 -92 -73 

4. Ontwikkeling kosten en opbrengsten afval 2022-2023 -36 -49 -69 -59 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         
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6. Kadernota 2020 - ODRU - nieuwe ontwikkelingen milieutaken 70 70 70 70 

  Totaal 26 -69 -131 -102 

Incidentele mutaties 2020- 2023 

Binnen dit programma zijn er geen incidentele budgetten die verrekend worden met de reserves. 
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Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Totaal programma 8 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 10.804 20.540 15.649 3.574 3.774 3.774 

Baten -11.754 -19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713 

Resultaat -950 979 -615 1.250 2.329 2.060 

Mutatie begroting 2020 - 2023  t.o.v. begroting 2019 - 2022 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 3.565 527 196 196 

Baten -3.315 -578 301 32 

Resultaat 250 -51 497 228 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

83 5     

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. 
Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 

-
1.622 

-570 273 -123 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. 
Kadernota 2020 - Voortzetten Regeling Van Groot naar 
Beter (doorstroomexperiment) 

10 10 10 10 

4. Kadernota 2020 - Integrale aanpak handhaving breed 60 60 60 60 

5. 
Kadernota 2020 - Regie gemeente op voorbereiding 
bouwplannen 

40 40 40 40 
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    2020 2021 2022 2023 

6. Kadernota 2020 - Projectbudget t.b.v. initiatieffase 50 50     

7. Kadernota 2020 - Implementatie Omgevingswet 600       

8. 
Kadernota 2020 - Handhaving bestemmingsplan 
Buitengebied-West 

75 75     

9. Kadernota 2020 - Landelijk asbestfonds 20       

10. Kadernota 2020 - Voortzetten Handhaving Plassengebied 100       

11. 
2e bestuursrapportage 2019 : budget revitalisering 
woonwagens 

503       

12. 2e bestuursrapportage 2019 : budget omgevingswet 100       

13. 
2e bestuursrapportage 2019 : budget 
haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2 

30       

14. 
Raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 
2019 

135       

15. 
Raadsbesluit begroting 2020: aanpassing leges 
omgevingszaken 

66 279 113 240 

  Totaal 250 -51 496 227 

Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Implementatie 
Omgevingswet 

-600       
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

2 Projectbudget voor 
intiatieffase 

-50 -50     

3 Bie: tussentijdse 
winstneming De Maricken 

3.808 239     

4 Bie: winstneming Land van 
Winkel 

307 88     

5 Overdracht van de taken 
van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
(VTH) aan de 
Omgevingsdienst Regio 
Utrecht 

-63 -5     

6 Groene leges -20       

7 Handhaven 
bestemmingsplan 
Buitengebied-West 

-75 -75     

8 Voortzetten handhaven 
Plassengebied 

-100       

9 2e bestuursrapportage 
2019 : budget revitalisering 
woonwagens 

-503 
      

10 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
omgevingswet 

-100 
      

11 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
haalbaarheidsonderzoek 
de Maricken fase 2 

-30 

      

12 Raadsbesluit 
bestemmingsplan 

-135 
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

plassengebied - 
september 2019 

  Totaal programma 8 2.439 197 0 0 
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Domein 3 - Veiligheid, bestuur, 
dienstverlening en financiën 
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Domein 3 - Visie, doelen en acties 

Visie op het domein 

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een 
prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het 
veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het 
integrale veiligheidsplan. 
  
Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in 
besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en 
handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is 
een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig 
omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door 
ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is 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 

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

Acties 

3.01.1 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 kan door 
intensievere samenwerking met het sociaal domein, door o.a. casusoverleg met de politie, integrale 
veiligheid en het kernteam sociaal domein te voeren. 
 

3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken 
De risicolocaties worden in beeld gebracht en hierop wordt een plan van aanpak gemaakt en 
uitgevoerd. In deze aanpak zal gemeente, politie, openbaar ministerie, belastingdienst als een 
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overheid optreden, waardoor criminelen moeilijker gebruik kunnen maken van structuren in de 
bovenwereld. Gedacht wordt aan de invoering van een keurmerk “veilig landelijk gebied”, waar in den 
lande mee geëxperimenteerd wordt. 
 

3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit 
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. 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- what’s app 
groepen. 
 

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 (geluids) overlast in de openbare ruimte tegen te 
gaan. 
 

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

Acties 

3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren 
Wij zien het als onze taak om ons huishoudboekje ofwel onze financiële basis toekomstbestendig te 
maken en te houden. Hiertoe is in 2019 een raadswerkgroep ingesteld om van gedachten te wisselen 
over de (financiële) keuzes voor nu en voor de toekomst. Voor de Kadernota 2021 zullen voorstellen 
worden voorgelegd om de verkenning concreet te vertalen naar onze meerjarenbegroting. 
 

3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een 
rechtmatigheidsverklaring door het college 
Vanaf het boekjaar 2021 worden Colleges van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk 
voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring bij de verantwoording. Dat gaat zeker gevolgen 
hebben voor het financieel beleid, de inrichting en de financiële verantwoording binnen gemeenten. 
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De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, 
waarbij het college zich verantwoordt. 
  
In het jaar 2020 gaan we samen met de accountant en de organisatie testen hoe deze wijziging goed 
ingevoerd kan worden binnen de nog uit te brengen wettelijke kaders. 
 

3.02.3 Evalueren financiële verordening 
In december 2016 heeft de raad de financiële verordening vastgesteld. In deze verordening zijn 
diverse financiële spelregels - zoals de planning en controlcyclus, financieel beleid, alsmede 
autorisatie van budgetten en informatieplicht - opgenomen tussen college en de gemeenteraad. Bij het 
vaststellen van deze verordening in 2016 is afgesproken dat in 2020 we samen met de 
auditcommissie gaan bekijken op welke onderdelen aanpassingen of verbeteringen nodig zijn.   
 

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

Acties 

3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met 
specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 
Het Programma Dienstverlening heeft de focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 
(telefoon, balie, digitaal, post) en brengt 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. 
Naar aanleiding van de kwalitatieve analyse met behulp van een enquête onder de leden van het 
gemeentelijk Inwonerspanel naar het gebruik van de beschikbare dienstverleningskanalen en de inzet 
van mystery guests vindt een meting van de klanttevredenheid plaats in de organisatie en worden de 
servicenormen geactualiseerd, die gaan uitmonden in afspraken over een eenduidige werkwijze. 
In het kader van de verbetering van de dienstverlening zal digitale monitoring van de tergbelverzoeken 
gaan plaatsvinden door het KCC en van de opvolging en afhandeling van klantvragen door de 
vakafdelingen, die binnen komen bij het KCC. Om dit te kunnen realiseren zal een passend 
managementinformatiesysteem moeten worden geselecteerd en geïmplementeerd. 
 

3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren 
In 2019 hebben we een Businesscase Bereikbaarheid met een verbeterplan en quick wins voor 
verbetering van processen en dienstverlening  aan inwoners/ondernemers aan de lijnorganisatie 
opgeleverd. De inwonerscontactreizen zijn ondersteunend voor de verbetering van de 
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dienstverlening en van de website. Een voorbeeld is het ontwikkelen van Ondernemersloket op 
de website en de realisatie van de doelstelling om MKB vriendelijkste gemeente te worden. 
 

3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld 
De nieuwe website wordt doorontwikkeld in samenwerking met de  leverancier (Roxit Groep). Doel is 
het verbeteren van de toegankelijkheid en de vindbaarheid van informatie, producten en diensten, het 
voldoen aan de web richtlijnen en het design en de uitstraling van de website. In 2020 is aandacht 
voor het actueel maken van de content op de website. 
Digitale Media zijn in toenemende mate van belang voor een goede communicatie aan onze inwoners. 
Het door ontwikkelen van de Redactie Digitale Media en het organiseren van de technische en 
organisatorische voorwaarden om de Redactie Digitale Media en samenwerkende organisatorische 
afdelingen/teams/eenheden de processen uit te kunnen laten voeren. Het implementeren van 
analysetools, zoals Site Improve en OBI4wan, die de kwaliteit van de website en de dienstverlening 
voortdurend kunnen monitoren en verbeteren.   
 

Kwaliteit 
 
                                                                                     
 

3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig 
digitaal 
Na de implementatie van het software pakket dat het besluitvormingsproces ondersteunt, wordt het 
proces van college- en raad volledig digitaal. De verwachting is dat dit in 2020 gereed komt. 
 

3.04 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 èn de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de 
primaire processen van gemeenten. 
 

Acties 

3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid. 
Naast de technische doorontwikkeling van informatiebeveiliging worden de activiteiten ter verbetering 
van de bewustwording in 2020 gecontinueerd. Zo is in 2019 in de organisatie een “week van de 
Informatieveiligheid en Privacy” georganiseerd waarin middels diverse activiteiten intensief aandacht 
is besteed aan bewustwording. Deze opzet was dermate succesvol dat dit in 2020 weer wordt 
georganiseerd. 
  
  
 

3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke 
Infrastructuur (GGI) 
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In navolging van de deelname aan de GT Connect en GGI-Veilig aanbestedingen sluiten we aan bij 
nieuwe landelijke aanbestedingen van de VNG-Realisatie met betrekking tot GGI (Gemeentelijke 
Gemeenschappelijke Infrastructuur). De aanbesteding van GGI-veilig is medio 2019 in de afrondende 
fase beland, ten tijde van het schrijven van deze begroting is de voorlopige gunning bekend gemaakt. 
GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. 
Dit betekent dat we nu kunnen bepalen welke elementen voor ons van toepassing zijn om onze 
digitale veiligheid nog verder te verhogen. Hierdoor beschermen we de informatie nog beter en wordt 
samenwerken tussen overheden en ketenpartners veiliger. 
 

3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) 
Buiten de GGI-Veilig wordt een NAC (Netwerk Access Control) voorziening aangeschaft en 
geïmplementeerd. Voordat een computer van een eindgebruiker het bedrijfsnetwerk op mag, vraagt 
de NAC deze computer om bewijs dat deze voldoet aan de beveiligingseisen (bijvoorbeeld 
aanwezigheid van recente antivirus software) van onze organisatie. Wanneer dit niet het geval is 
weigert de NAC de verbinding totdat de computer voldoet aan de gevraagde beveiligingseisen. 
 

3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende 
uitvoeringsplan 
De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed 
is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke 
taken. Samen met partners gaan we actief kijken naar de mogelijkheden van ons eigen (leegstaande) 
vastgoed.  
 

Acties 

3.05.1  Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed. 
In de vastgestelde nota vastgoed is een prioriteitenlijst opgenomen. In 2020 wordt verder uitvoering 
gegeven aan de verkoop en herontwikkeling van deze locaties. Samen met partners gaan we actief op 
zoek naar gemeentelijke locaties waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van ons eigen 
(leegstaande) vastgoed. De gemeentelijke objecten zijn getoetst aan het vastgestelde beleid en het 
maatschappelijk financieel rendement. 
 

3.06 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.  
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Acties 

3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase 
In de raad van juni 2019 heeft de bouwcommissie, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, een 
initiatiefvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin vraagt de bouwcommissie mogelijke 
scenario’s van vernieuwing van het gemeentehuis verder uit te werken en hiervoor een 
dekkingsvoorstel op te stellen. In de tweede helft van 2019 worden gesprekken gevoerd met in- en 
externe stakeholders en wordt het locatieonderzoek over de mogelijke locaties vervolgd. Naar 
verwachting legt het college de raad begin 2020 de scenariokeuze voor, waarmee de initiatieffase 
wordt afgerond. Na dit raadsbesluit kan worden gestart met de definitiefase. 
 

3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld 
Na het raadsbesluit over de scenario- en locatiekeuze kan worden gestart met een plan van aanpak, 
programma van eisen en het opstellen van een businesscase.  
 

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

Acties 

3.07.1 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. Informeel nemen wij (in 
toenemende mate) deel aan de U10, waardoor wij u volgend jaar een afgewogen voorstel voor 
optimalisatie en/of formalisatie van onze positie in de regio kunnen voorleggen. 
 

3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte 
Op dit moment spelen in De Ronde Venen grote maatschappelijke opgaven die een regionale invloed 
hebben. Denk aan de opgaven van woningbouw, bedrijfslocaties, energietransitie, mobiliteit, 
landschap, bodemdaling, cultuurhistorie, recreatie en welzijn. Regionale samenwerking wordt in 
toenemende mate belangrijk omdat blijkt dat bijvoorbeeld andere overheden regelmatig (financiële) 
afspraken over gerichte gemeenschappelijke doelstellingen maken met regio’s in plaats van met 
individuele gemeenten of de VNG. In U10 verband wordt een Ruimtelijk Economisch Programma 
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opgesteld, waarbij De Ronde Venen sinds medio 2019 is aangesloten. De REP wordt een belangrijk 
document als integraal ruimtelijk perspectief voor processen op andere provinciale schaal, zoals het 
MIRT onderzoek van Rijk en regio in U Ned verband, Regionale Energie Strategie (RES), de 
Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en het Toekomstbeeld OV (TBOV). Om de belangen van De 
Ronde Venen te vertegenwoordigen is het wenselijk om een strategie te hebben. Deze actie houdt 
verband met actie 3.07.1. 
 

3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig 
De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en 
sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik. 
 

Acties 

3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te 
houden 
Onderzocht wordt of bij de binnensportaccommodaties sporttechnische aanpassingen nodig 
zijn. Hiervoor gebruiken we de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en gaan met 
gebruikers en beheersorganisaties in gesprek over de toekomst van de binnensportaccommodaties. 
De visie richt zich op de kwantiteit en kwaliteit van de binnensportaccommodaties en de optimale 
benutting en exploitatie van deze accommodaties. In 2020 stellen we een uitvoeringsplan op om de 
actie te realiseren. 
 

3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig 
geactualiseerd. 
De evaluatie herijking harmonisatie stelt de beleidskaders vast voor de periode 2022-2025 (conform 
raadsvoorstel 28-9-2017), waarin de beleidslijnen ten aanzien van het beheer en onderhoud van 
sportvelden (voetbal, korfbal, hockey) zijn beschreven en (indien nodig) de gebruikersovereenkomsten 
met de verenigingen zijn geactualiseerd. 
  
 

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

Acties 

3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst 
De voorstellen zijn gericht op het versterken van de functie van vijf dorpshuizen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de specifieke situatie per dorpshuis. 
 

3.10 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. 
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Acties 

3.10.1 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. 
 

3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data 
In samenwerking met het CBS ondersteunen we het plan voor bestrijding van (langdurige) armoede, 
dat wordt ontwikkeld in het Sociaal Domein, met een datalab. We onderzoeken de mogelijkheid om 
deze methodiek in te zetten voor meer complexe beleidsvelden. 
 

3.11 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 

3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college meer naar inwoners toe gaat. De collegeleden 
gaan in 2020 zowel individueel als gezamenlijk naar inwoners toe om in gesprek te gaan of een 
situatie te bekijken. In 2020 bezoekt het college alle dorpen, zodat de inwoners de gelegenheid krijgen 
om op een laagdrempelige manier contact te hebben met het college. 
 

3.11.2 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.  
 

3.11.3 Het oprichten  van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken 
Conform de motie Inwonerpanels van mei 2018 hebben wij in 2019 een voorstel gedaan voor de wijze 
waarop een inwonerspanel in het leven wordt geroepen. In 2020 maken wij enkele malen gebruik van 
dit panel. Daarnaast gaan wij conform het coalitieakkoord breder gebruik maken van 
inwonerparticipatie. 
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Domein 3 - Indicatoren BBV 

Indicatoren 

Nr. Naam van de indicator Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Prognos
e 

2019 

Prognos
e 

2020 

            

1. Veiligheid 

1. 
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 
van 12 tot 18 jaar 

62 90 62 60 - 90 

2. Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,4 0,6 0,3 0,5 

3. 
Diefstallen uit woningen per 1.000 
inwoners 

2,6 2,8 2,3 2,5 

4. 
Gewelds- en seksuele misdrijven per 
1.000 inwoners 

2,8 2,5 2,0 2,2 

5. 
Vernieling en misdrijven tegen de 
openbare orde per 1.000 inwoners 

4,1 4,0 3,8 3,8 

2. Bestuur en ondersteuning 

6. Formatie per 1.000 inwoners 6,7 6,9 6,8 6,9 

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

8. Apparaatskosten per inwoner € 568 € 635 € 610 € 648 

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

30% 26% 
20% - 
30% 

25%  - 
30% 
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Nr. Naam van de indicator Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Prognos
e 

2019 

Prognos
e 

2020 

10
. 

Overhead als percentage van totale 
lasten 

13% 14% 14% 14% 

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 2017 en 2018 zich doorzet naar 2020. 

2. De trend vanaf 2017 vertoont lichte schommelingen. Dit 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.).  

5. We verwachten voor 2020 dat de dalende trend zich voortzet. 

6. 
Voor de berekening is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2020 op 
peildatum 1 januari 2020 genomen en 44.400 als het aantal inwoners per 1 januari 2020. 

7. 
Voor de berekening   is de verwachte bezetting genomen op 01-01-2020 en 44.400 als 
het aantal inwoners per 1 januari 2020. 

8. 
De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf 
Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2020. 
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9. 
De externe inhuurkosten als percentage van de totale capaciteitskosten ligt in de 
bandbreedte van 25% - 30% en is afhankelijk van openstaande vacatures, ziekte, 
inzet  benodigde specialistische kennis etc.. 

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 

Bijdrage van verbonden partijen 

Partij Samenwerkingsvorm 
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit domein? 

Veiligheidsregio Utrecht Gemeenschappelijke regeling 

De VRU 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 

Het veiligheidshuis 
Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

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

Stichting Beveiliging 
Bedrijventerrein De Ronde 
Venen (SBB) 

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst 

SBB staat voor het bevorderen van 
het ongestoorde gebruik van 
goederen en zaken op het 
bedrijventerrein De Ronde Venen 
door de bij de stichting aangesloten 
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Partij Samenwerkingsvorm 
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit domein? 

ondernemingen. De gemeente is 
bestuurlijk vertegenwoordigd in het 
algemeen bestuur van de stichting. 

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen 
(RHC VV) 

Gemeenschappelijke regeling 

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

Stichting Regionaal 
Inkoopbureau IJmond & 
Kennemerland (RIJK) 

Deelname aan stichting via 
samenwerkings-
overeenkomst 

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

Amstelland-
Meerlandenoverleg 

Gemeenschappelijke 
regeling  

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

Gemeentebelastingen 
Amstelland (GBA)                 

Gemeenschappelijke regeling 

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

N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

Deelneming 
De BNG is de huisbankier van de 
gemeente. 
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Partij Samenwerkingsvorm 
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit domein? 

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

Totaal programma 1 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 3.062 3.341 3.583 3.380 3.385 3.425 

Baten -50 -41 -44 -44 -44 -44 

Resultaat 3.012 3.300 3.539 3.335 3.341 3.381 

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 378 222 177 216 

Baten -3 -3 -3 -3 

Resultaat 375 218 173 213 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) 

83 83 83 83 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 166 141 96 136 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. 
Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening 
2018 (Veiligheidshuis) 

-6 -6 -6 -6 

4. 2e bestuursrapportage 2019 : budget brandweerkazernes 132       

  Totaal 375 218 173 213 
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Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Inzet specialistische 
jongerenwerk 

-55       

2 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
brandweerkazernes 

-132 
      

  Totaal programma 1 -187 0 0 0 
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Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning 

Totaal programma 9 
Bedragen x €1.000 

 

Exploitatie 

Rekening 2018 Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 16.956 18.308 18.636 18.142 17.852 17.681 

Baten -2.276 -820 -1.279 -710 -632 -596 

Resultaat 14.680 17.488 17.357 17.433 17.221 17.085 

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten 2.003 1.840 1.791 1.694 

Baten -586 -35 -1 35 

Resultaat 1.417 1.805 1.789 1.728 

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief 
Kadernota 2020) 

166 142 151 209 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 300 936 1.130 1.091 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

3. 
Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 
(juridisch) 

20 20 20 20 

4. 
Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy & aanschaf 
en implementatie Netwerk Access Control 

88 88 88 88 

5. 
Kadernota 2020 - Programma- en projectleiding 
Dienstverlening 

171       



 - pagina 94 van 256

    2020 2021 2022 2023 

6. Kadernota 2020 - Webcare   115 115 115 

7. Kadernota 2020 - Datagestuurd werken 80 80 80   

8. Kadernota 2020 - Regionale samenwerking   50 50 50 

9. Kadernota 2020 - Inwonersparticipatie 25       

10. Kadernota 2020 - Functioneel beheer   70 70 70 

11. Kadernota 2020 - Digitaal samenwerken   75 75 75 

12. Kadernota 2020 - Beheer i-Burgerzaken 70 70     

13. Kadernota 2020 - Flexibele schil KCC 55       

14. Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 110 110     

15. 
Kadernota 2020 - Webcare (incidenteel in 2020 - structureel 
per 2021) 

115       

16. 
Kadernota 2020 - Functioneel beheer (incidenteel in 2020 - 
structureel per 2021) 

70       

17. Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy 39 39     

18. Kadernota 2020 - Arbeidsmarktcommunicatie 25       

19. 
Kadernota 2020 - Aanschaf & implementatie Netwerk 
Access Control 

70       

20. Kadernota 2020 - Systeembeheer 100       

21a Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde 276 276 276 276 
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    2020 2021 2022 2023 

21b 
Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde (dekking 
vanuit projectbudget) 

-276 -276 -276 -276 

22. 
2e bestuursrapportage 2019 : budget verkoop Poldertrots 
Waverveen 

-152       

23. 2e bestuursrapportage 2019 : budget snippergroen 55       

24. 
Raadsbesluit begroting 2020 : Donorwet 
(uitkomsten  septembercirculaire 2019) 

10 10 10 10 

  Totaal 1.417 1.805 1.789 1.728 

Incidentele mutaties 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Verkiezingen   -60 -60 -80 

2 Beheer i-Burgerzaken -70 -70     

3 Flexibele schil KCC -55       

4 Kwaliteit vastgoed en 
grondzaken 

-110 -110     

5 Webcare -115       

6 Programma- en 
projectleiding 
dienstverlening 

-171       

7 Functioneel beheer -70       
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

8 Data gestuurd werken -80 -80 -80   

9 Informatieveiligheid en 
privacy 

-39 -39     

10 Frictiekosten personeel -200 -200     

11 Contentontwikkeling 
communicatie 

-62       

12 Arbeidsmarktcommunicatie -25       

13 Inwonersparticipatie -25       

14 Implementatie business 
control framework 

-25       

15 Aanschaf en implementatie 
Netwerk Access Control 

-70       

16 Systeembeheer -100       

17 2e bestuursrapportage 
2019 : budget verkoop 
Poldertrots Waverveen 

152 
      

18 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
snippergroen 

-55 
      

  Totaal programma 9 -1.120 -559 -140 0 
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Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Totaal programma 10 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 

na wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 2.520 5.411 2.665 2.754 1.214 1.221 

Baten -57.092 -60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173 

Gerealiseerd 

saldo van 

baten en 

lasten 

-54.572 -55.542 -60.495 -61.482 -60.619 -60.952 

Onttrekkingen 8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593 

Stortingen 8.158 7.051 7.370 3.643 -278 -513 

Mutaties 

reserves 

-74 -5.880 -779 -979 -1.937 -1.106 

 

Gerealiseerd 

resultaat 

-54.646 -61.422 -61.275 -62.460 -62.556 -62.058 

Begrotingsresultaat 2020 - 2023 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie 2020 2021 2022 2023 

Stortingen 851 1.063 -831 -513 

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023 

Lasten -63 -31 -1.091 -531 

Baten -1.656 -2.162 -1.362 -1.092 

Gerealiseerd saldo van 

baten en lasten 

-1.720 -2.194 -2.453 -1.623 

Onttrekkingen 3.794 1.502 -48 77 

Stortingen 2.098 137 -1.002 -1.308 

Mutaties reserves -1.695 -1.365 -954 -1.385 

 Gerealiseerd resultaat -3.415 -3.559 -3.407 -3.008 



 - pagina 98 van 256

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 

    2020 2021 2022 2023 

  Raadsbesluiten:         

1a. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) - effect inzet reserves 

-83 -5     

1b. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020) - effect inzet 
begrotingsresultaat 

-275 -251 -260 -318 

  Nieuwe mutaties: autonoom         

2. 
Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 

-
1.220 

-938 -532 120 

3a. Effect inzet reserves voor autonome mutaties 1.945 -634 553 -77 

3b. 
Effect inzet begrotingsresultaat autonome mutaties 588 229 

-
1.754 

-
1.679 

  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen         

4. 
Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening: 
voormalig personeel 

-60 -60 -60 -60 

5. 
Kadernota 2020 - afboeking IBP gelden t.g.v. 
begrotingsresultaat 

  -127 -662 -662 

6a. Effect inzet reserves beleidsontwikkelingen 
-

4.009 
-

1.067 
-505   

6b. Effect inzet begrotingsresultaat beleidsontwikkelingen 139 364 1.013 688 

7. 
Begroting 2020: effect uitkomsten septembercirculaire 
2019 

-440 
-

1.070 
-

1.200 
-

1.020 

  Totaal 
-

3.415 
-

3.559 
-

3.407 
-

3.008 
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Incidentele mutaties 2020 -2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Bie: aanpassing rente BBV -9       

2 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700     

3 Verrekening precario 
Stedin 

-1.000 -1.000     

4 Verrekening precario 
Vitens 

-553 -553     

5 Verschuldigde 
vennootschapsbelasting 

-49       

  Totaal programma 10 89 147     
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Paragrafen 
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Lokale heffingen 

Samenvatting lokale heffingen 

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke 
voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. 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 2020 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 1,4 % waar dit toegestaan is. 
Uitzondering hierop zijn de rijksleges. Bij de OZB is rekening gehouden met de gerealiseerde 
areaaluitbreiding. 

Meerjarig totaaloverzicht van de lokale heffingen (bedragen x € 1.000) 

Nr. Naam  van de heffing 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

                

1 Onroerende zaakbelasting 
voor woningen 

-5.579 -5.943 -5.780 -5.780 -5.780 -5.780 

2 Onroerende zaakbelasting 
voor niet-woningen 

-2.064 -2.091 -2.119 -2.119 -2.119 -2.119 

3 Rioolheffing -4.590 -4.799 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 

4 Afvalstoffenheffing -3.702 -3.786 -4.671 -4.821 -4.821 -4.821 

5 Precariobelasting -2.262 -2.253 -2.253 -2.253 0 0 

6 Leges wonen en bouwen -1.741 -1.877 -1.915 -2.316 -1.437 -1.706 

7 Leges burgerzaken -849 -557 -409 -438 -360 -324 

8 Begraafplaatsrechten -327 -312 -367 -367 -367 -367 

9 Forensenbelasting -245 -246 -248 -248 -248 -248 
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Nr. Naam  van de heffing 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10 Toeristenbelasting -217 -222 -222 -222 -222 -222 

11 Hondenbelasting -167 -178 -170 -170 -170 -170 

12 Overige leges -144 -116 -139 -139 -139 -139 

13 Roerende zaakbelasting -80 -73 -76 -76 -76 -76 

14 Bedrijveninvesteringszones -55 -72 -72 -72 -72 -72 

15 Marktgelden -49 -53 -54 -54 -54 -54 

16 Parkeerheffingen -8 -6 -20 -6 -6 -6 

  

Beleid voor lokale heffingen 

Voor 2020 is een prijsontwikkeling voor de belastingen en tarieven gehanteerd van 1,4 % , conform 
het Centraal Economisch Plan (CEP). Het tarief voor de OZB is gecorrigeerd voor prijs- en 
waardeontwikkeling. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt als uitgangspunt 100% 
kostendekking. De belastingtaken zijn vanaf 2016 uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland 
(GBA). Het gaat om taken op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering 
van de belastingen onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, 
rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en de Bedrijven Investeringszone 
Zone belasting. 

Toelichting op lokale heffingen 

Het heffen van lokale belastingen en heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke 
voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. 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. 
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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 2019 vermenigvuldigd met een indexatie en vindt er 
een correctie plaats naar aanleiding van de stijging van het aantal objecten (peildatum is 1 januari 
2019 voor de begroting 2020).  Het tarief wordt vervolgens bepaald door de gewenste opbrengst te 
delen door de totale WOZ-waarde. Dit betekent bij een stijging van de WOZ-waarde een lager tarief 
en bij daling van de WOZ-waarde een hoger tarief wordt vastgesteld. In de toelichting hierna is dit 
getalsmatig toegelicht. 
  
Indien de waardeontwikkeling van de woningen hoger is dan het landelijk gemiddelde en de 
bestanden van GBA vollediger zijn is er een lager tarief nodig om tot de gewenste opbrengst te 
komen. Om zo accuraat mogelijk te zijn wordt het OZB tarief nu voorlopig vastgesteld en eind 2019 
definitief vastgesteld. 
  
Dan nog blijft de opbrengst niet 100% te voorspellen. Indien de opbrengst achteraf hoger blijkt te zijn 
dan waar mee gerekend was, dan levert dit eenmalig een voordeel op, maar het jaar er na vindt een 
neerwaartse bijstelling van het tarief plaats. 
   
Het voorlopig tarief van 2020 is hieronder vermeld.  
  

Soort Belastingplichtige 
Tarief  
2019 

Indicatie  
tarief  
2020 

Woningen Eigenaar 0,0903 %  0,0785 % 

Niet-woningen Eigenaar 0,1544 % 0,1396 % 

Niet-woningen Gebruiker 0,0957 %  0,1040 % 

Toelichting op de ontwikkeling van de OZB inkomsten/ tariefstelling 

Om inzicht te geven in de berekening van de OZB inkomsten en de daaraan gekoppelde tariefstelling 
is in onderstaande tabel de berekening opgenomen. Het heffingstarief is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de WOZ waarde. Deze WOZ wordt continue geactualiseerd. Eind 2019 wordt een 
tariefvoorstel gedaan waarbij de meest actuele WOZ wordt betrokken. 
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Toelichting Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling  

OZB woningen 
(eigenaar) 

Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling  

OZB niet-
woningen 
(eigenaar) 

Ontwikkeling 
opbrengst / 
tariefstelling  

OZB niet-
woningen 

(gebruiker)  

Basis Kadernota 2020 5.643.000 1.291.000 800.000 

-Areaaluitbreiding 58.000 0 0 

-Indexering 2020: 1,4% 79.000 18.000 10.000 

Raming 2020 5.780.000 1.309.000 810.000 

        

Indicatie totale WOZ waarde 
peildatum 1 januari 2019* 

7.360.500.000 938.000.000 778.540.000 

Voorlopig tarief 2020 (raming 2020 / 
WOZ waarde) 

0,0785 % 0,1396 % 0,1040 % 

  

Rioolheffing 

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. Bij een waterverbruik 
boven de 300 m3 ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik. 
  
Voorgesteld wordt het tarief voor de rioolheffing te verhogen. Het tarief voor 2020 bedraagt 
€ 213 (2019: € 210) en voor het meerverbruik boven de 300 m3 € 0,83 per m3 (2019: € 0,82). 
  
Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven.  
  

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing 2018 en 2019   

  2019 2020 

Opbrengsten:     
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- rioolheffing 4.799.000 4.900.000 

Totaal opbrengsten 4.799.000 4.900.000 

      

Kosten:     

- directe kosten 3.344.000 3.499.000 

- toegerekende kosten overhead e.d. 1.041.000 987.000 

- toegerekende BTW 414.000 414.000 

Totaal kosten 4.799.000 4.900000 

      

Dekkingspercentage 100% 100% 

Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van eenpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens en recreanten. 
  

   Belastingplichtige 
Tarief  
2019 

Tarief  
2020 

        

 Eenpersoonshuishouden Gebruiker 172,20 207,40 

 Meerpersoonshuishouden Gebruiker 223,80 269,40 

 Recreatiewoningen Gebruiker 172,20 207,40 

 Extra container 140 liter 
(grijs) 

Gebruiker 120,00 121,80 

 Extra container 240 liter 
(grijs) 

Gebruiker 156,00 158,40 

  
Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven. Dit is zichtbaar in onderstaande 
tabel. 
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Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2019 en 2020 

  2019 2020 

Opbrengsten:     

- afvalstoffenheffing 3.774.000 4.671.000 

- overige opbrengsten 718.000 657.000 

Totaal opbrengsten 4.492.000 5.328.000 

      

Kosten:     

- directe kosten 2.966.000 3.805.000 

- toegerekende kosten overhead e.d. 848.000 845.000 

- toegerekende BTW 678.000 678.000 

Totaal kosten 4.492.000 5.328.000 

      

Dekkingspercentage 100% 100% 

  

Precariobelasting 

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

De overige heffingen en tarieven worden verhoogd met 1,4% tenzij er sprake is van vastgestelde 
Rijkstarieven. 
  
Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm 
van een BIZ-bijdrage. De gemeente geeft dit geld via een subsidie aan een stichting Koopcentrum 
Mijdrecht. Er komt eind 2019 een voorstel om deze regeling te verlengen. 

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 
2019 weergegeven. Voor de jaren 2019 - 2021 bedraagt de teruggave € 40 per jaar. Daarnaast is er in 
2019 een incidentele teruggaaf precario voor ondergrondse waterleidingen van € 140,56. Vanaf 2022 
vervalt deze teruggave in verband met de wettelijke afschaffing van de precariobelasting.  
  

Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden  

Nr. Omschrijving 2019 2020 

        

1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde 306 310* 

2 Rioolheffing 210 213 

3 Afvalstoffenheffing 224 269 

4 Teruggaaf precario -181 -40 

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

559  752 

        

  
Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht 
(Bron: COELO) 

737 nog niet bekend 
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Woonlasten voor een meerpersoonshuishouden  

Nr. Omschrijving 2019 2020 

  Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 740 nog niet bekend 

  
* onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2019. 
oonlasten voor een meerpersoonshuishouden Nr. Omschrijving 2016 2017 2018 

Woonlasten voor eenpersoonshuishouden 

Nr. Omschrijving 2019 2020 

        

 1 OZB-lasten bij gemiddelde WOZ-waarde 306 310* 

 2 Rioolheffing 210 213 

 3 Afvalstoffenheffing 172 207 

 4 Teruggaaf precario -180  -40 

 5 
Totale woonlasten voor 
eenpersoonshuishouden bij een gemiddelde 
WOZ-waarde 

508  690 

        

  
Gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht 
(Bron: COELO) 

674 nog niet bekend 

  Landelijk gemiddelde (Bron: COELO) 672 nog niet bekend 

  
*onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage eind 2019. 
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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 opgenomen in de begroting 2020. De kosten 
van kwijtschelding zijn opgenomen in het Sociaal domein. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Samenvatting 

Deze paragraaf is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is gezond voor 2020. Er is onder meer 
sprake van een structureel sluitende begroting en de risico's passen binnen de buffer van € 10 mln.  in 
de algemene reserve.  Dit valt af te leiden uit de financiële kengetallen. 
Vanaf 2022 is het noodzakelijk om maatregelen te nemen om de verwachte tekorten op te lossen. 

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 2019 - 2023 ook de realisatie over 2017 en 2018 opgenomen. 
  

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1a Netto schuldquote 57% 63% 59% 66% 86% 92% 93% 

1b 
Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 

55% 61% 57% 64% 83% 90% 90% 

2 Solvabiliteitsratio 32% 32% 27% 25% 22% 20% 18% 

3 Structurele exploitatieruimte 0,6% 1,3% 1,0% 0,5% 0,4% 
-

2,2% 
-

1,5% 

4 Grondexploitatie 14% 14% 2% -3% 0% 0% 0% 

5 Belastingcapaciteit 100% 89% 77% 102% 102% 102% 102% 
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Toelichting op de financiële kengetallen 

1a en 1b Netto schuldquote  
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van 
de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen 
op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. 
  
De schuldpositie neemt toe van 57%  in 2017 naar 93% in 2023 Deze stijging wordt vooral 
veroorzaakt door het verwacht investeringsvolume, waar voor de financiering geldleningen benodigd 
zijn. Dee netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, zoals Het startersfonds SVn, 
vertoont hetzelfde beeld.   
  
Solvabiliteitsratio 
Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële 
weerbaarheid van de gemeente. Door het aantrekken van geldleningen voor het financieren van 
vooral investeringen neemt de solvabiliteitsratio af van 32% in 2017 naar 18% in 2023. Een 
percentage lager dan 20% wordt gekwalificeerd als risicovol. 
  
Structurele exploitatieruimte 
Voor deze indicator geldt: hoe hoger het percentage, hoe beter. Een begroting waarvan de structurele 
baten hoger zijn dan de structurele lasten geeft meer slagkracht om maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt 
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het 
om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele 
baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat 
bijvoorbeeld salarissen, afschrijvingen, rente en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.  
  
Uit de indicatoren blijkt dat voor de jaren 2017 - 2021 er sprake is van positieve financiële resultaten 
en dat vanaf 2022 er maatregelen nodig zijn om de verwachte tekorten op te lossen. 
  
Grondexploitatie 
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor 
grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst 
liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. In de periode 2017 - 2021 nemen de 
risico's af door het afronden van de grondexploitaties. 
  
Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde in 2019 is € 740 aan gemeentelijke woonlasten 
van een meerpersoonshuishouden. Een percentage van 102 geeft aan dat we 2% boven dit landelijk 
gemiddelde zitten. Hierbij geldt de kanttekening dat het landelijk gemiddelde voor 2020 naar 
verwachting in mei 2020 bekend gemaakt. 
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Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut 

Bij het behandelen van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om te komen tot een 
investeringsplafond voor investeringen met een maatschappelijk nut. Door aanpassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zorgen deze investeringen namelijk voor 
nieuwe kosten van afschrijvingen en rente in het meerjarenperspectief. 
  
Door onszelf een norm op te leggen die gebaseerd is op het investeringsvolume in relatie tot de 
onbenutte belastingcapaciteit ontstaat automatisch een waarschuwingsmechanisme. Dit mechanisme 
houdt in dat naarmate er minder onbenutte belastingcapaciteit is – en dus minder mogelijkheden om 
meer inkomsten te genereren – er minder risico’s genomen kan worden op het gebied van 
investeringen. 
  
Als maatstaf voor het investeringsvolume werkt daarbij het beste om uit te gaan van de totale 
boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Immers, de boekwaarde en daarmee het 
risico voor de gemeente loopt ieder jaar per investering af. Zo ontstaat er bij een continu 
onderhoudscyclus steeds ruimte voor vervangingsinvesteringen. Aangezien we 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. 
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De komende jaren staan diverse investeringen met een maatschappelijk nut gepland waardoor het 
investeringsplafond en de boekwaarde van deze investeringen naar elkaar groeit. Dit blijkt uit 
bovenstaande grafiek. 

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen 

In december 2017 heeft de raad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen 
dat in zowel de verantwoording als in de begroting inzicht wordt verstrekt tussen de relatie tussen de 
omvang van afschrijvingen en die van aflossingen. 
  
Vanuit financieel oogpunt is het verstandig dat de kosten van afschrijvingen ongeveer gelijk zijn aan 
die aflossingen. Echter uit de grafiek blijkt dat in de jaren 2015 tot en met 2019 de afschrijvingen lager 
zijn dan die aflossingen. Dit heeft vooral te maken met de 'voorfinanciering' van bouwgronden in 
exploitatie. Vanaf 2022 eindigen de bouwgronden in exploitatie en dan ontstaat een zuiver verband 
tussen de afschrijvingen en de aflossingen. 
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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. 
We hebben de laatste jaren een verbeterslag doorgevoerd met betrekking tot deze paragraaf. Bij 
verschillende P&C-documenten worden de risico's geactualiseerd en het effect op het 
weerstandsvermogen bepaald. 
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Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De middelen waarover de gemeente De Ronde Venen kan beschikken per 31 december 2020 om niet 
begrote kosten te dekken zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
  

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2020 (bedragen in euro’s) 

  Structureel Incidenteel 

      

1.     Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2020   627.000 

2.     Algemene reserve   20.180.000 

3.     Onbenutte belastingcapaciteit 7.500.000   

4.     Stille reserves   3.207.000 

5.     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.500.000 24.014.000 

  
1.     Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2020 
In overeenstemming met het begrotingstoezicht van de provincie Utrecht is voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten € 111.000 als budget opgenomen. Daarbij komt 
het begrotingsresultaat van € 516.000. 
  
2.     Algemene reserve 
De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat 
betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in 
de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor 
andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist. Op 31 december 2019 heeft de algemene 
reserve naar verwachting een omvang van € 20.180.000.  In de financiële begroting is een 
verloopoverzicht van de algemene reserve opgenomen.  
  
Eind 2019 vindt een actualisatie plaats van de nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019. Hierbij zal 
worden betrokken de ondergrens van de algemene reserve om risico's op te vangen en de 
mogelijkheid om een deel van de reserves opzij te zetten om in toekomst een economische crisis op 
te vangen zonder hiervoor ingrijpende maatregelen door te voeren voor inwoners en bedrijven. 
  
3.     Onbenutte belastingcapaciteit 
De gemeente kan structureel (extra) middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen 
meer kostendekkend te maken (voor zover daar nog mogelijkheden voor bestaan). Het structureel 
genereren van extra middelen kan worden ingezet om de weerstandscapaciteit te versterken. De 
belastingruimte is hoofdzakelijk te vinden bij de onroerende zaakbelasting, omdat kostendekkende 
tarieven het uitgangspunt is bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing. 
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De onbenutte belastingcapaciteit is afgeleid uit de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex artikel 12. Het theoretische maximum van de 
belastingcapaciteit voor gemeente De Ronde Venen is voor 2020 € 15,4 miljoen. De geraamde 
opbrengst is € 7,9 miljoen. Daarmee komt de theoretische onbenutte belastingcapaciteit uit op 
afgerond € 7,5 miljoen (€ 15,4 miljoen min € 7,9 miljoen). 
  
4.     Stille reserves 
De stille reserves worden gevormd door de voorraden grond waarvan de taxatiewaarde hoger ligt dan 
de boekwaarde. Deze reserves zijn van betekenis in relatie tot het balanstotaal, dan wel de financiële 
positie. De omvang van de stille reserves bedraagt per 1 januari 2020 € 3.207.000. 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. 
  
5.     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit voor 2020 is € 7.500.000 structureel en € 24.014.000 
incidenteel. Bij elkaar is € 31.514.000 als weerstandscapaciteit beschikbaar. 

Risico's/ risicomanagement en een top tien van de risico's (bedragen x € 1.000) 

Risico’s 
In december 2017 is de notitie evaluatie risicomanagement opgesteld, waarin o.a. de definitie van 
risico, risico-impact, risicomanagement in enge zin en risicomanagement in ruime zin zijn opgenomen. 
De evaluatie vloeit voort uit het optimaliseren van risicomanagement in onze organisatie, welke vanaf 
2014 in gang is gezet. De conclusie van de notitie is dat in de periode 2014 - 2017 met succes 
risicomanagement in enge zin (waarbij voornamelijk wordt gekeken naar financiële risico's) is 
vormgegeven. Momenteel werken we aan de verruiming van het risicomanagement in enge zin 
naar ruime zin (zowel financiële risico's als het koppelen van uitvoering aan beleid en verantwoording 
van financiële en niet-financiële risico's en kansen) 
Dit heeft tot gevolg dat we nu werken aan de implementatie van een Business Control Framework, 
een softwaretool dat vanuit control alle stappen verankerd om zo tot een uniforme rapportage en 
verantwoording te komen. Daarnaast realiseren we met het Business Control Framework dat 
systeemcontroles (o.b.v. beheersmaatregelen) mogelijk zijn en er minder gegevensgerichte controles 
(o.b.v. uitkomsten) nodig zijn. 
Het realiseren van risicomanagement in ruime zin is de vervolgstap waar we verder gevolg aan 
geven, waardoor de gemeente nog meer resultaatgericht kan werken. 
  
Risicomanagement in enge zin 
Risicomanagement is toegespitst op het expliciet omgaan met onzekerheid, oftewel bewust kiezen 
voor het bewust accepteren van de risico’s en het durven benoemen van zaken die we niet weten. Dit 
betekent dat risicobepaling en risicokwantificering geen exacte wetenschap is en dat gebruik gemaakt 
wordt van een inschatting; kans maal impact (gevolg).  De kans op een ongewenste gebeurtenis met 
een gevolg kwantificeren kan via diverse methoden worden uitgewerkt. Wij hebben de risico’s zoals 
opgenomen in de begroting 2019 en jaarrekening 2018 verder geactualiseerd en als uitgangspunt 
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gebruikt. Vervolgens zijn de risico’s geanalyseerd op de mogelijke financiële gevolgen die zich zouden 
kunnen voordoen als de ongewenste gebeurtenis gaat ontstaan. 
  
De financiële impact van de risico’s is alleen gebaseerd op het risico wat de gemeente loopt, 
bijvoorbeeld: juridische aansprakelijkheid. Het oplossen c.q. wegwerken van een risico is hier niet in 
meegenomen, bijvoorbeeld: inhaalslag achterstallig onderhoud beschoeiingen. Per risico is een 
risicorespons aangegeven. Risicorespons houdt in dat per risico de meest geschikte reactie wordt 
geselecteerd. Dit betekent dat risico’s kunnen worden vermeden, verminderd, geaccepteerd of 
overgedragen. 
  
Tot slot zijn de risico’s voorzien van een beheersmaatregel. Per risico is bekeken wat voor 
maatregelen er genomen kunnen worden om in te spelen op het risico. De risico-inventarisatie wordt 
vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Per risico is aangegeven wat de gebeurtenis, oorzaak, gevolg, 
risicorespons, beheermaatregel, kans en het financiële effect is. 
  
Top tien van de risico's  
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. 
  

Samenvatting kwantificering – bedragen in € 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 
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Samenvatting kwantificering – bedragen in € x 1.000 

  Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen 

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 (door 
ziekte/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 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 
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Samenvatting kwantificering – bedragen in € x 1.000 

  Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen 

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   

  
De totale risico inventarisatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld. In de jaarrekening 2019 vindt 
een volgende actualisatie van de risico's plaats. 

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 = 
€ 31.514.000/€ 9.575.000 = 3,3. 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 is het beleidskader c,q, beheerplan 
vastgesteld. Eind 2019 wordt het beheerplan bruggen aangeboden en in 2020 volgt het beleid- en 
beheerplan Openbare verlichting. Met het beheer van wegen, bruggen, water, groen en gebouwen is 
een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die reden is het van belang dat meerjarig de 
kaders voor het beheer van de kapitaalgoederen zijn vastgesteld en de financiële gevolgen zijn 
vertaald in de programmabegroting. 

Wegen 

Beleid 
In de raad van 21 december 2017 is het wegenbeheerplan 2018-2022 vastgesteld. Dit 
wegenbeheerplan is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor het 
wegenbeheer in de periode 2018-2022. Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) 
prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen. 
  
Onder het onderdeel wegen vallen tevens de civieltechnische kunstwerken. Eind 2019 wordt het 
beheerplan kunstwerken 2020-2024 aan de raad aangeboden. Dit beheerplan is opgesteld op basis 
van assetmanagement. 
  
Uitvoering 
In 2020 vindt aan diverse wegen groot onderhoud/ reconstructie plaats:  

 Voor de Pieter Joostenlaan zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van 
deze weg gestart in 2019. De uitvoering staat in 2020 gepland; 

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

 Voor de Bovendijk starten de voorbereidende werkzaamheden in 2020.  De uitvoering staat in 
2021 gepland; 

 Voor de Hoofdweg Waverveen start de voorbereiding van het 2e deel in 2020. 
Naast de voorstaande werkzaamheden vinden de dagelijks lopende kleine 
onderhoudswerkzaamheden aan wegen plaats. 
  
In 2020 starten de werkzaamheden voor de bruggen conform het in 2019 door de raad vastgestelde 
kunstwerkenbeheerplan. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat" zijn de jaarlijkse kosten van 
wegen en bruggen opgenomen. Hierin zijn de jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente van 
investeringen van wegen en bruggen opgenomen. De geplande investeringen voor 2020 zijn 
toegelicht in de "Financiële begroting - overzicht investeringen 2020 - 2023".  Het onderhoudsbudget 
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voor bruggen is vanaf 2020 structureel met € 93.000 verhoogd naar €315.000, conform de Kadernota 
2020. 

Riolering 

Beleid 
Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 
tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk rioleringsplan (geactualiseerd en vastgesteld bij 
raadsbesluit van 30 november 2017) geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier 
omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 
  
Uitvoering 
Het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en 
repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. In 2020 
worden de acties uit het gemeentelijk rioleringsplan opgepakt. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 7 "Milieu en duurzaamheid" zijn de jaarlijkse kosten en 
opbrengsten van riolering opgenomen. Zoals blijkt uit de paragraaf Lokale heffingen zijn de tarieven 
van rioolheffing kostendekkend. 

Water 

Beleid 
Het huidige beleid 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 het vrijgekomen bagger opgevangen, volgens de wettelijke 
ontvangstplicht voor gemeenten. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud van beschoeiingen en baggeren opgenomen. 

Groen 

Beleid 
In 2017 is het groenbeleidsplan 2017 - 2040 vastgesteld. Met dit beleidsplan wordt, aan de hand van 
streefbeelden, duidelijk hoe we de komende jaren om willen gaan met het openbaar groen.  In 2020 
ligt de nadruk op het speerpunt 'biodiversiteit'. 
  
Uitvoering 
Specifieke acties in 2020 zijn: 
- Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte; 
- Aanleggen van Tiny Forests; 
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- Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer 
- In het kader van het vervangingsplan bomen worden de bomen aan de Scholeksterlaan vervangen. 
Deze acties zijn toegelicht in de beleidsbegroting van Domein 2: Economie, wonen en fysieke 
leefomgeving. 
  
De onderhoudswerkzaamheden vinden binnen een bepaalde frequentie plaats. Andere 
werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit. Extra aandacht 
wordt besteed aan de Japanse Duizendknoop. Door te monitoren krijgen we een goed beeld of de 
oppervlakte toeneemt. Naar aanleiding hiervan kan het noodzakelijk zijn dat er extra maatregelen 
nodig zijn. 
  
In 2020 worden diverse speeltoestellen vervangen en de valondergronden gerenoveerd. Dit betreft 
regulier vervangingsonderhoud. 
  
Financiën 
In het budgetoverzicht van programma 5 "Cultuur, recreatie en sport" zijn de jaarlijkse kosten van 
onderhoud van groen en speelvoorzieningen opgenomen. 

Gebouwen 

Beleid 
De nota Vastgoed en  het beheerplan gebouwen zijn in 2017 vastgesteld. Deze plannen vormen 
samen het beleid voor de komende jaren. In 2018 wordt een voorstel voor verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed aan de raad aangeboden. In dit voorstel zijn ambitie, technische en 
financiële haalbaarheid kaders voor de toekomst. 
  
Uitvoering 
Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit onder meer kantoorgebouwen, onderwijshuisvesting, 
maatschappelijk vastgoed en gebouwen/gronden die te koop staan. Deze laatste categorie is 
toegelicht in de paragraaf Grondbeleid bij het onderdeel Eigendommen die niet voor een publieke taak 
zijn bestemd.  
  
In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd conform beheerplan gebouwen. Deze is eind 2017 
vastgesteld en wordt conform de richtlijnen van het BBV eenmaal per 4 jaar geactualiseerd. 
  
Financiën 
In de verschillende programma's staan toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening "Onderhoud 
gemeentelijk vastgoed". Deze voorziening is toegelicht in de "Financiële begroting" bij onderdeel 10. 
Naast deze toevoeging aan de voorziening zijn voor verschillende gebouwen budgetten beschikbaar 
voor regulier contractonderhoud, verzekeringen, energie en belastingen. 
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Financiering 

Samenvatting 

Deze paragraaf is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
In de periode 2019 - 2023 is rekening gehouden met € 60 miljoen aan nieuwe geldleningen 
(voornamelijk voor de bekostiging van de investeringen) verspreidt over deze jaren. Daarnaast wordt 
in deze periode € 31 miljoen afgelost. Voor de rentekosten is uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% 
stijging van rentepercentage is structureel € 1,5 mln. Dit risico is opgenomen in de risico-inventarisatie 
zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
  
In de jaren 2020 - 2023 wordt voldaan aan de landelijke risicobeheersingsrichtlijnen , te weten de 
kasgeldlimiet en renterisiconorm. 

Beleidskader 

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

geldstromen en financiële posities. 
  
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet 
financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en wet verplicht 
schatkistbankieren voor decentrale overheden. De aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut zijn 
mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. In december 2017 heeft de 
gemeenteraad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. 

Risicobeheersing - Algemeen 

Onder renterisico wordt verstaan de onzekerheid over de hoogte van toekomstige rente uitgaven. 
Deze onzekerheid geldt alleen voor de nieuw aan te trekken geldleningen. in de periode 2019 - 2023 
is rekening gehouden met € 60 miljoen aan nieuwe langlopende geldleningen. Voor de rentekosten is 
uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel € 1,5 mln. 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.  
  

Berekening kasgeldlimiet 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 

Begrotingstotaal (Totaal lasten exclusief reserves) 100.392 88.933 86.494 86.232 

Percentage regeling 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

Kasgeldlimiet 8.500 7.600 7.400 7.300 

  
Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende 
leningen (kasgeldleningen). Voor 2020 betekent dit een limietbedrag van € 8,5 miljoen. De 
kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en 
kasgeld) vrijwel altijd 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 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

    2020 2021 2022 2023 

            

1 
Renterisiconorm (20% van 
begrotingstotaal) 

20.000 17.700 17.300 17.200 

2 
Renterisico = aflossingen + 
renteherzieningen 

6.730 6.020 5.085 5.360 

3 
Ruimte onder renterisiconorm (1 min 
2) 

13.270 11.680 12.215 11.840 
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Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de 
leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden 
herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de 
geldgever. 
  
In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruimschoots onder de vastgestelde norm 
gebleven en uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de periode 2018 - 2023 de norm niet wordt 
overschreden. 
  
  

Ontwikkeling langlopende leningen 2019 - 2023 

Ontwikkeling langlopende leningen 2019 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

            

Stand per 1 januari 48.564 54.530 63.800 73.780 78.695 

Nieuwe leningen 14.000 16.000 16.000 10.000 4.000 

Aflossingen -8.034 -6.730 -6.020 -5.085 -5.360 

Stand per 31 december 54.530 63.800 73.780 78.695 77.335 

  

Opbouw van de leningenportefeuille 

De opbouw van de leningenportefeuille is hierna vermeld per 1 januari 2019 met daarbij het 
oorspronkelijk bedrag, de geldgever, het laatste jaar van aflossing en het rentepercentage. 
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Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) 

Oor- 
spronkelijk  

bedrag 

Geldgever Jaar van  
laatste 

aflossing 

Rente Saldo op  
1  januari  

2019 

2.269 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 5,570% 113 

4.000 ASN Bank N.V. 2019 3,850% 2.080 

4.000 ASN Bank N.V. 2019 3,315% 2.320 

6.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 3,220% 600 

6.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2020 3,070% 600 

4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2020 0,360% 400 

6.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2021 3,350% 1.200 

8.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2021 2,635% 2.400 

4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2022 2,650% 1.200 

5.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2023 5,045% 1.625 

8.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2024 4,190% 5.600 

6.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2028 5,035% 4.275 

10.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2029 1,215% 7.500 

8.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2031 4,150% 6.300 

11.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2032 2,745% 8.067 

5.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 4,560% 1.750 

1.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,800% 450 

2.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,860% 834 

2.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2034 2,180% 1.250 
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Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) 

Oor- 
spronkelijk  

bedrag 

Geldgever Jaar van  
laatste 

aflossing 

Rente Saldo op  
1  januari  

2019 

        48.564 

  

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 2023 zijn hierna vermeld. 
  

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

    2019 2020 2021 2022 2023 

1 Kas en banksaldi per 1 januari -12.808 -10.402 -7.119 -4.801 -2.215 

2 Geldstromen:           

  a. operationele activiteiten 7.258 7.682 297 2.311 3.579 

  b. investeringsactiviteiten -10.818 -13.669 -7.959 -4.640 -4.871 

  c. financieringsactiviteiten 5.966 9.270 9.980 4.915 -1.360 

3 
Kas en banksaldi per 31 
december 

-10.402 -7.119 -4.801 -2.215 -4.717 
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Geldstromen (+ = toename en - = afname) en de toets op de kasgeldlimiet (bedragen x € 
1.000) 

    2019 2020 2021 2022 2023 

4 Kasgeldlimiet -8.500 -8.500 7.600 7.400 7.300 

  
Ruimte binnen kasgeldlimiet 
(4 - 3) 

  1.381 2.799 5.185 2.583 

  
Overschrijding kasgeldlimiet (3 
- 4) 

1.902         

  

Toelichting op de geldstromen 

1 Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2019 tot en met 2023. 

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 2019 tot en met 2023. 

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 2019 tot en met 2023. 

4 De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal 

5 

In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen onder de vastgestelde norm 
gebleven. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat dit geldt voor de jaren 2019 tot en met 
2023. Voor het jaar 2019 is sprake van een beperkte incidentele overschrijding van het 
kasgeldlimiet. 

Schatkistbankieren 

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en 
beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat 
bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt voor 2019 als 
drempelbedrag € 750.000. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente 
gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. 
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU schuld 
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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 2018 - 2023 

Zowel de lasten als de baten voor kortlopende en de langlopende financiering worden toegerekend 
aan de boekwaarden van bouwgronden in exploitatie en investeringen. Hiervoor gelden landelijke 
richtlijnen en de effecten hiervan voor de jaren 2018 tot en met 2023 is zichtbaar in onderstaande 
tabel. Daarnaast zijn de effecten van het dividend van de BNG en Vitens zichtbaar op 
het treasuryresultaat. 
  

Rente- en treasuryresultaat (bedragen x € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 De externe rentelasten over de 
korte en lange financiering 

1.415 1.273 1.214 1.309 1.408 1.410 

2 De externe rentebaten over de 
korte en lange financiering 

-65 -41 -29 -29 -29 -29 

3 Saldo 1.350 1.232  1.185  1.280  1.379 1.381 

  Toerekening:             

4 De rente die aan de 
grondexploitatie moet worden 
doorberekend 

-270 -293 -105 50 0 0 

5 Aan taakvelden toe te rekenen 
externe rente  

-1.071 -940 -1.108 -1.221 -
1.257 

-
1.252 

6 Renteresultaat door 
afrondingsverschillen in de toe 
te rekenen rente 

9 0 -27 110 122 130 

7 Dividendopbrengst N.V. Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) 

-94 -106 -61 -61 -61 -61 

8 Dividendopbrengst N.V. Vitens -133 -36 -115 -115 -115 -115 
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Rente- en treasuryresultaat (bedragen x € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9 Treasuryresultaat (6 +7 +8) -217 -142 -203 -66 -54 -46 
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Bedrijfsvoering 

Inleiding 

De organisatie: 
De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de 
Omgevingswet, vragen een andere manier van werken van onze medewerkers. Bij deze benodigde 
cultuuromslag zijn  goede communicatieve vaardigheden, oog voor de omgeving, politieke sensitiviteit, 
versterkte aandacht voor digitalisering en denken in oplossingen belangrijker dan ooit. Om de 
organisatie en het bestuur in staat te stellen onze inwoners zo optimaal mogelijk te faciliteren is de 
ondersteunende bedrijfsvoering hierbij van belang. 
  
Dat betekent voor bedrijfsvoering: 
De bedrijfsvoeringsonderdelen ondersteunen de organisatie en het bestuur. Alles wat wij doen staat in 
het perspectief van de opgaves van onze organisatie en is ten dienste aan onze inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partners. Hiertoe blijven we ons doorontwikkelen als een 
wendbare, toegankelijke en omgevingsgerichte organisatie die goed is toegerust om in te spelen op 
de steeds sneller veranderende samenleving. In 2019 hebben we grote stappen gezet op het gebied 
van de kwaliteit van bedrijfsvoering. Met name op de onderdelen Financiën, HR en I&A zijn diverse 
optimaliseringsslagen gemaakt. Hierdoor is de bedrijfsvoering  bij aanvang van 2020 goed in staat de 
benodigde professionele ondersteuning aan de organisatie te leveren. 

Beleidskader omtrent bedrijfsvoering 

In 2019 is de richting voor de organisatie opgesteld en zijn de opgaven voor de gemeente De Ronde 
Venen voor de komende periode benoemd. In 2020 en verder wordt hieraan uitvoering gegeven. (zie 
kopje organisatieontwikkeling) 
  
In 2020  ontwikkelen wij een visie op bedrijfsvoering die aansluit bij deze opgaven. Doel is te komen 
tot een organisatiebrede –en gedragen visie op bedrijfsvoering die richting en sturing geeft aan vorm 
en inhoud van de bedrijfsvoering van de toekomst. We hebben het hierbij over de volgende 
taakvelden: personeel, organisatie, informatievoorziening & automatisering, financiën, juridische 
zaken, communicatie en huisvesting. 
  
Belangrijke kaders hierbij zijn: 

 Duidelijkheid creëren welke taken door de bedrijfsvoerings-disciplines worden uitgevoerd en 
welke taken bij de vakafdelingen horen. 

 Bedrijfsvoering is van en voor de gehele organisatie. De benodigde beweging en verandering, 
waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen uitgangspunt is, 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. 

 De ambitie daarbij is om een compacte organisatie te zijn, waarbij de gemeente een 
aantrekkelijk werkgever is die kansen ziet om de juiste medewerkers aan te trekken op de 
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juiste plek. Tevens een werkgever die kansen blijft bieden aan mensen die moeite hebben 
met het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt. 

 Hoge prioriteit heeft het digitaal (samen)werken, zowel intern als met inwoners, ketenpartners 
en medeoverheden, waarbij locatie onafhankelijk en flexibel wordt gewerkt. In 2020 wordt, 
mede gezien in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe gemeentehuis, 
onderzocht welke mogelijkheden hiertoe zijn. 

 Voor I&A is er een vastgesteld kader, de visie op informatievoorziening. Voorzien is dat in 
2019 het automatiseringsbeleid is vastgesteld. 

Speerpunten 

Personeel en organisatie 
Werven en ontwikkelen personeel 
Als werkgever is het belangrijk om medewerkers te boeien en te binden en te investeren in het 
aantrekken van nieuw talent door ons als een aantrekkelijke werkgever te positioneren. Om de nodige 
kwalitatieve expertise aan te trekken voert de gemeente in 2020 een arbeidsmarktcampagne. 
We zijn een gemeente die een aantrekkelijk werkgever is en kansen ziet om de juiste medewerkers 
aan te trekken op de juiste plek. Uitgangspunt is en blijft om vaste mensen in te zetten op vaste 
formatie en alleen dan van tijdelijke externe inhuur gebruik te maken als specifieke deskundigheid niet 
intern beschikbaar is. 
Binnen de gemeente De Ronde Venen hanteren wij de Strategische Personeelsplanning (SPP). 
Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de kennis en kunde van het huidige personeel. Hiermee 
spelen we in op de gewenste en noodzakelijke veranderingen door specifieke competenties van 
medewerkers in te zetten en verder te ontwikkelen. Goede communicatieve vaardigheden, oog voor 
de omgeving, politieke sensitiviteit, versterkte aandacht voor digitalisering, innovatief denken en 
handelen(denken in oplossingen) en eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen zijn 
relevante competenties, 
Het team HR ondersteunt het management bij het ontwikkelen van mensen en indien nodig het 
afscheid nemen van mensen. Voor het ontwikkelen van personeel is een opleidingsbudget 
voorhanden. 
  
Ziekteverzuim 
Wij voeren continu een actief ziekteverzuimpreventiebeleid. Dit gebeurt middels trainingen voor het 
management waarbij het van belang is signalen te herkennen en daarover tijdig het gesprek met de 
medewerker te voeren. In het geval van langdurig zieken wordt begeleiding geïntensiveerd en wordt 
er nadrukkelijk naar mogelijkheden gekeken voor het verrichten van arbeid. Als er sprake is van uitval, 
zorgen wij voor goede re-integratiebegeleiding. 

  

Organisatie ontwikkeling 
De gemeentesecretaris heeft een ontwikkelopdracht uitgezet voor een route naar een duurzame 
organisatie. Een organisatie die wendbaarder en slagvaardiger wordt en beter toegerust is om in te 
spelen op de steeds sneller veranderende samenleving. Een organisatie die meer werkt vanuit de 
opgave en de bedoeling en integraal werken en eigenaars- en ondernemerschap laat zien. Deze 
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ontwikkelopdracht is in 2019 organisatiebreed opgepakt.  De richting voor de organisatie is opgesteld 
en de opgaves voor de gemeente De Ronde Venen zijn benoemd. 
De richting legt de nadruk op sturen op resultaat en kwaliteit, heldere rollen waarbij ruimte voor talent, 
ontdekken en leren van belang is. DRV staat voor DURF-RESPECT-VERBINDEND. Dit zijn onze 
kernwaarden 
  
De strategische opgaven voor de gemeente zijn: 

 Duurzaamheid ((toekomst bestendigheid, voor mens en omgeving). 
 Economisch Klimaat (goed werken en ondernemen) 
 Leefbaarheid (inclusief samenleven) 
 Mobiliteit ((iedereen kan komen waar hij/ zij wil) 

De overall opgave en uitgangspunt bij de richting is ”Iedereen doet mee”  De gemeente De Ronde 
Venen is toekomstbestendig; het is hier goed werken en ondernemen; we hebben een inclusieve 
samenleving waar iedereen kan komen waar hij/zij wil. In 2020 en verder wordt uitvoering gegeven 
aan de uitgezette route naar een duurzame organisatie. 
  
Procesoptimalisatie 
De belangrijkste bedrijfsvoering processen worden onder de loep genomen en bezien wordt waar 
overbodige procedures geschrapt kunnen worden. Zorgdragen voor bewustwording van ieders rol en 
welke bijdrage van een ieder wordt verwacht is daarbij essentieel. 
  
Generalistische kennis en kunde; sturen en borgen van ontwikkelingen organisatiebreed 
De organisatie van de gemeente De Ronde Venen moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan 
veranderingen in de omgeving. Dat vraagt voor de ambtelijke organisatie naast vakspecialisten  een 
structurele inzet van generalisten, die programmatisch en projectmatig kunnen werken. Expertise en 
capaciteit voor projectleiderschap is nu onvoldoende beschikbaar in de organisatie. Momenteel wordt 
daarvoor gebruik gemaakt van dure, incidentele inhuur, waarmee voor een deel opgebouwde kennis 
de organisatie verlaat, in plaats van deze in de organisatie te borgen. Organisatiebreed wordt hiervoor 
vanaf 2020 structureel programma- en projectleiderscapaciteit ingezet. 
  
Automatisering / DIV /ICT 
Portfoliomanagement 
Om zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaande going concerntaken efficiënt en met kwaliteit uit te 
voeren richten we portfoliomanagement in. Bij een flexibele en slagvaardige organisatie die 
dynamisch opereert hoort (in)zicht in de opgaves, aan de hand waarvan integraal prioriteiten worden 
gesteld. Een portfolio waarin we in principe eerst afmaken wat we zijn gestart en zorgdragen voor 
borging. Als urgente dan wel onvoorziene omstandigheden zich voordoen kan dit leiden tot 
herprioriteren en hercontracteren. We starten met de prioritering van de opgaves bij 
Informatievoorziening en Automatisering. 
  
Informatieveiligheid en privacy 
De informatieveiligheid/privacy behoeft continue de aandacht. Naast de technische doorontwikkeling 
van informatiebeveiliging worden de activiteiten om de bewustwording te onderhouden in 2020 
gecontinueerd. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy een 
structureel en organisatiebreed beleidsdomein. Om aan de eisen te voldoen die de AVG stelt  wordt in 
2020 (en 2021) gewerkt aan verdere implementatie en organisatie brede borging. 
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In 2018 heeft De Ronde Venen ingestemd met deelname aan de landelijke aanbesteding GGI Veilig, 
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. De gunning heeft in juli 2019 plaatsgevonden, vanaf eind juli 
2019 kunnen de deelnemers producten en diensten afnemen onder deze nieuwe 
raamovereenkomsten. Dit doen wij voor de vervangingen zoals opgenomen in de meerjaren 
investeringen, deze gaan wij nu afnemen onder perceel “Aanvullende security producten/diensten”. 
Voor het perceel “Security expertise services” geldt dat wanneer wij dergelijke expertise nodig 
hebben, wij dit onder deze raamovereenkomst zullen afnemen. In Q4 2019 beoordelen wij welke 
diensten wij vanuit het perceel “SIEM (Security Information & Event Management) en SOC (Security 
Operations Center)” gaan afnemen en vanaf welk moment dit zal zijn. Naar verwachting is dit vanaf 
2021, dit betekent dat er vanaf dat moment een structureel budget benodigd is. Dit nemen wij mee in 
de kadernota 2021, mocht het eerder nodig zijn om deze diensten af te nemen dan volgt een separaat 
voorstel aan de raad. 
  
Ter verhoging van de beveiliging van de ICT Infrastructuur staat de aanschaf en implementatie van 
een NAC (Netwerk Access Control) oplossing voor 2020 gepland. NAC is een methode om de 
beveiliging van het eigen netwerk te versterken. Dit gebeurt door het beperken van de toegang tot het 
netwerk en alleen endpoint-apparaten (zoals bijvoorbeeld laptops) die voldoen aan een bepaald 
veiligheidsbeleid toegang te verlenen. 
  
Digitaal (samen)werken 
Onze gemeente De Ronde Venen geeft hoge prioriteit aan het digitaal werken en digitaal 
samenwerken, hetgeen wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein. 
Uiteraard geldt voor inwoners die niet in staat zijn om de digitale kanalen te gebruiken dat “elk kanaal 
het goede kanaal” is. Zij worden op persoonlijke en/of telefonische wijze gefaciliteerd. 
Het digitaal (samen)werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s 
worden sneller gelegd, men hoeft elkaar niet meer fysiek te ontmoeten, informatie kan sneller gedeeld 
worden en de locatie van de werkplek is minder relevant. Deze voordelen zijn er in de samenwerking 
met en dienstverlening aan inwoners. Voorwaardelijk voor effectief digitaal samenwerken is dat álle 
informatieoverdracht digitaal gaat. Naast deze verdere digitalisering kan een  digitaal 
samenwerkingsplatform ondersteuning bieden. In 2020 stellen we de functionele eisen op waaraan 
een dergelijk samenwerkingsplatform moet voldoen. 
  
Functioneel beheer 
In de afgelopen jaren is informatie 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 kan worden 
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 2020 werven we op diverse onderdelen functioneel beheerders en zetten 
we de professionalisering van het beheer organisatiebreed verder door. 
  
Digitaal archiveren/Zaakgericht werken 
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In 2019 is een informatiebeheerplan opgesteld. Dit plan geeft aan op welke wijze de gemeente De 
Ronde Venen de komende jaren richting geeft aan hoe wij als informatie verwerkende organisatie 
omgaan met informatiemanagement. In 2020 worden de in het plan gestelde taken en acties tot 
uitvoering gebracht. 
In 2019 heeft een herijking plaatsgevonden op de visie/uitvoering zaakgericht werken. In 2020 wordt 
hier een vervolg aan gegeven door de in het plan gestelde taken en acties tot uitvoering te brengen. 
  
ICT 
Om aan te blijven sluiten op de digitale wereld om ons heen, digitaal wendbaar en bereikbaar te zijn 
en medewerkers te ondersteunen met een flexibele (mobiele) werkplek, is continue aanpassing en 
(door)ontwikkeling van onze ICT omgeving een feit. Voor deze (door)ontwikkeling sluiten wij aan op 
landelijke initiatieven (vanuit de VNG), onderzoeken we of er nieuwe mogelijkheden zijn en zoeken we 
samenwerking. 
De prioriteiten in 2020 zijn het aansluiten bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het verder 
optimaliseren en uitbreiden van diverse applicaties zoals de financiële applicatie, werken we nauw 
samen met het project Data gestuurd Werken en de implementatie van een nieuwe telefonie 
omgeving. Daarnaast worden de reguliere vervangingen van de diverse ICT componenten uitgevoerd, 
deze zijn geborgd in de meer jaren investeringen die zijn opgenomen in deze begroting. 

  

Financiën 
In 2020 wordt het financiële systeem doorontwikkeld, waarbij de prioriteit ligt bij het optimaliseren van 
de processen  inzake de doorlooptijd van de facturen en het vastleggen van verplichtingen. 
  
Juridische zaken 
In 2019 is er extra juridische inzet ten gevolge van de omgevingswet. In 2020 wordt bezien hoe en of 
dit wordt voortgezet. De aanbevelingen van de Legal Audit worden in 2020 verder uitgevoerd. Het 
betreft hier het continueren van de periodieke gesprekken met afdelingshoofden en teamleiders 
waarbij de behoefte aan juridische ondersteuning wordt doorgenomen. In het kader van de juridische 
kwaliteitszorg worden brieven en juridische processen beoordeeld en waar nodig wordt er bijgestuurd. 
In 2020 vindt een periodieke controle van collegevoorstellen plaats. 
  
Communicatie 
We willen als gemeentelijke organisatie  een aantrekkelijk werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar 
is. Een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie is hierbij een belangrijk middel. Om de nodige 
kwalitatieve expertise aan te trekken voert communicatie in 2020 een arbeidsmarkt- 
communicatiecampagne. Communicatie zet zich in 2020 in op het blijvend realiseren van een 
hoogwaardige content voor social media (Facebook, twitter, instagram, You Tube) en de 
professionalisering van de webcare. 
  
Huisvesting 
Goede huisvesting is belangrijk om prettig en efficiënt te kunnen werken. Zoals bekend voldoet het 
huidige pand daar niet meer aan. Voor de langere termijn wordt aan een structurele oplossing 
gewerkt. 
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Onderhoud: Aangezien er gewerkt wordt aan plannen voor de lange termijn wordt voor de korte 
termijn alleen het hoogst noodzakelijke gedaan. Dit betekent instandhouding en beheren van het 
gebouw zoals dit is opgenomen in de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOP) 
Nieuwbouw / renovatie:  In  ruimtelijk-economisch verband doen zich ontwikkelingen voor met 
betrekking tot het huidige gemeentehuis en wordt nagedacht over de huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie. Domein 3 (actie 3.07) beschrijft hoe vorm gegeven wordt aan een route om 
te komen tot het nieuwe gemeentehuis. 

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2020 

De gemeente heeft de verplichting om regelmatig doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken uit te 
voeren. In 2020 zal onderzoek worden gedaan naar de gladheidbestrijding en een evaluatie van het 
hoofdproces toegang (Sociaal Domein). 

Interbestuurlijk toezicht 

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

 Financiën 
 Omgevingsrecht 
 Archiefwet 
 Huisvesting vergunninghouders 

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

Formatie en bezetting 

  
31 december 

2018 
31 december 

2019 
31 december 

2020 

Toegestane formatie 300 302 307 

Feitelijke bezetting 254 280 290 

Vacatures 46 nog niet bekend nog niet bekend 

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

2018 
31 december 

2019 
31 december 

2020 

        

Toelichting 
De bezetting op 31 december 2019 en 31 december 2020 betreft een fictieve indicatie die 
definitief te bepalen is in jaarrekening van het desbetreffende begrotingsjaar. De formatie en 
bezetting wordt uitgedrukt in het aantal FTE. Het getal vacatures betreft het aantal openstaande 
vacatures. 
De verwachting is dat de feitelijke bezetting toeneemt en dat deze trend zich verder doorzet 
omdat we steeds meer medewerkers in vaste dienst kunnen aannemen. 
De formatie groeit van 2019 naar 2020 met 5 fte. Dit wordt veroorzaakt door de start van een 
flexibele pool van 3 fte van projectleiders die wisselend worden ingezet op projecten binnen de 
gemeente. Met deze pool willen we inhuur op projecten verminderen en kennis binnen de 
organisatie borgen. Daarnaast is in de kadernota 2020 6,6 fte toegekend en via enkele 
raadsbesluiten in 2019 is 2 fte aan extra formatie toegekend voor 2020. Hier tegenover staat de 
afloop van enkele zaken waardoor de formatie afneemt. Dit gaat in totaal om 6,4 fte. 

Financiën bedrijfsvoering - Algemeen 

1. Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten 
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. 
Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden 
zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 

  
De hiervoor beschreven definities zijn landelijk bepaald en gelden voor alle gemeenten. 
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1. Capaciteitskosten 

Capaciteitskosten  2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Capaciteitskosten alle 
taakvelden exclusief 
overhead, griffie en 
bestuur 

13.356 15.159 14.710 14.547 14.316 14.316 

2 
Capaciteitskosten 
overhead 

8.218 9.036 9.448 9.487 9.214 9.134 

  Totaal capaciteitskosten 21.574 24.194 24.158 24.034 23.530 23.450 

 
De totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur is hier vermeld voor 
de jaren 2018 tot en met 2023 zoals deze verdeeld is over de tien programma's. 
  

Verdeling capaciteitskosten exclusief griffie en bestuur over de tien programma's (bedragen x 
€ 1.000) 

Nr. Programma 2018 2019 2020  2021 2022 2023  

                

01 Openbare orde en veiligheid 387 445 521 521 521 521 

02 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.514 1.510 1.662 1.662 1.582 1.582 

03 Economische zaken 320 359 378 378 378 378 

04 Onderwijs 537 427 418 415 415 415 

05 Cultuur, recreatie en sport 2.041 1.990 2.033 2.029 2.028 2.028 

06 Sociaal domein 3.385 5.429 4.397 4.394 4.394 4.394 

07 Milieu en duurzaamheid 1.448 1.896 1.910 1.910 1.910 1.910 

08 
Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 

2.930 2.191 2.197 2.163 2.160 2.160 
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Verdeling capaciteitskosten exclusief griffie en bestuur over de tien programma's (bedragen x 
€ 1.000) 

Nr. Programma 2018 2019 2020  2021 2022 2023  

09 
Bestuur en ondersteuning 
inclusief overhead 

8.967 9.802 10.564 10.482 10.062 9.982 

10 
Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

44 120 80 80 80 80 

  Totaal capaciteitskosten 21.574 24.194 24.158 24.034 23.530 
23.450

  

  
In de ramingen 2020 -2023 is rekening gehouden met de onlangs afgesloten CAO 2019 - 2020 en de 
effecten van beleidsintensiveringen vanuit de Kadernota 2020. 

2. Overhead 

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van ICT, huisvesting, 
financiële administratie en inkoop. In onderstaand overzicht zijn de nettokosten opgenomen van de 
overhead van de jaren 2018 tot en met 2023. 
  

Overhead 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Capaciteitskosten overhead 8.218 9.036 9.448 9.487 9.214 9.134 

Informatievoorziening en ICT 2.486 2.450 2.351 2.389 2.585 2.447 

Personeels- en organisatiebeleid 679 786 688 688 708 688 
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Overhead 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Facilitaire zaken en huisvesting 533 1.193 1.057 1.064 1.055 1.057 

Regionaal inkoopbureau 127 159 165 165 165 165 

Financiële administratie 130 151 188 188 188 188 

Juridische zaken 59 174 69 69 69 69 

Communicatie 72 118 118 68 68 68 

Bestuurszaken en -ondersteuning 20 123 53 28 28 28 

Totaal overhead 12.322 14.189 14.138 14.147 14.081 13.845 

3. Apparaatskosten (capaciteitskosten + overhead) 

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten 
van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. 
voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en 
materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, 
exclusief griffie en bestuur. 
  
In onderstaand overzicht zijn de apparaatskosten zichtbaar voor de jaren 2018 tot en met 2023. 
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Apparaatskosten 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Capaciteitskosten alle 
taakvelden exclusief 
overhead, griffie en 
bestuur 

13.356 15.159 14.710 14.547 14.316 14.316 

2. Overhead 12.322 14.189 14.138 14.147 14.081 13.845 

3. Totaal 
apparaatskosten 

25.678 29.348 28.848 28.694 28.396 28.161 
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Verbonden partijen 

Samenvatting 

De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, 
deelnemingen en overige verbonden partijen. 
In 2020 heeft de gemeente in eenentwintig verbonden partijen bestuurlijke en financiële belangen. 

Beleidskader omtrent verbonden partijen 

Voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid wordt samenwerking opgezocht met andere partijen. Een 
verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk 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 
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. 

Gemeenschappelijke regelingen 

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

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

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

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang 

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

Programma 01. Openbare orde en veiligheid 

Deelnemers De 26 Utrechtse gemeenten 

Financiële risico's - 

  

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Vestigingsplaats Utrecht 

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

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport 

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

Financiële risico's 

1. Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP  
De 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 
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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 wel 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. 

03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 

  

Vestigingsplaats Zeist 

Openbaar belang 

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

Programma 6. Sociaal domein 

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

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 
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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 - 

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 - 
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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 - 

  

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen 

Naam Financi
eel 

resultaa
t 2018 

Eigen 
vermog
en 2018 

Vreemd 
vermog
en 2018 

Bijdrag
e 2017 

Bijdrag
e 2018 

Bijdrag
e 2019 

Bijdrag
e 2020 

01. Veiligheidsregio 
Utrecht 

1.694 9.684 49.427 
2.243.0

00 
2.303.0

00 
2.449.0

00 
2.525.0

00 

02. Recreatieschap 
Stichtse 
Groenlanden 

-108 1.189 1.413 
445.00

0 
455.00

0 
463.00

0 
471.00

0 

03. 
Gezondheidsdienst 
Regio Utrecht 

1.219 3.517 13.155 
1.339.0

00 
1.348.0

00 
1.439.0

00 
1.511.0

00 

04. Afvalverwijderin
g Utrecht (AVU) 

160 734 13.666 
1.145.0

00 
956.00

0 
1.018.0

00 
1.259.0

00 

05. Regionaal 
Historisch Centrum 
Vecht en Venen 

7 47 104 
179.00

0 
186.00

0 
259.00

0 
267.00

0 
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Naam Financi
eel 

resultaa
t 2018 

Eigen 
vermog
en 2018 

Vreemd 
vermog
en 2018 

Bijdrag
e 2017 

Bijdrag
e 2018 

Bijdrag
e 2019 

Bijdrag
e 2020 

06. Omgevingsdiens
t regio Utrecht 
(ODrU), Milieu 

245 1.144 7.337 
1.045.0

00 
1.098.0

00 
1.090.0

00 
1.123.0

00 

06. 
Omgevingsdienst 
regio Utrecht 
(ODrU), Vergunning 
Toezicht 
Handhaving (VTH) 

      - - 
1.259.0

00 
1.294.0

00 

07. Amstelland 
Meerlanden overleg 

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

08. Gemeentebelast
ingen Amstelland 

n.v.t. n.v.t n.v.t. 
689.00

0 
765.00

0 
785.00

0 
899.10

0 

Deelnemingen 

Naast de gemeenschappelijke regelingen zijn er twee deelnemingen. 
  

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

De gemeente bezit 37.323 aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De raming 
2020 voor dividend bedraagt € 61.000.  Deze opbrengst is opgenomen in programma 10 “Financiering 
en algemene dekkingsmiddelen”, onderdeel “Financiering”. 

10. N.V. Vitens 

De gemeente heeft 40.426 aandelen Vitens. De raming 2020 voor dividend bedraagt € 115.000.  Deze 
opbrengst is opgenomen in programma 10 “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”, onderdeel 
“Financiering”. 

Overige verbonden partijen 

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen kent de gemeente overige verbonden 
partijen. 
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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 mede oprichter 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. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting. De nieuwe 
naam van de stichting is WerkwIJS Schoon. 

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 
Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter 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 2020 is geraamd op € 10.000. 

15. Bestuursovereenkomst project N201+ 

De doelstelling van het project N201+ is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid, 
door omlegging van de huidige N201 en een verbeterde aansluiting van de N201 op het 
rijkswegennet. In mei 2014 is het aquaduct onder de Amstel en de omlegging Amstelhoek 
opengesteld. Dit wegdeel vormde de laatste schakel van de om te leggen N201. Door de openstelling 
is de omlegging van de N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is de afronding van de deelaansluitingen, 
Amstelhoek in juni 2017 afgerond. De werkzaamheden zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit het 
project N201+. 
Beëindiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats nadat de provincie Noord-Holland de financiële 
afrekening van het totale project heeft opgesteld. De geluiden zijn dat de kosten binnen de 
projectbegroting blijven. Voor 2020 is in de gemeentelijke begroting daarom geen bijdrage 
opgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincie Noord-Holland de Realisatieovereenkomst 
formeel gaat beëindigen. 
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16. 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. 

17. 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 2020 is geraamd op € 165.000.  

18. 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 2020 is geraamd op € 21.000.  

19. Marickenland 

Marickenland is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer. In bestuurlijk overleg tussen deze instanties 
zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerkingsovereenkomst Marickenland. In 2018 
is gestart met het uitwerken van de plannen voor natuur, recreatie en waterberging in Marickenland. 
In bestuurlijk overleg met de provincie (16 mei 2019) zijn afspraken gemaakt over de  aanwending van 
het gemeentelijke saldo (circa € 760.000,-) van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal 
Groenfonds. Dit bedrag kan worden ingezet voor realisering van recreatieve voorzieningen in 
Marickenland.  Dit wordt geformaliseerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

20. 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, 
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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. In 2019 is in de ALV besloten om 
de samenwerking voort te zetten. 

21. Stichting Mooisticht 

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

Samenvatting grondbeleid 2020 

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

Beleidskader omtrent grondbeleid 

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het 
grondbeleid van de gemeente. De woningmarkt is sinds enkele jaren heel positief.  De nota 
grondbeleid 2018 - 2021, vastgesteld op 22 februari 2018, bevat een actualisatie van het grondbeleid. 
Uitgangspunt van het beleid is een regisserende houding binnen het faciliterende grondbeleid. Hierop 
kan een uitzondering worden gemaakt als aankoop of het dragen van kosten noodzakelijk is om een 
maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. 
  
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs 
dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp 
maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra 
sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de 
voorraden in mindering wordt gebracht. 
  
Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) zijn het toerekeningbeginsel , het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële 
uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend 
aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) 
winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende 
de looptijd van het project tot stand komt en als zodanig moet worden verantwoord. Het 
verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit 
het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige 
voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het 
complex (POC-methode; percentage of completion methode). 
  
De winsten en verliezen van de grondexploitaties worden via resultaatbestemming verrekend met de 
algemene reserve. 
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Bouwgronden in exploitatie - wat willen we bereiken in 2020? 

Conform de regelgeving van het Besluit Begroting Verantwoording en de gemeentelijke nota 
Grondbeleid vindt jaarlijks de actualisatie van de grondexploitaties plaats.  
De grondexploitaties zijn een financiële weergave van eerder genomen besluiten, waarbij de 
voortgang van de projecten is verwerkt en de onderliggende aannames van kosten, opbrengsten en 
parameters zijn geactualiseerd. Op drie momenten in het jaar wordt de raad geïnformeerd over de 
voortgang van de bouwgrondexploitaties. Bij de actualisatie en twee maal een voortgangsrapportage. 
Bij besluit van 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties 2019 
vastgesteld. Op basis van dit raadsbesluit is voor het onderdeel bouwgronden in exploitatie in 
programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting de programmabegroting 2020 (incl. 
meerjarenperspectief) opgesteld. 
  
In 2020 zijn er 3 actieve grondexploitaties, te weten De Maricken, Land van Winkel en Stationslocatie 
Mijdrecht . 
  
Financieel beeld  
De boekwaarde van de voorraad bouwgrond in exploitatie wordt per 1-1-2019 geraamd op €  16,4 
miljoen. 
De winstprognose bij de actualisatie 2019 bedraagt € 12,2 miljoen. Vanuit de aangepaste BBV-regels 
is tussentijdse winstneming van toepassing op de projecten De Maricken en Land van Winkel. In 2017 
bedroeg de tussentijdse winstneming  € 4,9 miljoen. In 2018 is € 2,8 miljoen tussentijds aan winst 
genomen.  In de jaren 2019 - 2021 wordt € 7,0 miljoen (€ 14,7 mln. minus € 7,7 mln.) aan 
winst geprognosticeerd naar rato van de voortgang van het project. 
De verliesvoorziening bouwgronden in exploitatie bedraagt € 4.026.000  en dekt het nadelig 
exploitatieresultaat van de Stationslocatie Mijdrecht af. 
  
Risico's 
Risicoanalyses worden binnen de projecten op een gestructureerde manier aangepakt. Risico's 
worden geïnventariseerd en waar mogelijk voorzien van een beheersmaatregel. Niet alle risico's 
vertalen zich in directe tegenvallers. Bij winstgevende grondexploitaties gaan de risico's in eerste 
instantie ten koste van de winst. Bij een verliesgevende exploitatie is een buffer nodig binnen het 
weerstandsvermogen van de gemeente. 

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken 

Het project De Maricken voorziet in de bouw van circa 500 woningen. Deelpan 1 en 2 zijn afgrond en 
het openbaar gebied is ingericht.. Het gaat hier met name om de woningen uit de goedkope categorie 
(koop en huur). Daarnaast is een klein aantal woningen uit het middendure en duurdere segment 
gerealiseerd en verkocht. Het woningbouwprogramma voor het middengebied (deelplan 3 en 4)is 
aangepast van minder duurdere 2 kappers naar meer ruimte voor rijwoningen en een kleiner type 2-
onder-1 kapwoning. Er zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de ontwikkeling van 38 
beneden- en bovenwoningen en 49 appartementen. In 2019 is de bouw gestart en worden de laatste 
deelplannen bouwrijp gemaakt.. Er is fors ingezet op de ontsluiting van de wijk door de aanleg van de 
rotonde Mijdrechtse Dwarsweg, de verbinding met de wethouder van Damlaan en de herinrichting van 
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de spoordijk. De plannen voor de waterberging en watercompensatie zijn gereed en realisatie wort in 
2019 uitgevoerd. 
In 2020 wordt het bouwrijpmaken afgerond. Voor 2020 staat 50% van de grondverkopen ingepland. 
  
Dit project kent de volgende risico's: 
1. De indexatie van de grondopbrengst 
2. De afzetbaarheid van de duurdere vrije sectorwoningen 
3. Civieltechnische risico's (kosten bouw- en woonrijpmaken) 

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel 

Land van Winkel voorziet in de bouw van 200 woningen in de kern Abcoude in de periode 2015 - 
2020. Er worden sociale- en koopwoningen gerealiseerd. Daarnaast heeft het plan ruimte voor een 
aantal vrije kavels. 
  
De verwachting is dat de resterende kavels (32) aan de projectontwikkelaar en de vrije sector kavels 
van de gemeente (8) in 2019/2020 worden verkocht. Het bouwrijpmaken is afgerond in 2020. Een 
belangrijk onderdeel van het woonrijpmaken is de realisatie van 20 bruggen binnen het plangebied. In 
2021 zal het woonrijpmaken gereed zijn. 
  
Het afzetrisico is het grootste risico van dit project. Zolang de marktomstandigheden (in de regio 
Amsterdam) gunstig blijven is dit risico klein. 

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Vinkeveld 

Het project Vinkeveld is een uitbreidingslocatie ten zuiden van de kern Vinkeveen en bevat 198 
woningen. Alle grond is verkocht. Circa 150 woningen  zijn opgeleverd. Bouwrijp maken is afgerond. 
Het groene geluidsscherm is gerealiseerd. Na oplevering van de woningen kan het woonrijpmaken 
worden afgerond.  De planning is dat per 31-12-2019 deze grondexploitatie kan worden afgesloten. 

Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht 

Het project Stationslocatie voorziet in de bouw van 72 woningen aan de rand van de kern van 
Mijdrecht. Het programma bestaat uit 36 woningen in de sociale sector en 36 woningen in de vrije 
sector. 
  
De aanbestedingsprocedure is afgerond. De selectiefase is in het voorjaar 2018 afgerond.  In het 
voorjaar 2018 wordt een samenwerkingsovereenkomst met GroenWest aangegaan. Zodra de 
aanbesteding is afgerond en de locatie en het aantal van de sociale huurwoningen bekend is, wordt 
een koopovereenkomst gesloten. De grond wordt in 2019/2020 geleverd. 
  
Het grootste risico binnen deze grondexploitatie is dat de kosten van planschade, ontsluiting van het 
gebied en de plankosten hoger gaan uitkomen. 
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Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd 

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

1. Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht 
2. Marickenzijde fase 2 Wilnis 
3. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht 
4. Baambrugse Zuwe 143b, Vinkeveen 
5. Herenweg 196/196a Vinkeveen 
6. Centrum -Oost, Vinkeveen 
7. Poldertrots, Waverveen 
8. Wilnisse Zijweg, Wilnis 
9. Provinciale weg N201, Mijdrecht 
10. Twistvliedschool, Mijdrecht 
11. Trekvogelschool, Mijdrecht (per eind 2018) 
12. Baambrugse Zuwe achter 116, Vinkeveen 

  
Indien de boekwaarde van deze percelen lager is dan de getaxeerde waarde is er sprake van een 
stille reserve. Per 1 januari 2020 bedraagt op basis van de huidige waarden de stille reserve € 
3.207.000. 
  
Een verkoop is van invloed op de hoogte van de stille reserve, omdat dan het verkoopresultaat 
verschuift van de stille reserve naar de algemene reserve. Een overzicht van de stille reserves ligt 
onder voorlopige geheimhouding ter inzage bij de griffie. 
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Subsidies 

Beleidskader omtrent subsidies 

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

Samenvatting subsidies 2020 

In voorgaande begroting is er reeds een paragraaf subsidies samengesteld. Hierin is steeds een 
overzicht gegeven van de inzet van financiële middelen voor organisaties en verenigingen die een 
bijdrage leveren aan de (sociale) infrastructuur van onze gemeente. In 2020 is een subsidiebedrag 
beschikbaar gesteld van in totaal afgerond € 6.160.000 De beschikbare gelden zijn verdeeld over 
meerdere taakvelden. Dit verschil wordt onderstaand per taakveld nader toegelicht. 
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Subsidies 2020 

Voor 2020 is een totaal van € 6.160.000 aan subsidiegelden gebudgetteerd. Dit is een verschil van € 
201.000 ten opzichte van voorgaand jaar.  De oorzaak hiervan zijn er verschillende verschuivingen 
naar taakvelden, indexeringen en bijstellingen van budgetten. Onder de tabel is een beschrijving van 
de verschillende taakvelden weergegeven, waarbij de afwijkingen ten opzichte van 2019 zijn 
toegelicht. 
  

Bedragen in € afgerond  
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Verschil  

        

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken 606.000 627.000 21.000 

Taakveld Sportbeleid en activering 181.000 237.000 56.000 

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

195.000 195.000 0 

Taakveld Musea 40.000 40.000 0 

Taakveld Cultureel Erfgoed 57.000 57.000 0 

Taakveld Media 711.000 740.000 29.000 

Totaal Taakveld samenkracht en burgerpart. 2.157.000 2.211.000 54.000 

Taakveld Wijkteams 407.000 464.000 57.000 

Taakveld Gemeentelijk en Armoedebeleid 90.000 75.000 -15.000 

Taakveld Arbeidsparticipatie 65.000 65.000 0 

Taakveld Geëscaleerde zorg 1.110.000 1.110.000 0 
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Taakveld Maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- 213.000 213.000 0 

Taakveld Volksgezondheid 127.000 126.000 -1.000 

Totaal  5.959.000 6.160.000 201.000 

  
- Taakveld  onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken wordt er tevens subsidie verstrekt aan 
peuteropvanglocaties die voldoen aan de nadere regels subsidie peuteropvang en VVE. Door 
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt kinderen, met een te verwachten 
taalachterstand, extra kennis van de Nederlandse taal bijgebracht. Daarnaast wordt er extra aandacht 
besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de peuters en voorbereidend 
rekenen. Hierdoor krijgen kinderen een goede start voor het basisonderwijs en wordt uitval van 
onderwijs voorkomen. Tevens wordt er subsidie verstrekt voor peuters waarvan de ouders niet in 
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.  De subsidie wordt kindgericht verstrekt aan de 
peuteropvanglocatie. Dit betekent dat het uiteindelijke subsidiebedrag afhangt van het aantal 
(doelgroep)kinderen dat is geplaatst. 
  
- Taakveld sportbeleid en activering 
Projecten die door middel van een subsidie financieel worden ondersteund dienen sport en bewegen 
te stimuleren bij (voor het grootste deel) de inwoners van De Ronde Venen. Projecten waarbij in het 
bijzonder sport en bewegen bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking wordt gestimuleerd, 
verdienen hierbij aandacht. Het resultaat hiervan is dat meer inwoners een (preventief) gezond leven 
leiden en participeren in de samenleving.  
  
- Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
Delen en beleven van kunst en cultuur versterkt de sociale samenhang, draagt bij aan een 
aantrekkelijk woonklimaat en ontwikkelt talent. In de nieuwe Nota Kunst en Cultuur zijn 
uitgangspunten vermeld. Deze subsidie wordt ingezet voor cultuureducatie, muziekverenigingen, 
culturele manifestaties en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er een budget beschikbaar voor 
eenmalige culturele subsidies en voor de ondersteuning van evenementen, volksfeesten en 
herdenkingen. 
  
- Taakveld Musea 
Subsidie bedoeld voor activiteiten gericht op het verwerven, behouden en presenteren van kunst en 
cultuur. 
  
- Taakveld  Cultureel erfgoed 
Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden worden tegemoet gekomen bij 
het instandhouden van de cultuurhistorische waarden van hun eigendom. 
  
- Taakveld Media 
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Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers zoals de bibliotheek en 
de lokale omroep.  
  
- Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie 
Projecten en activiteiten die door middel van een subsidie financieel worden ondersteund dienen er 
toe bij te dragen dat burgers participeren in de samenleving, dat zij zelfredzaam zijn en in hun eigen 
kracht komen te staan. Dit bestaat uit subsidies voor welzijnswerk en voorliggende voorzieningen, 
dorpshuizen, vluchtelingenwerk en integratie, jeugd- en jongerenwerk.  
  
- Taakveld Wijkteams (en loketfuncties) 
Vanuit gemeentelijk beleid gericht op preventieve voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
Deze zijn gericht op o.a. de onderdelen meedoen en voor jezelf zorgen. In dit taakveld is er 
subsidiebudget beschikbaar gesteld voor de Servicepunten. De Servicepunten dragen bij aan een 
laagdrempelige toegang tot het Sociaal Domein, met een duidelijke informatie en adviesfunctie. De 
verhoging van het budget betreft een indexering van de subsidiebedragen. 
  
- Taakveld Inkomensregelingen 
Inwoners met een laag inkomen beschikken niet altijd over voldoende financiële middelen om zichzelf 
of het gezin te laten deelnemen aan een sociaal leven met sport, hobby’s of andere activiteiten. Vanuit 
gemeentelijk beleid is er een subsidiebudget beschikbaar gesteld voor om deelname aan sociale 
activiteiten in deze gemeente voor iedereen mogelijk te maken. 
 
-Taakveld Arbeidsparticipatie 
Mee kunnen doen op de arbeidsmarkt valt onder één van de pijlers van de maatschappelijk agenda. 
Om jongeren zonder startkwalificatie en zonder werk een plek te bieden van waaruit er sneller uitzicht 
is op een baan is er in 2020 incidenteel een subsidiebudget beschikkaar voor een leerwerkplaats. 
  
- Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-/18+ 
Projecten die vanuit innovatie bijdrage aan de transformatie van het Sociaal Domein worden 
voornamelijk doormiddel van subsidie bekostigd vanuit het Innovatiebudget. Het betreft hier eenmalige 
subsidies. 
Daarnaast is er een structureel subsidiebudget opgenomen voor preventieve maatregelen jeugd van € 
62.500. Deze subsidie heeft tot doel om zo preventief mogelijk ondersteuning te bieden.  In het 
verleden is dit subsidiebudget voor preventieve maatregelen ingezet voor het uitvoeren van o.a. het 
Familiegroepsplan en Buurtgezinnen. 
  
- Taakveld Geëscaleerde zorg 18- 
Uitvoering van de taken Veilig thuis, Jeugdbescherming en jeugdreclassering door een gecertificeerde 
instelling. Vanaf 2019 wordt deze taak via een subsidie bekostigd. Tevens is het subsidiebudget als 
gevolg van volumeontwikkeling toegenomen. 
  
- Taakveld Volksgezondheid 
Voor de uitvoering van diverse activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien (coördinatie, 
cursussen en het uitvoering pedagogisch bureau) is er een budget beschikbaar. 
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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 per programma 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 

na wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten 90.995 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281 

Baten -90.921 -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174 

Gerealiseerd 

saldo van 

baten en 

lasten 

74 5.850 779 979 1.937 1.106 

Onttrekkingen 8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593 

Stortingen 5.488 6.003 6.519 2.580 553 0 

Mutaties 

reserves 

-2.745 -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593 

 

Gerealiseerd 

resultaat 

-2.671 -1.078 -851 -1.063 831 513 

Totaal per programma 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 

na wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten       

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

3.062 3.341 3.583 3.380 3.385 3.425 

Programma 2 

Verkeer, vervoer 

en waterstaat 

8.142 8.372 9.006 8.678 8.693 8.897 

Programma 3 

Economische 

zaken 

556 607 616 616 591 591 

Programma 4 

Onderwijs 

4.232 3.648 3.515 4.071 3.517 3.506 
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Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport 

7.036 7.173 8.024 7.604 7.464 7.263 

Programma 6 

Sociaal domein 

29.861 31.103 31.043 30.695 30.597 30.428 

Programma 7 

Milieu en 

duurzaamheid 

7.826 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496 

Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting 

10.804 20.540 15.649 3.574 3.774 3.774 

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

16.956 18.308 18.636 18.142 17.852 17.681 

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

2.520 5.411 2.665 2.754 1.214 1.221 

Totaal Lasten 90.995 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281 

Baten       

Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

-50 -41 -44 -44 -44 -44 

Programma 2 

Verkeer, vervoer 

en waterstaat 

-488 -251 -235 -235 -235 -235 

Programma 3 

Economische 

zaken 

-664 -595 -598 -598 -598 -598 

Programma 4 

Onderwijs 

-759 -298 -300 -300 -300 -300 

Programma 5 

Cultuur, recreatie 

en sport 

-354 -339 -394 -394 -394 -394 

Programma 6 

Sociaal domein 

-8.040 -8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367 

Programma 7 

Milieu en 

duurzaamheid 

-9.443 -9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753 
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Programma 8 

Ruimtelijke 

ordening en 

volkshuisvesting 

-11.754 -19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713 

Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

-2.276 -820 -1.279 -710 -632 -596 

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

-57.092 -60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173 

Totaal Baten -90.921 -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174 

Gerealiseerd 

saldo van baten 

en lasten 

74 5.850 779 979 1.937 1.106 

Onttrekkingen       

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593 

Stortingen       

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

5.488 6.003 6.519 2.580 553 0 

Mutaties reserves -2.745 -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593 

 Gerealiseerd 

resultaat 

-2.671 -1.078 -851 -1.063 831 513 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post 
onvoorzien en overige stelposten 

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

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

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

Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Lokale heffingen             

  
 Onroerende 

zaakbelasting voor 
woningen 

-5.579 -5.943 -5.780 -5.780 -5.780 -5.780 

  
  Onroerende 

zaakbelasting  voor 
niet-woningen 

-2.064 -2.091 -2.119 -2.119 -2.119 -2.119 

    Precariobelasting -2.262 -2.253 -2.253 -2.253 0 0 

    Forensenbelasting -245 -246 -248 -248 -248 -248 

    Toeristenbelasting -217 -222 -222 -222 -222 -222 

    Hondenbelasting -167 -178 -170 -170 -170 -170 
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Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
  Roerende 

zaakbelasting 
-80 -73 -76 -76 -76 -76 

2. Algemene uitkering 
-

46.570 
-

50.150 
-

52.460 
-

53.550 
-

53.400 
-

53.740 

3. Dividend -228 -142 -176 -176 -176 -176 

4. Renteresultaat 11 0 -27 110 122 130 

  

1. Lokale heffingen 

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

2. Algemene uitkering 

De algemene uitkering is eveneens opgenomen en toegelicht in programma 10 Financiering en 
algemene dekkingsmiddelen. De ramingen zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 
2019.  

3. Dividend 

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Vitens. De 
opbrengst van de dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Zie voor beiden de toelichting in de paragraaf Verbonden partijen en de paragraaf 
Financiering. 

4. Renteresultaat 

Het renteresultaat sluit aan bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen na 
correctie van dividenden van de  aandelen BNG en Vitens. Een toelichting is opgenomen in de 
paragraaf Financiering. 
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Overhead 

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

Overhead 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Capaciteitskosten overhead 8.218 9.036 9.448 9.487 9.214 9.134 

2 Informatievoorziening en ICT 2.486 2.450 2.351 2.389 2.585 2.447 

3 Personeels- en organisatiebeleid 679 786 688 688 708 688 

4 Facilitaire zaken en huisvesting 533 1.193 1.057 1.064 1.055 1.057 

5 Regionaal inkoopbureau 127 159 165 165 165 165 

6 Financiële administratie 130 151 188 188 188 188 

7 Juridische zaken 59 174 69 69 69 69 

8 Communicatie 72 118 118 68 68 68 

9 
Bestuurszaken en 
bestuursondersteuning 

20 123 53 28 28 28 

  Totaal overhead 12.322 14.189 14.138 14.147 14.081 13.845 

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

Vennootschapsbelasting 

In de ramingen is rekening gehouden met te betalen kosten van vennootschapsbelasting van € 49.000 
voor het jaar 2020. De kosten hiervan zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen en dit is zichtbaar in het 'overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan 
de reserves'.   
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Post onvoorzien 

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2019 – 2023 een post onvoorzien opgenomen. 
Uitgegaan is van € 2,50 per inwoner. Hierdoor is € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van 
onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in programma 10 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 

Stelpost onderuitputting 

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar 
minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2019 – 2023 
is rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. Dit is 
gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar. 
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Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juni 2019 

 
Na het vaststellen van de begroting 2019 in november 2018 zijn er diverse raadsbesluiten genomen 
die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten en de inzet van reserves. Het gaat onder 
meer over de 1e bestuursrapportage 2019 en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Een 
totaaloverzicht is hierna opgenomen. 

Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juni 2019 
(bedragen x € 1.000) 

  

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking 

1 Integraal veiligheidsplan 2019 
- 2022 - raadsbesluit april 
2019 

88 88 88 88 verrekend met 
begrotingsresultaat 

2 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - raadsbesluit 
november 2018 

-5 -5 -5 -5 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 1 83 83 83 83   

              

3 Veerpont Nessersluis - 
raadsbesluit februari 2019 

9 9 9 9 verrekend met 
begrotingsresultaat 

4 Structurele uitbreiding 
parkeren Rondweg Mijdrecht - 
raadsbesluit maart 2019 

6 6 6 6 verrekend met 
begrotingsresultaat 

5 Renovatie en verbreding van 
de Dorpsbrug Baambrugge - 
raadsbesluit januari 2019 

8 8 8 8 verrekend met 
begrotingsresultaat 

6 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - raadsbesluit 
november 2018 

-3 -3 -3 -3 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 2 20 20 20 20   
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking 

              

7 1e bestuursrapportage 2019 - 
techniekonderwijs - 
raadsbesluit juni 2019 

15 15 15 15 verrekend met 
begrotingsresultaat 

8 Hergebruik Trekvogelschool - 
raadsbesluit juni 2019 

-7 -7 -7 -7 verrekend met 
begrotingsresultaat 

9 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - raadsbesluit 
november 2018 

-3 -3 -3 -3 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 4 5 5 5 5   

              

10 Nieuw kader budget Het 
Sporthuis Abcoude - 
raadsbesluit januari 2019 

46 46 46 46 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 5 46 46 46 46   

              

11 Huisvesting van het 
Werkcentrum aan de 
Rondweg 1a in Mijdrecht - 
raadsbesluit december 2018 

-35 -35 -35 -35 verrekend met 
begrotingsresultaat 

12 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - raadsbesluit 
november 2018 

-2 -2 -2 -2 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 6 -37 -37 -37 -37   

              

13 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - raadsbesluit 
november 2018 

-8 -8 -8 -8 verrekend met 
begrotingsresultaat 
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking 

  Totaal programma 7 -8 -8 -8 -8   

              

14 Overdracht van de taken van 
Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
(VTH) aan de 
Omgevingsdienst Regio 
Utrecht - raadsbesluit 
december 2018 

63 5     verrekend met de 
reserves 

15 Subsidieverordening Groene 
Leges 

20       verrekend met de 
reserves 

  Totaal programma 8 83 5 0 0   

              

16 1e bestuursrapportage 2019 - 
beveiliging werkcentrum - 
raadsbesluit juni 2019 

49 49 49 49 verrekend met 
begrotingsresultaat 

17 1e bestuursrapportage 2019 - 
bijdrage aan het fonds GGU - 
raadsbesluit juni 2019 

63 63 63 63 verrekend met 
begrotingsresultaat 

18 1e bestuursrapportage 2019 - 
aansprakelijkheidsverzekering 
- raadsbesluit juni 2019 

20 20 20 20 verrekend met 
begrotingsresultaat 

19 1e bestuursrapportage 2019 -
 Besparing structurele kosten 
voormalige schoollocatie 
Poldertrots Waverveen - 
raadsbesluit juni 2019 

-33 -33 -33 -33 verrekend met 
begrotingsresultaat 

20 Accountantscontrole 2019 - 
2021 - raadsbesluit juni 2019 

22 22 22 22 verrekend met 
begrotingsresultaat 

21 Hergebruik Trekvogel - 
raadsbesluit juni 2019 

39 16 25 83 verrekend met 
begrotingsresultaat 



 - pagina 171 van 256

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking 

22 Huisvesting Werkcentrum 
Rondweg 1a - raadsbesluit 
december 2018 

42 41 41 41 verrekend met 
begrotingsresultaat 

23 Instellen kinderraad - 
raadsbesluit juni 2019 

9 9 9 9 verrekend met 
begrotingsresultaat 

24 Overdracht VTH-taken - 
december 2018 

-40 -40 -40 -40 verrekend met 
begrotingsresultaat 

25 Verduurzamen gemeentelijke 
gebouwen - november 2018 

-5 -5 -5 -5 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 9 166 142 151 209   

              

  Totaal 358 256 260 318   

              

  verrekend met 
begrotingsresultaat 

275 251 260 318   

  verrekening met reserves 83 5       

  Totaal 358 256 260 318   
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Overzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023 

 
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2020 - 2023 zijn er diverse autonome 
ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden 
(volumeontwikkeling). In dit onderdeel is een totaaloverzicht is een specificatie van de autonome 
ontwikkelingen per programma opgenomen. 

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023 

  

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking 

1 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

31 31 31 31 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

2 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling VRU 

148 122 77 118 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

3 Diversen -12 -12 -12 -13 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

4 Ontwikkeling kosten 
afschrijvingen 

-1 0 0 0 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 1 166 141 96 136   

              

5 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

71 71 71 71 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

6 Ontwikkeling kosten 
afschrijvingen 

-19 -37 -206 31 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

7 Ontwikkeling kosten rente -30 1 19 55 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

8 Actualisatie 
materieelvervangingsplan 

-9 -42 -25 -30 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

9 Ontwikkeling kosten 
i.v.m. areaaluitbreiding 
infra 

60 60 60 60 Verrekend met 
begrotingsresultaat 
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking 

10 Prijs/ volumeontwikkeling 
overig 

75 75 75 75 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

11 Diversen -25 -25 -25 -25 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 2 123 103 -31 237   

              

12 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

19 19 19 19 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

13 Prijs/ volumeontwikkeling -63 -63 -63 -63 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 3 -44 -44 -44 -44   

              

14 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

-9 -12 -12 -12 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

15 Ontwikkeling kosten 
afschrijvingen 

-136 -3 -3 -6 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

16 Ontwikkeling kosten rente -57 7 8 0 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

17 Verschuiving afboeken 
scholencomplex Hofland 
van 2020 naar 2021 

-370 370     Verrekend met reserves 

18 Prijs/ volumeontwikkeling 14 15 14 14 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 4 -558 377 7 -4   
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking 

19 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

49 44 44 44 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

20 Ontwikkeling kosten 
afschrijvingen 

-65 11 36 41 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

21 Ontwikkeling kosten rente -5 10 23 10 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

22 Areaaluitbreiding 
openbaar groen - Land 
van Winkel/ de Maricken/ 
Vinkeveld 

55 55 55 55 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

23 Areaaluitbreiding 
speelvoorzieningen - 
Land van Winkel/ de 
Maricken/ Vinkeveld 

17 17 17 17 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

24 Prijs/ volumeontwikkeling 
overig 

29 29 29 29 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

25 Doorschuiven kosten 
afschrijving sporthuis 
Abcoude van 2020 naar 
2021 

-104       Verrekend met 
begrotingsresultaat 

26 Diversen -19 -41 -50 -44 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 5 -43 125 154 152   

              

27 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

280 278 278 278 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

28 Ontwikkeling kosten & 
opbrengsten BUIG 

-164 -164 -164 -164 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

29 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling GGD 

147 147 147 147 Verrekend met 
begrotingsresultaat 
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking 

30 Kostenontwikkeling 
Jeugd & begeleiding 

89 91 25 25 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

31 Prijs/ volumeontwikkeling 
overig 

3 3 3 18 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

32 Doorontwikkeling 
mantelzorg (uitvoering 
motie mei 2018) 

15 20 20 20 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

33 Diversen 31 31 31 31 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 6 401 406 340 355   

              

34 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

-68 -68 -68 -68 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

35 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling ODRU 

72 28 28 28 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

36 Ontwikkeling kosten & 
opbrengsten riolering 

-12 -50 -92 -73 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

37 Ontwikkeling kosten & 
opbrengsten afval 

-36 -49 -69 -59 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

38 Diversen 8 8 8 8 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 7 -36 -131 -193 -164   

              

39 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

23 46 48 48 Verrekend met 
begrotingsresultaat 
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Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking 

40 Actualisatie tussentijdse 
winsten BIE Land van 
Winkel 

115 -88     Verrekend met reserves 

41 Actualisatie tussentijdse 
winsten BIE de Maricken 

-
1.630 

292     Verrekend met reserves 

42 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling ODRU 

35 35 35 35 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

43 Vervallen incidenteel 
budget asbestdaken (wet 
treedt niet in werking) 

-20       Verrekend met reserves 

44 Ontwikkeling leges 
omgevingsvergunningen 

-144 -857 188 -208 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

45 Diversen -1 2 2 2 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 8 -
1.622 

-570 273 -123   

              

46 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

610 872 871 871 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

47 Ontwikkeling kosten 
afschrijvingen 

-273 -49 140 21 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

48 Ontwikkeling kosten rente -9 2 9 0 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

49 Prijs/ volumeontwikkeling -24 -12 36 59 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

50 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling RHC 

11 22 14 20 Verrekend met 
begrotingsresultaat 
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51 Actualisatie verkiezingen 
periode 2020-2023 

-60 60 0 80 Verrekend met reserves 

52 Diversen 45 41 60 40 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 9 300 936 1.130 1.091   

              

53 Ontwikkeling 
capaciteitskosten 

5 5 5 5 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

54 Ontwikkeling kosten rente -73 86 116 124 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

55 Meicirculaire 2019 - 
gemeentefonds 

-
1.060 

-950 -20 -30 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

56 Prijs/ volumeontwikkeling -164 -150 -150 -150 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

57 Kostenontwikkeling 
gemeenschappelijke 
regeling 
Belastingsamenwerking 
Amstelland 

114 114 114 114 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

58 Compensatie precario 
Vitens 1 jaar vervroegd 
(van 2022 naar 2021 
zoals is vermeld in de 1e 
bestuursrapportage 2019) 

    -553   Verrekend met reserves 

59 Actualisatie reserves 
2020-2013 

20 0 0 -3 Verrekend met reserves 

60 Diversen -62 -43 -43 60 Verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 10 -
1.220 

-938 -531 120   
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  Totaal -
2.533 

405 1.201 1.756   

              

  verrekend met 
begrotingsresultaat 

-588 -229 1.754 1.679   

  verrekening met reserves -
1.945 

634 -553 77   

  Totaal -
2.533 

405 1.201 1.756   
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Overzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023 

 
Zoals blijkt uit beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domeinen zijn er op verschillende 
terreinen ambities. Om dit te realiseren zijn er middelen nodig. In dit onderdeel is een totaaloverzicht 
opgenomen met een toelichting. 

Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023 

  

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking 

1 Kadernota 2020 - Structurele 
onderuitputting jaarrekening 
2018 (Veiligheidshuis) 

-6 -6 -6 -6 verrekend met 
begrotingsresultaat 

1b 2e bestuursrapportage 2019 
: budget brandweerkazernes 

132       verrekend met reserves 

  Totaal programma 1 126 -6 -6 -6   

              

2 Kadernota 2020 - 
Onderuitputting structurele 
budgeten (doorloop 
investeringen) 

-184 -165     verrekend met 
begrotingsresultaat 

3 Kadernota 2020 - 
Uitvoeringsplan fietsen 
(afschrijving en rente) 

  30 37 55 verrekend met 
begrotingsresultaat 

4 Kadernota 2020 - 
Uitvoeringsplan fietsen 

285 190 82   verrekend met reserves 

5 Kadernota 2020 - 
Kunstwerken - reguliere 
onderhoudskosten 

93 93 93 93 verrekend met 
begrotingsresultaat 

6 Kadernota 2020 - 
Hondenbeleid - incidenteel 

40 40 40 40 verrekend met 
begrotingsresultaat 

7 Kadernota 2020 - 
Hondenbeleid - structureel 

18       verrekend met reserves 
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8 Kadernota 2020 - Zitbanken 
openbare ruimte 

50       verrekend met reserves 

9 Kadernota 2020 - 
Begeleiding/ toetsen werken 
van derden 

80 80     verrekend met reserves 

9b Raadsbesluit afronding wijk 
Vinkeveld - september 2019  

9 9 9 9 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 2 391 277 261 197   

              

10 Kadernota 2020 - 
Gebiedsmarketing 

25 25     verrekend met reserves 

  Totaal programma 3 25 25       

              

11 Kadernota 2020 - structurele 
onderuitputting jaarrekening 
2018 (leerlingenvervoer) 

-100 -100 -100 -100 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 4 -100 -100 -100 -100   

              

12 Kadernota 2020 - 
Cultuurhistorie & Landschap 

50       verrekend met de 
reserves 

13 Kadernota 2020 - 
Natuurontwikkeling & -
beleving 

60       verrekend met de 
reserves 

14 Kadernota 2020 - 
Speelvoorzieningen 

145       verrekend met de 
reserves 

15 Kadernota 2020 - Bomen 
Scholeksterlaan 

50       verrekend met de 
reserves 
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16 Kadernota 2020 - Kwalitatief 
groen (hoogwaardigere 
beplanting) 

75       verrekend met de 
reserves 

17 Kadernota 2020 - Kwalitatief 
groen (verbeteren maaien en 
intensivering toezicht) 

175 175 175   verrekend met de 
reserves 

18 Kadernota 2020 - Investering 
in biodiversiteit 

65       verrekend met de 
reserves 

19 Kadernota 2020 - 
Natuurvriendelijker 
bermbeheer 

25 25 25   verrekend met de 
reserves 

20 Begroting 2020 - Nota kunst 
& cultuur - onderhoud en 
aankoop kunst 

15 15 15 15 verrekend met 
begrotingsresultaat 

21 Begroting 2020 - Nota kunst 
& cultuur- cultuurconsulent 

20 20 20 20 verrekend met 
begrotingsresultaat 

21b Bijstelling budget nota kunst 
& cultuur - cultuurconsulent  

-20 -20 -20 -20 verrekend met 
begrotingsresultaat  

21c 2e bestuursrapportage 2019 
: budget dreamteams  

25       verrekend met de 
reserves  

  Totaal programma 5 685 215 215 15   

              

22 Kadernota 2020 - 
Jeugdbeleidsplan kwetsbare 
jongeren 

65       verrekend met de 
reserves 

23 Kadernota 2020 - 
Innovatiebudget Sociaal 
Domein 

150       verrekend met de 
reserves 

24 Begroting 2020 - Verhogen 
taalniveau - Meicirculaire 
gemeentefonds 2019 

50       verrekend met 
begrotingsresultaat 
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25 Begroting 2020 - Invoeren 
Wet verplichte geestelijke 
gezondheid - Meicirculaire 
gemeentefonds 2019 

40 40 40 40 verrekend met 
begrotingsresultaat 

26 Begroting 2020 -Intensivering 
participatiekoers 

68 133 133   verrekend met de 
reserves 

26b 2e Bestuursrapportage 2019 
: budget dementievriendelijke 
gemeente  

20 15 10   verrekend met de 
reserves  

26c Raadsbesluit begroting 2020 
: Geestelijke 
gezondheidszorg (uitkomsten
  septembercirculaire 2019)  

30 40 50 50 verrekend met 
begrotingsresultaat  

26d Raadsbesluit begroting 2020 
: Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen -
Bbz  (uitkomsten  september
circulaire 2019)  

10 10 10 10 verrekend met 
begrotingsresultaat  

  Totaal programma 6 433 238 243 100   

              

27 Kadernota 2020 - ODRU - 
nieuwe ontwikkelingen 
milieutaken 

70 70 70 70 verrekend met 
begrotingsresultaat 

  Totaal programma 7 70 70 70 70   

              

28 Kadernota 2020 - 
Voortzetten Regeling Van 
Groot naar Beter 
(doorstroomexperiment) 

10 10 10 10 verrekend met 
begrotingsresultaat 

29 Kadernota 2020 - Integrale 
aanpak handhaving breed 

60 60 60 60 verrekend met 
begrotingsresultaat 
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30 Kadernota 2020 - Regie 
gemeente op voorbereiding 
bouwplannen 

40 40 40 40 verrekend met 
begrotingsresultaat 

31 Kadernota 2020 - 
Projectbudget t.b.v. 
initiatieffase 

50 50     verrekend met de 
reserves 

32 Kadernota 2020 - 
Implementatie 
Omgevingswet 

600       verrekend met de 
reserves 

33 Kadernota 2020 - 
Handhaving 
bestemmingsplan 
Buitengebied-West 

75 75     verrekend met de 
reserves 

34 Kadernota 2020 - Landelijk 
asbestfonds 

20       verrekend met de 
reserves 

35 Kadernota 2020 - 
Voortzetten Handhaving 
Plassengebied 

100       verrekend met de 
reserves 

35b 2e bestuursrapportage 2019 
: budget revitalisering 
woonwagens 

503       verrekend met de 
reserves  

35c 2e bestuursrapportage 2019 
: budget omgevingswet 

100       verrekend met de 
reserves  

35d 2e bestuursrapportage 2019 
: budget 
haalbaarheidsonderzoek de 
Maricken fase 2 

30       verrekend met de 
reserves  

35e Raadsbesluit 
bestemmingsplan 
plassengebied - september 
2019 

135       verrekend met de 
reserves  

35f Raadsbesluit begroting 2020: 
aanpassing leges 
omgevingszaken 

66 279 113 240 verrekend met 
begrotingsresultaat  
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  Totaal programma 8 1.789 514 223 350   

              

36 Kadernota 2020 - Kwaliteit 
vastgoed- en grondzaken 
(juridisch) 

20 20 20 20 verrekend met 
begrotingsresultaat 

37 Kadernota 2020 - 
Informatieveiligheid & privacy 
& aanschaf en implementatie 
Netwerk Access Control 

88 88 88 88 verrekend met 
begrotingsresultaat 

38 Kadernota 2020 - 
Programma- en 
projectleiding Dienstverlening 

171       verrekend met de 
reserves 

39 Kadernota 2020 - Webcare   115 115 115 verrekend met 
begrotingsresultaat 

40 Kadernota 2020 - 
Datagestuurd werken 

80 80 80   verrekend met de 
reserves 

41 Kadernota 2020 - Regionale 
samenwerking 

  50 50 50 verrekend met 
begrotingsresultaat 

42 Kadernota 2020 - 
Inwonersparticipatie 

25       verrekend met de 
reserves 

43 Kadernota 2020 - 
Functioneel beheer 

  70 70 70 verrekend met 
begrotingsresultaat 

44 Kadernota 2020 - Digitaal 
samenwerken 

  75 75 75 verrekend met 
begrotingsresultaat 

45 Kadernota 2020 - Beheer i-
Burgerzaken 

70 70     verrekend met de 
reserves 

46 Kadernota 2020 - Flexibele 
schil KCC 

55       verrekend met de 
reserves 

47 Kadernota 2020 - Kwaliteit 
vastgoed- en grondzaken 

110 110     verrekend met de 
reserves 
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48 Kadernota 2020 - Webcare 
(incidenteel in 2020 - 
structureel per 2021) 

115       verrekend met de 
reserves 

49 Kadernota 2020 - 
Functioneel beheer 
(incidenteel in 2020 - 
structureel per 2021) 

70       verrekend met de 
reserves 

50 Kadernota 2020 - 
Informatieveiligheid & privacy 

39 39     verrekend met de 
reserves 

51 Kadernota 2020 - 
Arbeidsmarktcommunicatie 

25       verrekend met de 
reserves 

52 Kadernota 2020 - Aanschaf 
& implementatie Netwerk 
Access Control 

70       verrekend met de 
reserves 

53 Kadernota 2020 - 
Systeembeheer 

100       verrekend met de 
reserves 

54a Kadernota 2020 - 
Generalistische kennis en 
kunde 

276 276 276 276 verrekend met 
begrotingsresultaat 

54b Kadernota 2020 - 
Generalistische kennis en 
kunde (dekking vanuit 
projectbudget) 

-276 -276 -276 -276 verrekend met 
begrotingsresultaat 

54c 2e bestuursrapportage 2019 
: budget verkoop Poldertrots 
Waverveen  

-152       verrekend met de 
reserves  

54d 2e bestuursrapportage 2019 
: budget snippergroen  

55       verrekend met de 
reserves  

54e Raadsbesluit begroting 2020 
: Donorwet 
(uitkomsten  septembercircul
aire 2019)  

10 10 10 10 verrekend met 
begrotingsresultaat  
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  Totaal programma 9 951 727 508 428   

              

55 Kadernota 2020 - Structurele 
onderuitputting jaarrekening: 
voormalig personeel 

-60 -60 -60 -60 verrekend met 
begrotingsresultaat 

56 Kadernota 2020 - afboeking 
IBP gelden t.g.v. 
begrotingsresultaat 

  -127 -662 -662 verrekend met 
begrotingsresultaat 

57 Begroting 2020: effect 
uitkomsten 
septembercirculaire 2019  

-440 -
1.070 

-
1.200 

-
1.020 

verrekend met 
begrotingsresultaat  

  Totaal programma 10 -500 -
1.257 

-
1.922 

-
1.742 

  

              

  Totaal 3.870 703 -508 -688   

              

  verrekend met 
begrotingsresultaat 

-139 -364 -
1.013 

-688   

  verrekening met reserves 4.009 1.067 505 0   

  

Toelichting op de beleidsontwikkelingen 

Nr. Toelichting 

1 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het veiligheidshuis bijgesteld 
(n.a.v. de jaarrekening 2018) 
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1b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
brandweerkazernes. 

2 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor afschrijvingslasten (o.a. 
lantaarnpalen) bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018) 

3 Dit betreft de structurele uitvoeringsmaatregelen om het fietsplan te realiseren. 

4 Dit betreft incidenteel budget (periode 2020-2022) om de uitvoeringsmaatregelen uit het 
fietsplan te realiseren. 

5 Dit betreft de extra kosten voor het structureel regulier noodzakelijk onderhoudsbudget 
voor de kunstwerken (bruggen) in onze gemeente. 

6 Voor het inrichten van loslooproutes voor honden(bezitters) is in 2020 een incidenteel 
budget opgenomen.  

7 Dit betreft de structurele kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid. 

8 Diverse zitbanken in de openbare ruimte zijn aan vervanging toe. Hiervoor is in 2020 
incidenteel budget benodigd. 

9 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 in 2020 een incidenteel budget benodigd. In 2021 wordt 
bekeken of het noodzakelijk is om deze taak structureel te beleggen in onze organisatie. 

9b Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit afronding wijk Vinkeveld van 
september 2019. 

10 Dit betreft incidenteel budget in 2020 en 2021 voor recreatieve toeristische ontwikkeling 
en gebiedsmarketing. 

11 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het leerlingenvervoer 
bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018) 

12 Dit betreft het actualiseren van het huidige erfgoedregister en harmoniseren van de 
gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd 
werd van de Duitse bezetters. Als gemeente gaan we dit groots herdenken en vieren. 
Voor deze projecten is in 2020 incidenteel budget benodigd.  
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13 Nu er veel natuurgebieden zijn ingericht neemt het belang van het optimaliseren van de 
verbindingen tussen de gebieden toe. We willen ons inspannen om deze verbindingen te 
realiseren of te optimaliseren. Hiervoor is in 2020 incidenteel budget benodigd. 

14 Dit betreft het extra onderhoud aan diverse speelvoorzieningen in onze gemeente. 
Hiervoor is in 2020 incidenteel budget benodigd. 

15 Voor vervanging van bomen aan de Scholeksterlaan in Vinkeveen is in 2020 een 
incidenteel budget benodigd. 

16/17 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. 

18 Dit betreft een incidenteel budget in 2020 voor een effectieve bijdrage aan de biodiversiteit 
in onze gemeente. 

19 Voor natuurvriendelijk bermbeheer is in 2020 een incidenteel budget benodigd. 

20 Dit betreft de uitvoering van de nota kunst en cultuur voor onderhoud en aankoop 
van kunst. 

21 Dit betreft de uitvoering van de nota kunst en cultuur en betreft budget voor de cultuur 
consulent 

21b Dit betreft de bijstelling van het budget nota kunst en cultuur naar aanleiding van 
besluitvorming tijdens de begrotingsraad op 31 oktober 2019. 

21c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
dreamteams. 

22 Dit betreft de Leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren welke in 2020 wordt voortgezet. 

23 De transformatie binnen het Sociaal Domein vraagt een vernieuwingsslag richting meer 
preventieve inzet. Dit vraagt incidenteel budget in 2020 voor het bekostigen van 
innovatieve projecten.  

24 Voor het verhogen van taalniveau is - naar aanleiding van de meicirculaire 2019 - budget 
opgenomen. 
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25 Voor het uitvoering van de wet verplichte geestelijke gezondheid is structureel budget 
benodigd. 

26 Dit betreft kosten voor de intensivering van de participatiekoers. 

26b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van 
dementievriendelijke gemeente. 

26c Dit betreft budget voor  geestelijke gezondheidszorg naar aanleiding van de uitkomsten 
septembercirculaire 2019. 

26d Dit betreft een bijstelling van het budget voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen -
Bbz  naar aanleiding van de uitkomsten septembercirculaire 2019. 

27 Voor het uitvoeren van aanvullende milieutaken door de ODRU is structureel extra budget 
benodigd.  

28 Het doorstroomexperiment ten aanzien van passend wonen uit 2018 wordt structureel 
vormgegeven. 

29 Diverse ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de illegale bebouwing op de plassen,  de 
waterkwaliteit en het vaargedrag vragen om een gecoördineerde aanpak van handhaving. 
Hiervoor is structureel budget benodigd. 

30 Voor de voorbereiding van bouwplannen is structureel meer regie van de gemeente 
benodigd, mede door maatwerk bij het beoordelen van initiatieven. 

31 Op dit moment wordt separaat projectbudget (t.b.v. de initiatieffase) aangevraagd. Dit 
werkt vaak vertragend. Voorgesteld wordt om voor 2  jaar (2020 en 2021) een incidenteel 
budget beschikbaar te stellen. Na 2 jaar evalueren we of deze aanpak effectief is. 

32 Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 incidenteel budget benodigd. 

33 Voor handhavingsactiviteiten die volgen uit de bestemmingsplanprocedures Buitengebied-
West is incidenteel budget in 2020 en 2021 noodzakelijk. 

34 Dit betreft incidenteel budget voor de aanpak van asbestdaken. (Vanwege nieuwe 
ontwikkelingen is dit budget in deze programmabegroting gecorrigeerd). 

35 Uit het rapport van het rekenkameronderzoek “Handhaving Plassengebied” van april 2018 
bleek dat er in de aanloop naar de herziening van het bestemmingsplan intensiever op de 
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legakkers wordt gebouwd. Voorgesteld wordt om dit project in 2020 voort te zetten. 
Hiervoor is in 2020 een incidenteel budget benodigd. 

35b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
revitalisering van de woonwagens. 

35c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
omgevingswet. 

35d Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van 
het haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2. 

35e Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - 
september 2019. 

35f Dit betreft de bijstelling van het budget van de leges omgevingszaken naar aanleiding van 
besluitvorming tijdens de begrotingsraad op 31 oktober 2019.  

36 We werken aan een toekomstbestendige, duurzame en veilige vastgoedportefeuille. 
Goede bouwkundige begeleiding voor (nieuwe) projecten zoals het gemeentehuis en 
planmatig onderhoud zijn daarbij essentieel. Dit vertaald zich in een structureel budget. 

37 Om aan de eisen die de AVG stelt en de beveiliging van de ICT-infrastructuur is 
structureel budget benodigd. 

38 Voor de aansturing en uitvoering van het organisatiebrede programma Dienstverlening 
zijn incidentele middelen benodigd. 

39 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke 
randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en 
vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is structureel budget 
benodigd. 

40 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is drie jaar lang 
incidenteel budget benodigd. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op datagestuurd 
werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven om bij aan 
te sluiten. 

41 Dit betreft een structureel budget om onze belangen in de regio nog beter te kunnen 
behartigen. 

42 Dit betreft incidentele middelen voor het Inwonerspanel en bredere inwonersparticipatie.  
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43 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan 
niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is 
structurele uitbreiding benodigd.  

44 Voor het digitaal werken en samenwerken is structureel budget benodigd voor licenties en 
beheer. 

45 Het nieuwe systeem I-burgerzaken vraagt om een incidenteel budget voor de 
doorontwikkeling van dit systeem naar de behoeftes van onze klanten. 

46 Dit betreft incidenteel budget het inrichten van een flexibele poule van medewerkers bij 
het KCC voor het opvangen van piekbelasting. 

47 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- en grondzaken vraagt om een incidentele investering van € 
110.000 per jaar voor de duur van 2 jaar. 

48 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke 
randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en 
vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is in 2020 
incidenteel budget benodigd. 

49 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan 
niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is 
in 2020 incidenteel budget benodigd. 

50 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de AVG stelt is in 2020 en 
2021 een incidenteel budget benodigd. 

51 Voor het voortzetten van de in 2019 ingezette arbeidsmarktcommunicatiecampagne zijn 
incidentele middelen benodigd. 

52 Om onze  ICT-infrastructuur beter te beveiliging zijn incidentele middelen benodigd voor 
de aanschaf van een NAC. 

53 Dit betreft middelen voor het inhuren van specifieke expertise op het gebied van beheer 
en onderhoud van onze ICT-infrastructuur. 

54a/b De organisatie moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen in haar 
omgeving. Dit vraagt om structurele inzet van generalisten, die strategische 
maatschappelijke vraagstukken programmatisch en projectmatig kunnen oppakken. De 
stijging van de capaciteitskosten wordt opgevangen door dekking vanuit 
programmagelden. Derhalve is deze mutatie budgetneutraal. 
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54c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de verkoop 
van de Poldertrots in Waverveen. 

54d Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget snippergroen. 

54e Dit betreft budget voor de Donorwet naar aanleiding van de uitkomsten 
septembercirculaire 2019. 

55 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het voormalig 
personeel bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018) 

56 In de Kadernota 2020 (onderdeel uitgangspunten voor de begroting 2020) is besloten dat 
de additionele gelden vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) volledig ter beschikking 
wordt gesteld voor het begrotingsresultaat 2020 - 2023. 

57 Dit betreft het effect van de septembercirculaire gemeentefonds 2019. 
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Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023 

 
Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
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 afbouw in middelen zien van € 22,9 
mln. in 2019 naar € 22,0 mln. in 2023. 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. 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2017 - 2023 

De budgetten zijn aangepast aan de laatst bekende ontwikkelingen op lokaal en rijksniveau. Dit houdt 
in dat bekende volume en prijsontwikkelingen zo veel als mogelijk zijn verwerkt waarbij extra aandacht 
is geweest voor de kosten en opbrengsten ontwikkelingen gerelateerd aan de BUIG en de betrokken 
verbonden partijen zo goed als mogelijk zijn ingeschat. 
  
De daling van de budgetten binnen het Sociaal Domein tussen 2019 en 2023 van per saldo € 0,9 mln. 
heeft voor ongeveer €  0,7 mln. betrekking op de onderdelen 3 sociale infrastructuur tot en met 13 
bedrijfsvoeringsimpuls, zoals die vallen onder individuele voorzieningen jeugd en Wmo.  De daling van 
de budgetten wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt doordat de incidentele middelen voor de 
implementatie van de (nieuwe) ontwikkelingen binnen de organisatie en bedrijfsvoering in 2021 
eindigen (= € 0,4 mln. onderdeel 12 Innovatiebudget en 13 Bedrijfsvoeringsimpuls). Verder is er een 
daling van de geraamde kosten voor de Wmo - huishoudelijk hulp (onderdeel 7) en de 
Persoonsgebonden budgetten voor jeugd en Wmo (onderdeel 9) van beiden ongeveer € 0,15 mln. en 
in een daling re-integratie budgetten van ongeveer € 0,2 mln.(onderdeel 17). 
  
De overige budgetdalingen en de stijging in de geraamde capaciteitskosten in 2020 houden elkaar 
(financieel) in evenwicht. De budgetdalingen worden met name veroorzaakt door de noodzakelijke 
doorvertalingen van de landelijke besluiten, waarbij wel zoveel als mogelijk de lokale impulsen en 
voorzieningen in stand worden gehouden. De gemeente wil zoveel als mogelijk investeren in preventie 
en begeleiding om op die manier zoveel als mogelijk voor de burgers te kunnen betekenen en de 
kosten zo beperkt als mogelijk te houden.   
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Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

Nr. Onderwerp Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Actuele 
begroting 

2019 

Prognose 
2020 

  

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

  Algemene voorzieningen               

1 Volksgezondheid  1.465 1.490 1.632 1.741 1.741 1.741 1.741 

2 Sociaal en cultureel werk, dorpshuizen en mantelzorg 2.769 2.856 2.605 2.775 2.773 2.767 2.756 

  Individuele voorzieningen jeugd en Wmo               

3 Sociale infrastructuur 1.083 1.230 711 1.175 1.175 1.175 1.175 

4 Schuldhulpverlening 90 98 155 155 155 155 155 

5 Wmo - begeleiding 1.229 1.471 1.300 1.350 1.350 1.350 1.350 

6 Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen 1.134 959 1.299 1.225 1.240 1.256 1.271 

7 Wmo - huishoudelijke hulp 1.454 1.526 1.820 1.715 1.715 1.715 1.715 
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Nr. Onderwerp Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Actuele 
begroting 

2019 

Prognose 
2020 

  

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

8 Wmo - eigen bijdragen -445 -464 -220 -220 -220 -220 -220 

9 Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo 466 512 700 550 550 550 550 

10 Jeugdwet 5.250 5.511 5.474 5.626 5.626 5.560 5.560 

11 Beschermd wonen 0 58 0 135 145 155 155 

12 Innovatiebudget 242 125 246 150 0 0 0 

13 Bedrijfsvoeringsimpuls 252 187 3 40 15 40 15 

  Inkomensregelingen               

14 Bijstandsuitkeringen BUIG 6.283 6.387 6.141 6.350 6.350 6.350 6.350 

15 Rijksbijdrage BUIG -6.114 -6.969 -7.161 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 

16 Overige bijstandsuitkeringen 204 485 62 129 129 129 129 
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Nr. Onderwerp Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Actuele 
begroting 

2019 

Prognose 
2020 

  

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

17 Re-integratie 431 246 380 608 558 558 425 

18 Sociale werkvoorziening 1.685 1.814 979 1.042 982 938 938 

  Gemeentelijk armoedebeleid               

19 Bijzondere bijstand 381 361 363 363 363 363 363 

20 Inkomensregeling Chronisch Zieken en Gehandicapten 166 160 214 214 214 214 214 

21 Armoedebestrijding kinderen 89 147 199 145 145 145 145 

22 
Overige maatregelen w.o. kwijtschelding belastingen 
en Stichting Jongeren Actief 

180 246 230 230 180 180 180 

  Capaciteitskosten               

23 Capaciteitskosten 3.008 3.385 5.429 4.397 4.394 4.394 4.394 

  Totaal 21.302 21.821  22.560  22.594  22.280  22.214  22.060  
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Borg- en garantstellingen 

 
Wij geven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen 
leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, sport, welzijn en zorg voor de financiering van 
vaste activa. 
  
Met betrekking tot de woningbouwverenigingen geven wij het risico door aan het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie. 
  
De meest recente borgstelling is die van € 1,4 mln. aan Stichting Ons Dorpshuis (De Boei). 

Overzicht borg- en garantstellingen 2018 - 2020 

In onderstaande tabel is de verwachte omvang van de borg- en garantstellingen opgenomen per 
31 december 2020. Hierbij is voor de vergelijkbaarheid het jaar 2018 en 2019 toegevoegd. 
  

Borgstellingen 2018 - 2020 (bedragen x  € 1.000) 

Nr. Naam van de 
instelling 

% van 
de 

borg 

Oor- 
sponkelijk 

31 
december 

2018 

31 
december 

2019 

31 
december 

2020 

  Woningbouw:           

1 Stichting Groenwest 50% 160.013 135.923 140.000 145.000 

2 Hypotheekfonds 
overheidspersoneel 

100% 928 657 600 550 

  Sport, welzijn en zorg:           

3 VV CSW 100% 23 18 13 8 

4 FC Abcoude 100%   70 70 70 

5 Stichting openbare 
bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen 

100% 339 16 0 0 
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Borgstellingen 2018 - 2020 (bedragen x  € 1.000) 

Nr. Naam van de 
instelling 

% van 
de 

borg 

Oor- 
sponkelijk 

31 
december 

2018 

31 
december 

2019 

31 
december 

2020 

6 Stichting dorpscentrum 
Wilnis 

100% 68 5 0 0 

7 Stichting dorpscentrum 
Wilnis 

100% 1.060 300 236 172 

8 Stichting Ons 
Dorpshuis (De Boei) 

100% 1.400 0 1.400 1.344 

9 Stichting Ons 
Dorpshuis (De Boei) 

100% 1.750 1.026 953 880 

10 Stichting dorpshuis 
Baambrugge (De Vijf 
Bogen) 

100% 140 26 18 0 

11 Borgstelling Sporthuis 
Abcoude 

100% 4.400 4.400 5.135 5.007 

  Totaal     142.441 148.425 153.031 
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Meerjarenprognose balans en EMU-saldo 

Samenvatting 

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 
en de begrotingsraad van 31 oktober 2019. 
  
De ontwikkelingen van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen (reserves + resultaat) zorgen 
ervoor dat de omvang van de balans toeneemt van € 113 miljoen in 2018 naar € 119 miljoen in 2023. 
Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het toenemen van de omvang van langlopende leningen 
en het uitvoeren van nieuwe investeringen. 

Algemeen 

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat 
bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. 
Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het 
aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de 
geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet 
dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier 
geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis 
zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2018. 
  
Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma , 
actualisatie grondexploitaties 2019 en de mutaties in de reserves en voorzieningen. 

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  Activa:             

1 Immateriële vaste activa 100 4.140 4.140 4.037 3.934 3.831 

2 Materiele vaste activa 83.350 86.107 95.583 98.682 98.351 98.137 

3 Financiële vaste activa 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 

4 Voorraden 12.418 1.898 -2.809 6 6 6 
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    2018 2019 2020 2021 2022 2023 

5 
Uiteenzettingen met een 
rente typische looptijd 
korter dan één jaar 

13.532 13.532 13.532 13.532 13.532 13.532 

6 Liquide middelen 21 21 21 21 21 21 

7 Overlopende activa 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 

  Totaal activa 113.111 109.388 114.112 119.968 119.534 119.217 

  Passiva:             

8 
Eigen vermogen 
(reserves) 

36.295 29.568 28.748 26.490 23.535 21.707 

9 Voorzieningen 4.273 3.717 3.273 3.743 3.934 4.303 

10 
Vaste schulden met een 
rente typische looptijd van 
één jaar of langer 

48.564 54.530 63.800 73.780 78.695 77.335 

11 

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

22.376 19.970 16.688 14.352 11.767 14.269 

12 Overlopende passiva 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 

  Totaal passiva 113.111 109.338 114.112 119.968 119.534 119.217 

  

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 
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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 – 2021. 
  
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben 
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van 
Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek 
werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. 
Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in 
het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een 
gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 
2020 komt uit op € 8,2 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 8,2 miljoen euro groter 
zijn de inkomsten. 

Berekening  EMU-saldo (bedragen x € 1.000) 

    2019 2020 2021 

1. 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c) 

-6.727 -266 
-

1.706 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 10.818 13.669 7.959 

3. Mutatie voorzieningen -556 -444 470 

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 
-

10.520 
-4.707 

-
2.815 

5. Berekend EMU-saldo -6.985 8.252 3.908 
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Overzicht incidentele baten en lasten 2020 - 2023 

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 dus de regel, 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. 
  
In dit overzicht zijn opgenomen de incidentele baten en lasten die verrekend zijn met de reserves. 
Hierbij geldt dat een baat = toevoeging en een last = onttrekking. 

Incidentele baten en lasten 2020 - 2023 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

1 Inzet specialistische 
jongerenwerk 

-55       

1b 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
brandweerkazernes  

-132       
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

  Totaal programma 1 -187 0 0 0 

            

2 Hondenbeleid -18       

3 Achterstallig onderhoud 
kunstwerken 

-267       

4 Zitbanken openbare ruimte -50       

5 Begeleiden en toetsen 
werken van derden 

-80 -80     

6 Uitvoering beleidsplan 
verkeer 

-200       

7 Uitvoeringsplan fietsen -285 -190 -82   

  Totaal programma 2 -900 -270 -82 0 

            

8 Gebiedsmarketing -25 -25     

  Totaal programma 3 -25 -25 0 0 

            

9 Afboeken restant van de 
boekwaarde 
scholencomplex Hofland 

0 -370     
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

  Totaal programma 4 0 -370 0 0 

            

10 Verhogen subsidie 
gemeentelijke 
monumenten 

-19 -19     

11 Cultuurhistorie en -
landschap 

-50       

12 Natuurontwikkeling & -
beleving 

-60       

13 Vervangen populieren -135 -125     

14 Speelvoorzieningen -145       

15 Vervangingsplan Groen en 
Bomen 

-100       

16 Bomen Scholeksterlaan -50       

17 Hoogwaardigere 
beplanting 

-75       

18 Verbeteren maaien en 
intensiveren toezicht 

-175 -175 -175   

19 Investeren in biodiversiteit -65       

20 Natuurvriendelijker 
bermbeheer 

-25 -25 -25   

20b Dreamteams  -25       
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

  Totaal programma 5 -924 -344 -200 0 

            

21 Jeugdbeleidsplan - 
kwetsbare jongeren 

-65       

22 Maatschappelijke 
effectmeting 

-25   -25   

23 Innovatiebudget sociaal 
domein 

-150       

24 Intensivering 
participatiekoers 

-68 -133 -133   

24b 2e Bestuursrapportage 
2019 : budget 
dementievriendelijke 
gemeente 

-20 -15 -10   

  Totaal programma 6 -328 -148 -168 0 

            

25 Implementatie 
Omgevingswet 

-600       

26 Projectbudget voor 
intiatieffase 

-50 -50     

27 Bie: tussentijdse 
winstneming De Maricken 

3.808 239     

28 Bie: winstneming Land van 
Winkel 

307 88     
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

29 Overdracht van de taken 
van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
(VTH) aan de 
Omgevingsdienst Regio 
Utrecht 

-63 -5     

30 Groene leges -20       

31 Handhaven 
bestemmingsplan 
Buitengebied-West 

-75 -75     

32 Voortzetten handhaven 
Plassengebied 

-100       

32b 2e bestuursrapportage 
2019 : budget revitalisering 
woonwagens 

-503       

32c 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
omgevingswet 

-100       

32d 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
haalbaarheidsonderzoek 
de Maricken fase 2 

-30       

32e Raadsbesluit 
bestemmingsplan 
plassengebied - september 
2019 

-135       

  Totaal programma 8 2.439 197 0 0 
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

33 Verkiezingen   -60 -60 -80 

34 Beheer i-Burgerzaken -70 -70     

35 Flexibele schil KCC -55       

36 Kwaliteit vastgoed en 
grondzaken 

-110 -110     

37 Webcare -115       

38 Programma- en 
projectleiding 
dienstverlening 

-171       

39 Functioneel beheer -70       

40 Data gestuurd werken -80 -80 -80   

41 Informatieveiligheid en 
privacy 

-39 -39     

42 Frictiekosten personeel -200 -200     

43 Contentontwikkeling 
communicatie 

-62       

44 Arbeidsmarktcommunicatie -25       

45 Inwonersparticipatie -25       

46 Implementatie business 
control framework 

-25       
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

47 Aanschaf en implementatie 
Netwerk Access Control 

-70       

48 Systeembeheer -100       

48b 2e bestuursrapportage 
2019 : budget verkoop 
Poldertrots Waverveen 

152       

48c 2e bestuursrapportage 
2019 : budget 
snippergroen 

-55       

  Totaal programma 9 -1.120 -559 -140 -80 

            

49 Bie: aanpassing rente BBV -9       

50 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700     

51 Verrekening precario 
Stedin 

-1.000 -1.000     

52 Verrekening precario 
Vitens 

-553 -553     

53 Verschuldigde 
vennootschapsbelasting 

-49       

  Totaal programma 10 89 147 0 0 

            

  Totaal -108 -1.357 -580 -80 
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Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

Nr. Toelichting 

1 In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwerk gestart. Er zijn goede stappen gezet 
om de jongerenwerkers in hun rol als hulpverlener duidelijk te maken. In de jaren 2019 en 
2020 worden de activiteiten voortgezet en hiervoor zijn budgetten beschikbaar. 

1b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
brandweerkazernes. 

2 Voor het inrichten van loslooproutes voor honden(bezitters) is in 2020 een incidenteel 
budget opgenomen. 

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

4 Diverse zitbanken in de openbare ruimte worden in 2020 vervangen. 

5 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 in 2020 een incidenteel budget benodigd. In 2021 wordt 
bekeken of het noodzakelijk is om deze taak structureel te beleggen in onze organisatie. 

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

7 In de periode 2020-2022  worden de uitvoeringsmaatregelen uit het fietsplan gerealiseerd. 

8 Er wordt extra ingezet op recreatieve toeristische ontwikkeling en gebiedsmarketing. 

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

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

11 Dit betreft het actualiseren van het huidige erfgoedregister en harmoniseren van de 
gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd 
werd van de Duitse bezetters. Als gemeente gaan we dit groots herdenken en vieren.  

12 Nu er veel natuurgebieden zijn ingericht neemt het belang van het optimaliseren van de 
verbindingen tussen de gebieden toe. We willen in 2020 ons inspannen om deze 
verbindingen te realiseren of te optimaliseren.  

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

14 Dit betreft het extra onderhoud in 2020 aan diverse speelvoorzieningen in onze gemeente. 

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

16 Vervanging van bomen aan de Scholeksterlaan in Vinkeveen vindt plaats is in 2020. 

17 & 
18 

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. 

19 Dit betreft een incidenteel budget in 2020 voor een effectieve bijdrage aan de biodiversiteit 
in onze gemeente. 

20 We zetten in op natuurvriendelijk bermbeheer in 2020. 

20b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
dreamteams. 

21 De leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren wordt in 2020 voortgezet. 

22 Dit betreft het tweejaarlijks meten van maatschappelijke effecten van ons beleid. Deze 
meting is de basis voor het resultaatgericht sturen. 
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23 De transformatie binnen het Sociaal Domein vraagt een vernieuwingsslag richting meer 
preventieve inzet. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar in 2020 voor het bekostigen 
van innovatieve projecten. 

24 Dit betreft kosten voor de intensivering van de participatiekoers. 

24b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van 
dementievriendelijke gemeente. 

25 In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan de voorbereidingen van de nieuwe 
Omgevingswet. 

26 De huidige werkwijze is dat separaat projectbudget (t.b.v. de initiatieffase) aangevraagd. Dit 
werkt vaak vertragend. Daarom is als experiment voor 2 jaar incidenteel budget 
beschikbaar. Na 2 jaar evalueren we of deze aanpak effectief is. 

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

28 Zoals is aangegeven in de door de raad vastgestelde Actualisatie grondexploitaties 2019 
sluit Land van Winkel met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in de jaren 2019, 2020 
en 2021 tussentijdse winst genomen. 

29 Voor de Overdracht van de taken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten 
om hiervoor eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de periode 2019 tot en met 2021. 

30 Voor het verstrekken van zogeheten 'Groene Leges' heeft de raad in december 2018 voor 
de jaren 2019 en 2020 eenmalig budget beschikbaar gesteld. 

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

32 Uit het rapport van de rekenkameronderzoek 'Handhaving Plassengebied' van april 2018 
bleek dat er in de aanloop naar de herziening van het bestemmingsplan intensiever op de 
legakkers wordt gebouwd. Dit project wordt in 2020 voortgezet. 

32b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
revitalisering van de woonwagens. 

32c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de 
omgevingswet. 
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32d Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van 
het haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2. 

32e Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - 
september 2019. 

33 In de ramingen is rekening gehouden met verkiezingen. Zowel de kosten voor verkiezingen 
als van referenda worden beschouwd als incidentele kosten. Het verkiezingsschema kan 
wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. 

34 Het nieuwe systeem I-burgerzaken wordt in 2020 en 2021 verder doorontwikkeld naar de 
behoeftes van onze klanten. 

35 Dit betreft incidenteel budget voor het inrichten van een flexibele poule van medewerkers 
bij het Klant Contact Centrum voor het opvangen van piekbelasting 

36 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. 

37 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke 
randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en 
vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is in 2020 incidenteel 
budget opgenomen. 

38 Voor de aansturing en uitvoering van het organisatiebrede programma Dienstverlening zijn 
incidentele middelen opgenomen. 

39 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan 
niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is in 
2020 incidenteel budget opgenomen. 

40 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is drie jaar lang 
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. 

41 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de AVG stelt is in 2020 en 2021 
een incidenteel budget opgenomen. 

42 De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5 %. Afgezet tegen de totale 
salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt 
voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen 
blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie 
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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. 

43 De versterkte focus op onze digitale kanalen vraagt om de ontwikkeling van meer 
(audio)visueel materiaal, zoals film, geluidsopnamen en infographics). In de jaren 2019 en 
2020 vindt hier extra inzet op plaats. 

44 In 2020 vindt een vervolg plaats op de in 2019 ingezette 
arbeidsmarktcommunicatiecampagne. 

45 Dit betreft incidentele middelen voor het Inwonerspanel en bredere inwonersparticipatie. 

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

47 Om onze ICT-infrastructuur beter te beveiliging zijn incidentele middelen benodigd voor de 
aanschaf van een  Netwerk Access Control. 

48 Dit betreft middelen voor het inhuren van specifieke expertise op het gebied van beheer en 
onderhoud van onze ICT-infrastructuur. 

48b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de verkoop 
van de Poldertrots in Waverveen. 

48c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget snippergroen. 

49 Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en 
verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is 
de toe te rekenen rentekosten. De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden 
gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen en wordt 
vervolgens toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende 
boekjaar. Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde 
rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding 
vreemd vermogen/totaal vermogen. De aanpassingen hebben effecten op de rentekosten, 
de verliesvoorzieningen en hogere winstprognoses. Deze aanpassingen zorgen voor 
verschuivingen tussen de jaren. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de 
berekening in de programmabegroting 2017. 
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50 De op te leggen precariobelasting Stedin is geraamd op € 1.700.000 en wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve.  

51 Huishoudens ontvangen een korting op de doorberekende kosten  van de 
precariobelasting.  

52 De opgelegde precariobelasting Vitens wordt verrekend met onze huishoudens. 

53 Voor de verschuldigde vennootschapsbelasting is voor de jaren 2019 - 2021 budget 
opgenomen. 
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Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023 

 
Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en 
incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de 
reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven 
structureel van aard. 
  
In dit overzicht zijn opgenomen de structurele mutaties aan de reserves. Daarnaast zijn deze mutaties 
zichtbaar in deze begroting bij het onderdeel 'Totaaloverzicht reserves'. 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023 (+ = 
toevoeging en - = onttrekking) 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

            

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

2. Veenweidebad -168.000 -168.000 
-

168.000 
-168.000 

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

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

5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

6. Afschijvingstermijn schoolgebouwen -292.000 -292.000 
-

146.000 
-143.000 

  Totaal -674.000 -669.000 
-

516.000 
-513.000 

  

Toelichting 

  

Nr. Toelichting 

1. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een 
aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse 
investeringen, waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de 
bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd. 
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2. Voor het Veenweidebad wordt jaarlijks € 168.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve 
Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen. 

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

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

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

6. Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en 
afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De 
kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten van in totaal € 3,4 
mln. over een periode van 27 jaar worden opgevangen door het inzetten van de algemene 
reserve. 
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Overzicht vorming en besteding reserves 2018 - 2023 

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. 

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

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2018 - 2023 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Algemene reserve 23.625 20.932 20.732 19.919 20.246 19.192 

Bestemmingsreserves 9.999 8.434 8.052 7.675 7.305 6.935 

Te bestemmen 
resultaat  

2.670 1.049 851 1.063 -831 -513 

Totaal 36.294 30.415 29.635 28.657 26.720 25.614 
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Algemene reserve 2018 - 2023 

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

Ontwikkeling algemene reserve over de periode 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stand per 1 januari 20.657 23.625 20.932 20.732 19.919 20.246 

Te bestemmen resultaat t -1 6.155 2.670 1.049 851 1.063 -831 

Verschuiving tussen reserves -824 -2.135 -553 -553 0 0 

Structurele mutaties (afschrijving 
schoolgebouwen) 

-321 -321 -292 -292 -146 -143 

Incidentele mutaties -2.042 -2.907 -404 -819 -590 -80 

Stand per 31 december 23.625 20.932 20.732 19.919 20.246 19.192 

  

Bestemmingsreserves 2018 - 2022 

Ontwikkeling bestemmingsreserves over de periode 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stand per 1 januari 9.557 9.999 8.434 8.052 7.675 7.305 

Verschuiving tussen 
reserves 

924 2.135 553 553 0 0 

Structurele mutaties -382 -382 -382 -377 -370 -370 
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Ontwikkeling bestemmingsreserves over de periode 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Incidentele mutaties 0 -3.318 -553 -553 0 0 

Stand per 31 december 9.999 8.434 8.052 7.675 7.305 6.935 

  

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2018 - 2023 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves over de jaren 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten 

Stand per 1 januari 2.249 1.790 1.690 1.590 1.495 1.407 

Verschuiving tussen 
reserves 

-359 0 0 0 0 0 

Structurele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Incidentele mutaties -100 -100 -100 -95 -88 -88 

Stand per 31 
december 

1.790 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319 

              

2. Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad  

Stand per 1 januari 5.367 5.199 5.031 4.863 4.695 4.527 

Verschuiving tussen 
reserves 

0 0 0 0 0 0 
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves over de jaren 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Structurele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Incidentele mutaties -168 -168 -168 -168 -168 -168 

Stand per 31 
december 

5.199 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359 

              

3. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw  

Stand per 1 januari 582 545 508 471 434 397 

Verschuiving tussen 
reserves 

0 0 0 0 0 0 

Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 
december 

545 508 471 434 397 360 

              

4. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude 

Stand per 1 januari 1.040 1.003 966 929 892 855 

Verschuiving tussen 
reserves 

0 0 0 0 0 0 
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves over de jaren 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 
december 

1.003 966 929 892 855 818 

              

5. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude  

Stand per 1  januari 319 279 239 199 159 119 

Verschuiving tussen 
reserves 

0 0 0 0 0 0 

Structurele mutaties -40 -40 -40 -40 -40 -40 

Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0 

Stand per 31 
december 

279 239 199 159 119 79 

              

6. Bestemmingsreserve precario  

Stand per 1  januari 0 1.183 0 0     

Verschuiving tussen 
reserves 

1.183 2.135 553 553     
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves over de jaren 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 
1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Structurele mutaties 0 0 0 0     

Incidentele mutaties 0 -3.318 -553 -553     

Stand per 31 
december 

1.183 0 0 0     

  

Toelichting op de bestemmingsreserves 

1. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten 

Doelstelling  
Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van 
deze reserve. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van 
diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.  

2. Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad 

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het 
Veenweidebad deels te bekostigen. 

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049. 

Gewenste omvang 
De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van 
afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen. 

3. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw 

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten 
van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen. 
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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. 

4. 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 

5. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude  

Doelstelling 
Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten 
van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen. 

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 

6. 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 2018 - 2023 

Algemeen 

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

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

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

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

  
Tot de voorzieningen worden 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 juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. 
De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht. 
  

Verloopoverzicht voorzieningen 2018 - 2023 

Verloopoverzicht voorzieningen per 31 december 2018 - 2023 (bedragen x € 1.00) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's: 

            

1. Afwikkelen vermogensweg e.o. 230 0 0 0 0 0 
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Verloopoverzicht voorzieningen per 31 december 2018 - 2023 (bedragen x € 1.00) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:             

2. Gemeentelijke woningen en gebouwen 2.588 2.922 2.568 2.901 2.997 3.199 

3. Begraafplaatsen 115 132 98 112 128 142 

Voorzieningen van de door derden 
verkregen middelen: 

            

4. Afvalstoffenheffing 774 95 0 33 37 39 

5. Rioolheffing 522 500 539 629 704 855 

6. Wonen 75 68 68 68 68 68 

Totaal 4.273 3.717 3.273 3.743 3.934 4.303 

Toelichting op de voorzieningen 

1. Afwikkelen vermogensweg e.o. 

Doelstelling 

Het afwikkelen van 
verplichtingen vanwege 
het faillissement van 
Memid. 

Datum actualisatie Maart 2019 

Bijzonderheden 

Deze voorziening is 
voor het afwikkelen van 
diverse nog uit te 
voeren werkzaamheden 
die vertraagd zijn door 
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het faillissement van 
Memid. 

2. Gemeentelijke gebouwen en woningen 

Doelstelling 

Het opvangen van 
meerjarige 
onderhoudskosten van 
diverse gemeentelijke 
gebouwen. 

Datum actualisatie 
Raadsbesluit van 
december 2017. 

Bijzonderheden 

De voorziening heeft 
betrekking op 
brugwachterswoningen, 
diverse gemeentelijke 
woningen, 
brandweerkazernes, 
gemeentehuis, 
werkplaatsen in 
Abcoude, Baambrugge 
en 
Mijdrecht,  kerktorens in 
Abcoude, Mijdrecht en 
Wilnis, Piet 
Mondriaangebouw 
(Integraal kindcentrum) 
Abcoude,  Rondweg 1A 
in Mijdrecht, De 
Polderbloesem, 
Jongerencentrum 
Tumult, NME-centrum, 
Gymnastieklokaal De 
Brug, Gymnastieklokaal 
De Eendracht, Brede 
School Present en het 
Veenweidebad. 

3. Begraafplaatsen 

Doelstelling 
Het opvangen van 
meerjarige 
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onderhoudskosten en 
het ruimen van graven. 

Datum actualisatie 
Raadsbesluit van 
januari 2017. 

Bijzonderheden - 

4. Afvalstoffenheffing 

Doelstelling 

Uit deze voorziening 
kunnen incidentele 
tegenvallers in de 
kosten en de 
opbrengsten van afval 
worden opgevangen 
zonder dat er 
tariefsaanpassingen 
nodig zijn. 

Datum actualisatie Augustus 2019 

Bijzonderheden 

In 2020 kan voor de 
laatste keer middelen 
uit deze voorziening 
worden ingezet. 
Hierdoor zijn er 
tariefmaatregelen 
nodig. Zie hiervoor de 
paragraaf lokale 
heffingen. 

5. Rioolheffing 

Doelstelling 

Uit deze voorziening 
kunnen incidentele 
tegenvallers in de 
kosten en de 
opbrengsten van riool 
worden opgevangen 
zonder dat er 
tariefsaanpassingen 
nodig zijn. 
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Datum actualisatie Augustus 2019 

Bijzonderheden - 

6. Wonen 

Doelstelling 

Uit deze voorziening 
kunnen incidentele 
kosten voor sociale 
volkshuisvestelijke 
doeleinden worden 
opgevangen. 

Datum actualisatie Augustus 2019 

Bijzonderheden 

In een overeenkomst 
Koopgarantregeling met 
woningbouwvereniging 
GroenWest is 
afgesproken dat de 
ontvangen bijdragen 
door de gemeente 
worden ingezet voor 
sociale 
volkshuisvestelijke 
doeleinden. 



 - pagina 230 van 256

Overzicht investeringen 2020 - 2023 

Algemeen 

In onderstaand overzicht zijn opgenomen de geplande investeringen 2020 – 2023. De jaarlijkse 
waardevermindering van een investering komt tot uitdrukking als afschrijvingskosten. De kosten van 
afschrijvingen zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s. 
  
Conform de BBV zijn de investeringen gesplitst in: 

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

worden geheven; 
 investeringen met een maatschappelijk nut. 

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

Totaaloverzicht investeringen 2020 - 2023 

Totaaloverzicht investeringen 2020 - 2022 (bedragen x € 1.000) 

  2020 2021 2022 2023 

1. Economisch nut 408 809 444 953 

2. Verrekend via een heffing 547 780 269 202 

3. Maatschappelijk nut 4.450 8.410 380 6.096 

Totaal 5.405 9.999 1.093 7.251 

  

1. Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023 

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

Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

   Omschrijving  2020  2021  2022  2023 

1 Sportvelden     109 371 
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Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

   Omschrijving  2020  2021  2022  2023 

2 Bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving 171 205 158 168 

3 ICT 237 604 177 414 

  Totaal 408 809 444 953 

  

Toelichting op de investeringen met een economisch nut 

1. De geplande investeringen in 2022 en 2023 hebben betrekking op sportpark Mijdrecht 
respectievelijk sportpark Abcoude. 

2. De investeringen in de bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving hebben betrekking op onder 
meer voertuigen, maaimachines, houtversnipperaar e.d. 

3. Verwerking, opslag- en backupcapaciteit e.d. zijn opgenomen in de ICT-investeringen. 

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven 2020 - 2023 

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

Investeringen die verrekend worden via een tarief 2020 - 2023  (bedragen x  € 1.000) 

    2020 2021 2022 2023 

  Riolering:         

1 Maatregelen klimaatadaptie 200       

2 Vervanging en renovatie riolering 200 200 200 186 

3 
Vervangen riolering in samenhang met 
reconstructie Herenweg 

  350     

  Reiniging:         

4 Perscontainers 30 82 69 16 

5 Mobiele kraan 117 148     
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  Totaal 547 780 269 202 

  

Toelichting op investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven 

1. In de periode 2020 - 2023 vinden diverse vervangingen plaats van riolering. De hieruit jaarlijks 
voortkomende kosten van afschrijving en toegerekende rente maken onderdeel uit van de 
rioolheffing. 

2. Vervanging van diverse perscontainers en een mobiele kraan staan gepland in de jaren 2020 
tot en met 2023. De hieruit jaarlijks voortkomende kosten van afschrijving en toegerekende 
rente maken onderdeel uit van de afvalstoffenheffing. 

Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023 

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een 
maatschappelijk doel hebben zoals wegen,  bruggen , groenvoorziening, verkeersvoorzieningen zoals 
verkeerslichten, straatverlichting, afvalbakken, bankjes, speeltoestellen etc. vallen onder de noemer 
"Investeringen met een maatschappelijk nut". 
  

Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

    2020 2021 2022 2023 

1 Wegen:         

  
Ringdijkweg 2e bedijking - 
Amstelhoek 

1.900       

  
Ringddijk 3e  bedijking  - 
Mijdrecht 

81       

  Deel Molenland - Mijdrecht     27   

  
Uitbreiding parkeerterrein 
Rondweg - Mijdrecht 

800       

  Herenweg - Vinkeveen   670     
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Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000) 

    2020 2021 2022 2023 

  
Baambrugse Zuwe - 
Vinkeveen 

  50 50 4.900 

  
Deel Ringdijk Oost- 
Vinkeveen 

    53   

  Hoofdweg - Waverveen 50 3.140     

  Ringdijk West - Wilnis 35       

  Bovendijk - Wilnis 50 3.250     

2 Bruggen 363       

3 Fietsplan 385 150 250   

4 
Beschoeiingen & 
legakkers 

786 1.150   1.196 

  Totaal 4.450 8.410 380 6.096 

  

Toelichting op investeringen met een maatschappelijk nut 

1. Diverse wegen worden vervangen en daarnaast vindt uitbreiding plaats van het parkeerterrein 
Rondweg in Mijdrecht. 

2. Bij verschillende bruggen vindt vervanging plaats van onder meer elektrische installaties en 
slagbomen. 

3. Het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst” wordt uitgevoerd in de jaren 2020 tot en met 
2022. 

4. Vervanging van beschoeiingen legakkers van de 2e tot en de 4e fase vindt plaats in de jaren 
2020 tot en 2023. 
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Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld 

Overzicht baten en lasten per taakveld 2020 - 2023 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Begroting 2019 na 

wijziging 

2020 2021 2022 2023 

Lasten      

Programma 1 Openbare 

orde en veiligheid 

     

1.1 Crisisbeheersing en 

brandweer 

2.774 3.009 2.860 2.866 2.906 

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 

567 575 520 520 520 

Totaal Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

3.341 3.583 3.380 3.385 3.425 

Programma 2 Verkeer, 

vervoer en waterstaat 

     

2.1 Verkeer en vervoer 7.778 8.362 8.035 8.050 8.254 

2.2 Parkeren 71 73 73 73 73 

2.4 Economische havens 

en waterwegen 

396 417 417 417 417 

2.5 Openbaar vervoer 128 153 152 152 152 

Totaal Programma 2 

Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

8.372 9.006 8.678 8.693 8.897 

Programma 3 

Economische zaken 

     

3.1 Economische 

ontwikkeling 

319 318 318 318 318 

3.3 Bedr.loket en 

bedr.regelingen 

167 174 174 174 174 

3.4 Economische 

promotie 

121 125 125 100 100 

Totaal Programma 3 

Economische zaken 

607 616 616 591 591 

Programma 4 Onderwijs      

4.1 Openbaar 

basisonderwijs 

109 122 121 121 121 
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4.2 

Onderwijshuisvesting 

1.285 1.227 1.783 1.229 1.219 

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 

2.254 2.167 2.167 2.167 2.167 

Totaal Programma 4 

Onderwijs 

3.648 3.515 4.071 3.517 3.506 

Programma 5 Cultuur, 

recreatie en sport 

     

5.1 Sportbeleid en 

activering 

272 270 245 245 245 

5.2 Sportaccommodaties 1.915 2.186 2.289 2.253 2.241 

5.3 Cultuurpresentatie, 

prod.partic. 

232 228 228 228 228 

5.4 Musea 34 52 52 52 52 

5.5 Cultureel erfgoed 224 218 188 169 169 

5.6 Media 724 732 732 732 732 

5.7 Openbaar groen en 

recreatie 

3.773 4.337 3.869 3.785 3.595 

Totaal Programma 5 

Cultuur, recreatie en 

sport 

7.173 8.024 7.604 7.464 7.263 

Programma 6 Sociaal 

domein 

     

6.1 Samenkracht en 

burgerparticip. 

2.811 2.891 2.887 2.880 2.869 

6.2 Wijkteams 1.722 1.577 1.577 1.577 1.577 

6.3 Inkomensregelingen 8.976 9.403 9.353 9.353 9.353 

6.4 Begeleide 

participatie 

2.101 1.886 1.808 1.747 1.747 

6.5 Arbeidsparticipatie 859 654 604 604 470 

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

2.144 2.185 2.185 2.185 2.185 

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

4.015 3.922 3.897 3.922 3.897 

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

5.419 5.277 5.127 5.061 5.061 
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6.81 Geëscaleerde zorg 

18+ 

97 217 227 237 237 

6.82 Geëscaleerde zorg 

18- 

1.296 1.290 1.290 1.290 1.290 

7.1 Volksgezondheid 1.662 1.741 1.741 1.741 1.741 

Totaal Programma 6 

Sociaal domein 

31.103 31.043 30.695 30.597 30.428 

Programma 7 Milieu en 

duurzaamheid 

     

7.2 Riolering 3.343 3.499 3.504 3.504 3.522 

7.3 Afval 2.967 3.805 3.950 3.943 3.954 

7.4 Milieubeheer 1.748 1.786 1.742 1.742 1.742 

7.5 Begraafplaatsen en 

crematoria 

300 279 278 278 278 

Totaal Programma 7 

Milieu en duurzaamheid 

8.359 9.369 9.474 9.467 9.496 

Programma 8 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

     

8.1 Ruimtelijke ordening 2.105 2.109 1.271 1.144 1.144 

8.2 Grondexpl. (niet-

bedr.terreinen) 

15.571 9.913 -404 0 0 

8.3 Wonen en bouwen 2.864 3.627 2.707 2.629 2.629 

Totaal Programma 8 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

20.540 15.649 3.574 3.774 3.774 

Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

     

0.1 Bestuur 2.372 2.286 2.292 2.239 2.239 

0.2 Burgerzaken 1.040 843 868 801 808 

0.3 Beheer ov. 

gebouwen en gronden 

656 1.319 784 681 738 

0.4 Overhead 14.239 14.189 14.198 14.132 13.896 

Totaal Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

18.308 18.636 18.142 17.852 17.681 

Programma 10 

Financiering en 
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algemene 

dekkingsmiddelen 

0.5 Treasury 41 2 139 151 159 

0.61 OZB woningen 490 566 566 566 566 

0.64 Belastingen overig 4.745 1.977 1.977 424 424 

0.8 Overige baten en 

lasten 

115 71 72 72 72 

0.9 

Vennootschapsbelasting 

(VpB) 

22 49 0 0 0 

Totaal Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

5.411 2.665 2.754 1.214 1.221 

Totaal Lasten 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281 

Baten      

Programma 1 Openbare 

orde en veiligheid 

     

1.1 Crisisbeheersing en 

brandweer 

-4 -4 -4 -4 -4 

1.2 Openbare orde en 

veiligheid 

-37 -40 -40 -40 -40 

Totaal Programma 1 

Openbare orde en 

veiligheid 

-41 -44 -44 -44 -44 

Programma 2 Verkeer, 

vervoer en waterstaat 

     

2.1 Verkeer en vervoer -247 -223 -223 -223 -223 

2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar vervoer -5 -13 -13 -13 -13 

Totaal Programma 2 

Verkeer, vervoer en 

waterstaat 

-251 -235 -235 -235 -235 

Programma 3 

Economische zaken 

     

3.3 Bedr.loket en 

bedr.regelingen 

-128 -129 -129 -129 -129 

3.4 Economische 

promotie 

-468 -470 -470 -470 -470 
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Totaal Programma 3 

Economische zaken 

-595 -598 -598 -598 -598 

Programma 4 Onderwijs      

4.2 

Onderwijshuisvesting 

-91 -93 -93 -93 -93 

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingzaken 

-207 -207 -207 -207 -207 

Totaal Programma 4 

Onderwijs 

-298 -300 -300 -300 -300 

Programma 5 Cultuur, 

recreatie en sport 

     

5.1 Sportbeleid en 

activering 

0 0 0 0 0 

5.2 Sportaccommodaties -332 -387 -387 -387 -387 

5.5 Cultureel erfgoed -7 -7 -7 -7 -7 

Totaal Programma 5 

Cultuur, recreatie en 

sport 

-339 -394 -394 -394 -394 

Programma 6 Sociaal 

domein 

     

6.1 Samenkracht en 

burgerparticip. 

-44 -46 -46 -46 -46 

6.3 Inkomensregelingen -7.514 -7.613 -7.613 -7.613 -7.613 

6.4 Begeleide 

participatie 

-554 -445 -427 -410 -410 

6.5 Arbeidsparticipatie -70 0 0 0 0 

6.6 

Maatwerkvoorzieningen 

(WMO) 

-141 -125 -110 -94 -79 

6.71 

Maatwerkdienstverlening 

18+ 

-220 -220 -220 -220 -220 

6.72 

Maatwerkdienstverlening 

18- 

0 0 0 0 0 

Totaal Programma 6 

Sociaal domein 

-8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367 

Programma 7 Milieu en 

duurzaamheid 
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7.2 Riolering -4.799 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 

7.3 Afval -4.493 -5.328 -5.479 -5.479 -5.479 

7.4 Milieubeheer -7 -7 -7 -7 -7 

7.5 Begraafplaatsen en 

crematoria 

-312 -367 -367 -367 -367 

Totaal Programma 7 

Milieu en duurzaamheid 

-9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753 

Programma 8 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

     

8.1 Ruimtelijke ordening -17 -17 -17 -17 -17 

8.2 Grondexpl. (niet-

bedr.terreinen) 

-17.670 -14.105 0 0 0 

8.3 Wonen en bouwen -1.874 -2.141 -2.306 -1.427 -1.696 

Totaal Programma 8 

Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 

-19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713 

Programma 9 Bestuur en 

ondersteuning 

     

0.2 Burgerzaken -573 -427 -455 -378 -342 

0.3 Beheer ov. 

gebouwen en gronden 

-196 -802 -203 -203 -203 

0.4 Overhead -51 -51 -51 -51 -51 

Totaal Programma 9 

Bestuur en 

ondersteuning 

-820 -1.279 -710 -632 -596 

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

     

0.5 Treasury -183 -205 -205 -205 -205 

0.61 OZB woningen -5.943 -5.780 -5.780 -5.780 -5.780 

0.62 OZB niet-woningen -2.091 -2.119 -2.119 -2.119 -2.119 

0.63 Parkeerbelasting -6 -20 -6 -6 -6 

0.64 Belastingen overig -2.581 -2.576 -2.576 -323 -323 

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. 

gem.fonds 

-50.150 -52.460 -53.550 -53.400 -53.740 
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Totaal Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

-60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173 

Totaal Baten -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174 

Gerealiseerd saldo van 

baten en lasten 

5.850 779 979 1.937 1.106 

Onttrekkingen      

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

     

0.10 Mutaties reserves 12.931 8.149 4.621 1.659 593 

Stortingen      

Programma 10 

Financiering en 

algemene 

dekkingsmiddelen 

     

0.10 Mutaties reserves 6.003 6.519 2.580 553 0 

Mutaties reserves -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593 

 Gerealiseerd resultaat -1.078 -851 -1.063 831 513 
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Begrippenlijst 

Inleiding 

Bestuurlijk is toegezegd om de gebruikte (financiële) begrippen in de begroting en verantwoording in 
een overzicht op te nemen.  

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. 

Begrotingstekort 
Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn 
dan de baten. 
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Begrip Definitie 

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 



 - pagina 243 van 256

Begrip Definitie 

dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen 
organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten 
grondslag ligt.  

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 
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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 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 
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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.  

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.  

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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Inleiding 

Bestuurlijk is toegezegd om bij de begroting en de verantwoording een overzicht op te nemen van de 
meest gebuikte afkortingen in beleidsstukken. 

Gebruikte afkortingen begroting 2020 

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 

BDU Bijzondere Doeluitkering 
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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 

DB Dagelijks bestuur 
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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 

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
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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 

LHBT Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders 
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LLV Leerlingenvervoer 

LNV Landbouw, Natuur en Visserij 

MBO Middelbaarberoepsonderwijs 

mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie 

MIP Meerjarig InvesteringsProgramma 

MKB Midden- en Kleinbedrijf 

MTO Medewerkersteredenheidsonderzoek 

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 

ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie 
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OV Openbaar Vervoer 

OZB Onroerend Zaak Belasting 

PGB Persoonsgebonden Budget 

PS Provinciale Staten   

PvA Plan van Aanpak 

PvE Programma van Eisen 

PVO Praktijk Vormend Onderwijs 

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

RO Ruimtelijke Ordening 

ROC Regionaal Opleidingscentrum 

RUD Regionale UitvoeringsDienst 

RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden 

RWS Rijkswaterstaat 

SHV Schuldhulpverlening 

SROI Social Return on Investment 

SSC Shared Service Centre 
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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 VerkeersRegelInstallatie 

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VSV Voortijdig schoolverlaten 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
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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 

WIJ Wet Investeren In Jongeren 

Wlz Wet Langdurige Zorg 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOZ Wet waardering onroerende zaken 
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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 

ZZP Zelfstandige Zonder personeel 

ZZP Zorgzwaartepakket 



pagina 256 van 256


