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Aanbiedingsbrief 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Hierbij bieden wij u met gemengde gevoelens het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2019 
aan. We hadden een zwaar jaar verwacht. We startten 2019 met een begroot tekort van € 849.000. 
Bij de begroting van 2019 hebben we daarom onze ambities al aangepast om een krachtige 
gemeente te blijven. Wij zijn trots op het feit dat de meeste resultaten binnen de beschikbare 
budgetten zijn gehaald. Dit levert in basis een voordelig resultaat op. Ons gemengde gevoel zit in het 
feit dat drie tegenvallers uiteindelijk leiden tot een nadelig financieel resultaat. Dit gevoel wordt 
vooral versterkt omdat wij  op deze twee van de drie tegenvallers niet of nauwelijks invloed hadden. 
De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig resultaat voor winstbestemming van € 110.000. Na 
voorgestelde winstbestemming is het resultaat € 615.000 negatief. Het Eigen Vermogen is in 2019 
gedaald met € 2,2 miljoen (na winstbestemming met € 2,7 miljoen).  
 
Het nu voorliggende jaarverslag en de jaarrekening geven u inzicht in de mate waarin de bij de 
begroting gestelde doelen zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële 
doelstellingen. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het 
jaarverslag de opzet van de Begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de jaarrekening zijn 
gebaseerd op de Programmabegroting 2019 ‘Durven kiezen voor een krachtige gemeente’. En op de 
bijstellingen in de Voorjaars- en Najaarsnota 2019. Financiële afwijkingen hierin zijn verantwoord. 
 
Mooie resultaten voor en samen met onze inwoners binnen budget 
Op het gebied van duurzaamheid zijn veel stappen gezet. Zo hebben jongeren in 2019 hun mening 
gegeven over duurzame energie. En het eerste burgerpanel over zonnevelden heeft een advies 
gegeven aan de gemeenteraad. Voor bewoners van de Noorderwaard is in samenwerking met de 
Woonpas een regeling voor verduurzaming beschikbaar.  
Ook biedt Wijk bij Duurstede goede en toegankelijke zorg aan inwoners en zijn wij dit jaar binnen het 
begrote budget gebleven. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met haar partners flinke 
stappen gemaakt  bij Jeugdzorg. De transformatie begint effect te krijgen door onder andere minder 
jeugdhulp met verblijf. Ook het onderwijszorgarrangement begint zijn vruchten af te werpen doordat 
we flink minder geld uitgeven aan leerlingenvervoer maar vooral dat kinderen zoveel mogelijk in hun 
nabije omgeving naar school kunnen. Ook met het diagnostisch team bij Loket Wijk hebben wij flinke 
stappen gezet op grip op verwijzingen en het bieden van laagdrempelige hulp. Tot slot zien we dat 
Grip op de Knip in een behoefte voorziet. Het aantal cliënten is verdubbeld ten opzichte van 2018.  
Dankzij het digitale ondernemersloket worden vragen van ondernemers nu sneller en completer 
beantwoord. Dit jaar stond ook in het teken van het Verbeterplan van de RDWI. Door de uitvoering 
van dit plan worden de werkzaamheden weer conform onze eisen uitgevoerd voor onze inwoners. Er 
is een Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Eén van de zaken die wij oppakken is ondermijning. Met 
gemeenten in de regio zijn we gestart met een gezamenlijke aanpak. Hierin werken we samen met 
politie en het Openbaar Ministerie.  Zo werken wij aan een veilig Wijk bij Duurstede.  
 
Drie financiële tegenvallers 
Een aantal projecten is iets vertraagd waardoor er in 2019 minder grondopbrengsten zijn dan 
verwacht. Ook is de waarde van de bezittingen van de gemeente aangepast om te voldoen aan 
veranderde financiële regels van het Rijk. Dit betekent dat er de komende jaren meer moet worden 
afgeschreven dan waar we rekening mee hebben gehouden. Door de lage rente zijn de kosten voor 
het pensioenfonds van wethouders in 2019 een stuk hoger uitgevallen. 
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Financieel resultaat 
De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 110.000.  
Het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2019 is € 966.000 nadelig. Dit nadelige 
verschil wordt veroorzaakt door een paar grote incidentele posten. Het verloop van de begrote en 
cijfers in 2019 en de realisatie in 2019 ziet er als volgt uit: 
 
Primitieve begroting 2019 - 849 N 

BWN 1 Bezuinigingen op de MJB 2019 139 V 

Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 715 V 

Najaarsnota 2019 (incl mei- en septembercirculaire) 782 V 

Basis op orde vervolg december 2019 68 V 

Totaal begroting 2019 na wijzigingen 855 V 

Operationeel resultaat  1.321 V 

Posten bij resultaatbestemming naar reserves te boeken  124 V 

(duurzaamheid & Natuurspelen, -beleven en bewegen)   

Opbrengsten grondbeleid (Najaarsnota 2019) niet ten gunste van het resultaat  - 1.022 N 

Nog niet realiseren verlaging kapitaallasten (Voorjaarsnota 2019) - 744 N 

Extra dotatie voorziening pensioen wethouders - 644 N 

Resultaat jaarekening 2019 - 110 N 

 
Bij de programmaverantwoording zijn deze onderwerpen en alle andere relevante onderwerpen per 
programma zowel inhoudelijk als financieel gedetailleerd toegelicht. In paragraaf 3.2 Overzicht baten 
en lasten zijn de grote posten nogmaals nader toegelicht. 
 
Overige ontwikkelingen  
Sinds eind februari 2020 zijn we geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19. Dit heeft een 
enorme impact op ons allemaal. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven 
naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel 
mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming 
en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. 
 
Vaststelling, resultaat en verantwoording jaarrekening 2019 
Conform de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. Het 
jaarverslag 2019 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en 
jaarverslag zijn gecontroleerd door accountantskantoor Astrium. De controleverklaring is in de 
rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de 
planning- en control cyclus 2019.  
 
Voorstel bestemming resultaat 2019 
Het nadelige resultaat over 2019 zal worden gedekt uit de algemene reserve.  
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Raadsvoorstel 
Wij stellen de raad voor: 

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen en aan het college van burgemeester en wethouders 
decharge te verlenen voor het gevoerd beleid. 

2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen en gespecificeerd is in hoofdstuk 3.5 van de 
jaarrekening 2019 vast te stellen. 

3. De volgende bestemmingsreserve op te heffen:  
- BR wachtgelden wethouders en het saldo hiervan over te hevelen naar de 

voorziening pensioen wethouders  
4. De volgende bestemmingsreserve in 2020 te vormen:  

- BR natuurspelen, -beleven en bewegen  
- BR beheer openbare ruimte 

5. Het jaarrekeningresultaat van - € 110.238 ten laste te brengen van de algemene reserve 
6. De volgende mutaties in de reserves door te voeren:  

- Storting van € 80.000 in de bestemmingsreserve natuurspelen, -beleven en 
bewegen, dekking uit de algemene reserve 

- Storting van € 44.400 in de bestemmingsreserve duurzaamheid, dekking uit de 
algemene reserve 

- Storting van € 145.393 in de bestemmingsreserve grondbeleid naar aanleiding van de 
actualisatie grondexploitaties jaarrekening 2019, dekking uit de algemene reserve 

- Storting van € 194.000 in de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte  
- Opheffen bestemmingsreserve wachtgelden wethouders-/pensioenen en het saldo 

overhevelen naar de voorziening pensioenen wethouders 
7. Een bedrag van € 256.300 beschikbaar te stellen als over te hevelen budgetten vanuit 2019 

naar 2020 en deze te dekken uit de algemene reserve.  
8. De begrotingswijziging 2020 als gevolg van de budgetoverheveling naar 2020 vast te stellen. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,  
 
 
 
 
Iris Meerts,    Judith de Jonge, 
burgemeester    gemeentesecretaris   
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1.1 Programma 1 - Sociaal domein 
 

Inleiding 
 
 ‘Wijk bij Duurstede is een woongemeente voor generaties. Waar inwoners goed en kansrijk op 
kunnen groeien, een volwaardig volwassen leven kunnen leiden en vitaal oud(er) kunnen worden. 
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun zelfredzaamheid, participatie en functioneren. De 
meeste mensen hebben hierbij geen ondersteuning nodig van de gemeente. Maar voor die inwoners 
die, tijdelijk of langer durend, niet in staat zijn om zelf hun leven op orde te krijgen en te houden is er 
goede hulp, begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente (Jeugdhulp of Wmo-ondersteuning) 
beschikbaar. 
 
Wijk bij Duurstede is een gemeente met een sociaal karakter. Inwoners willen klaar staan voor een 
buur, mantelzorgers nemen de zorg voor hun naasten op zich, vrijwilligers zetten zich in voor hun 
medemens en inwoners die professionele hulp nodig hebben krijgen die hulp. Dit omzien naar elkaar 
en kunnen terugvallen op de gemeente wanneer dat nodig is, vinden we van groot belang. 
 
Maar met ons hart op de juiste plek, moeten we de overschrijding van kosten die op dit moment aan 
de orde is bij het sociaal domein onder ogen zien en terugdringen. De stijgende kosten zijn 
simpelweg niet houdbaar. Op een wijze die bij ons sociale karakter past, zullen we zoeken naar 
wegen waarbij de toegang en kwaliteit van zorg overeind blijft, terwijl we daarnaast grip hebben en 
houden op de kosten. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ leggen we ook een 
duidelijke focus op het vroegtijdig inzetten van voorzieningen en ondersteuning die helpen 
voorkomen dat problemen of hulpvragen ontstaan of toenemen. Sport- en welzijnsvoorzieningen 
spelen hier een grote rol in. 
 
Gemeentewerk is mensenwerk; ons werk heeft altijd invloed op de levenssfeer van onze inwoners. 
Maar voor de groep inwoners die, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig hebben, raakt het die 
levenssfeer heel persoonlijk en ingrijpend. Dit vraagt dan ook dat we daar zorgvuldig mee omgaan. 
Het is een ingewikkelde opgave, omdat we de touwtjes niet volledig in handen hebben. Bijvoorbeeld 
omdat we afhankelijk zijn van rijksbeleid, systematiek in de Jeugdhulp, zorgverwijzers en –verleners. 
Een afhankelijkheid waarbij onze invloed vaak beperkt is of geheel niet aanwezig. Terwijl we de 
verantwoordelijkheid wel dragen én voelen.’ (bron: Begroting 2019) 
 
 

Beleidsinhoudelijke verantwoording 
 

Maatschappelijke Agenda 

Wat hebben we bereikt? 
We werkten samen met onze partners de Maatschappelijke Agenda uit.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Dit deden we aan de hand van drie vastgestelde thema’s: 

1. Kansrijk opgroeien en gezond ontwikkelen; 
2. Je plek is je vertrek (veilig en gezond wonen); 
3. Meedoen is een must (participatie). 

Die thema’s werkten we uit in maatschappelijke opgaven. Dit zijn:  
-  Gezonde leefstijl 
-  Educatie en laaggeletterdheid 
-  Armoedebestrijding 
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-  Schuldenaanpak 
-  Opgroeien tot volwaardige volwassenen 
-  Verbondenheid 
-  Mantelzorg 
-  Werk en participatie 
-  Zelfstandig wonen in en om het thuis 
-  Wonen in de wijk 
-  Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij iedere opgave vroegen we ons af: Welke knelpunten zien we? Blijven we doen wat we al 
deden? Komen er nieuwe richtingen bij en welke dan? Met het thema ‘Je plek is je vertrek’ zijn we 
aan de slag gegaan. De andere twee thema’s zijn begin 2020 aan de beurt. Dit werken we nog uit 
in de nieuwe subsidieverordening, contracten en samenwerkingsafspraken. 
 

 

Project Grip op het sociaal domein / Ontwikkelen instrumentarium om te sturen op de 
effectiviteit van de ingezette zorg  

Wat hebben we bereikt? 
Onder het project Grip vallen meerdere maatregelen, die wij op verschillende plaatsen in deze 
jaarrekening toelichten. Hieronder volgen de resultaten die wij samen met Loket Wijk bereikt 
hebben. 

- De Koersbepaling Loket Wijk is vastgesteld door het college: deze geeft heldere kaders 
voor de opdracht aan Loket Wijk met betrekking tot taken, werkwijze, te bereiken 
resultaten en monitoring. Er komt een nieuwe subsidie-overeenkomst die hierop aansluit. 

- De uitgangspunten van het (regionale) deelproject Coördinatie van Zorg zijn vastgesteld, 
waarmee de vijf lokale teams op dezelfde manier gezinnen helpen.  

- De samenwerking tussen Loket Wijk en SAVE is in onze gemeente in beeld, waarbij de 
hulpverlening gericht is op stabilisatie.  

- Ruim 50 kinderen zijn aangemeld voor onderzoek bij het nieuwe Diagnostisch Team. 
Slechts 3 kinderen hoefden te worden doorverwezen voor gespecialiseerde jeugdhulp. De 
overigen konden lokaal en laagdrempelig geholpen worden. 

- Op brede school het Anker hebben we integrale ondersteuning aan de voorkant 
georganiseerd d.m.v. het Onderwijszorgarrangement. 

 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Een aantal maatregelen is ingezet om minder (dure) zorg te hoeven inzetten: 

- Naar aanleiding van de evaluatie van Loket Wijk hebben we breed nagedacht over hun 
taken en rollen en vervolgens over de beste wijze van financiering.  

- Eveneens uit de evaluatie van Loket Wijk bleek het belang van goede casusregie. De 
uitgangspunten daarvan hebben we verwerkt in Coördinatie van Zorg. 

- Een SAVE-medewerker werkt nu op locatie bij Loket Wijk. Hierdoor zijn de lijnen korter.  
We hebben de multi-probleem gezinnen in onze gemeente geïnventariseerd en de 
hiervoor ingezette zorg; we hebben bekeken hoe we deze gezinnen anders kunnen 
ondersteunen, gericht op stabilisatie van de situatie en met een vaste contactpersoon bij 
Loket Wijk. 

- In overleg met de huisartsen hebben we een Diagnostisch Team ingericht bij Loket Wijk 
om onderzoek te doen bij kinderen, die anders direct zouden zijn doorverwezen naar een 
instelling voor gespecialiseerde jeugdhulp. 

- Via het Gemeentefonds hebben we extra rijksmiddelen gekregen voor het 
jeugdhulpbudget (€ 471.000). 

- We hebben het Onderwijszorgarrangement op Het Anker voortgezet; de kosten hiervoor 
worden gecompenseerd door de lagere uitgaven op leerlingenvervoer 
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Grip op Sociaal Domein is volledig integraal in de begroting verwerkt 

Wat hebben we bereikt? 
Bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota zijn de Grip-maatregelen integraal in de begroting verwerkt. 
De taakstelling op het sociaal domein is behaald. Zie de memo bij de Najaarsnota voor een 
uitgebreide toelichting 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het project Grip bevatte ook een aantal financiële maatregelen, die wij hebben uitgevoerd. 
 
In het kader van de basis op orde hebben we het volgende gedaan: 

- We hebben voor de Najaarsnota een realistische raming opgesteld en verwerkt. 
- We hebben foutief begrote bedragen gecorrigeerd:  

in de begroting 2019 was te veel onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. 
Dit heeft een structureel nadelig effect van - € 104.000. 

- We hebben de loon- en prijsstijgingen structureel begroot en hiervoor een 
bestemmingsreserve ingericht om schommelingen op te kunnen vangen. 

- We hebben de zogenaamde chainladder toegepast om een goede inschatting te kunnen 
maken van nog te ontvangen rekeningen. Dit omdat zorgaanbieders tot vijf jaar na 
behandeling nog rekeningen kunnen sturen. Een goede ontwikkeling is dat zorgaanbieders 
inmiddels vaker op tijd hun rekening sturen, waardoor meer zicht en grip ontstaat op de 
uitgaven. 

 
Ten aanzien van de Wmo hebben we de volgende aanpassingen verwerkt in de Najaarsnota: 

- Wmo Begeleiding en Regiotaxi waren foutief begroot met als gevolg een structureel 
nadeel van respectievelijk - € 242.000 en - € 56.000. 

- Loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van de aanbesteding Wmo Wonen en Rollen 
leveren - € 75.000 structureel nadeel op. 

- Vrijval van de opgenomen verplichtingen nagekomen facturen Wmo  
- € 162.000 en Wmo Begeleiding groep geven een incidenteel voordeel van € 20.000. 

 

 

Invoering landelijk abonnementstarief Wmo en afname eigen bijdragen Wmo 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben het abonnementstarief verwerkt in de verordening Wmo en Jeugdhulp 2019. De 
landelijke invoering van het abonnementstarief leidde tot een stijging van het aantal aanvragen. 
Deze zijn binnen de bestaande formatie van Loket Wijk afgehandeld. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben tijd gestoken in deelname aan landelijke onderzoeken en bijeenkomsten.  Met als doel 
de negatieve effecten van het abonnementstarief bij het Rijk onder de aandacht te krijgen.  
We hebben de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief op de eigen bijdragen door 
het Rijk bijgehouden. Het effect van het abonnementstarief in combinatie met de vergrijzing is 
groot.  Dit zien we vooral bij de Wmo-huishoudelijke ondersteuning en Wmo-vervoer. In de 
onderstaande tabel is dit opgenomen. 
 
Beschikkingen Wmo-huishoudelijke ondersteuning (HO) 

2016 2017 2018 2019 

213 199 192 314 

 
Uitstaande voorzieningen Wmo-HO  eind 2019 
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2016 2017 2018 2019 

389 382 382 481 

 
Beschikkingen Wmo-vervoersvoorzieningen per jaar (waaronder scootmobielen) 

2016 2017 2018 2019 

148 140 142 174 

 
Uitstaande voorzieningen Wmo-vervoersvoorzieningen eind 2019 (waaronder scootmobielen) 

2016 2017 2018 2019 

835 828 719 784 

 
 

 

Regionale inkoop Jeugdwet en Wmo-begeleiding 

Wat hebben we bereikt? 
De regionale inkoopvisie Zuidoost Utrecht is in december door de raad vastgesteld. Dit is de basis 
voor de aanbesteding van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. De nieuwe inkoopcontracten gaan per 
2021 in. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
De regionale ambtelijke projectgroep bereidde de inkoopvisie en de aanbesteding voor.  Hiervoor 
zijn een inkoopanalyse en een maatschappelijke kosten-baten analyse gemaakt. 
 

 

Wmo-begeleiding 

Wat hebben we bereikt? 
De uitkomsten zijn in overeenstemming met de begroting. De toename van cliëntenbegeleiding 
individueel en dagbesteding past in een trend en komt ook doordat meer mensen met psychische 
problemen niet of korter opgenomen worden. Bovendien worden behandelingen thuis uitgesteld 
of ingekort. 
 
Beschikkingen Wmo-begeleiding per jaar: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ind. 137 114 158 156 180 

Groep 79 68 87 52 68 

 
Uitstaande voorzieningen Wmo-begeleiding  eind 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ind.  119 120 135 143 

Groep  102 105 101 91 

 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Meer cliënten die begeleiding individueel krijgen, gaan naar de samenwerkende zorgaanbieders 
VAK (Vitras, Abrona, Kwintes). Daarbij kozen we bewust voor een combinatie van zorg met welzijn. 
De eerste ervaringen zijn goed.  
Met Loket Wijk hebben we afspraken gemaakt over het bijhouden van resultaten. Ze kijken steeds 
of cliënten wel vanuit de Wmo geholpen moeten worden en of ze minder cq minder zware zorg 
kunnen inzetten. Deze zorg moet wel passend zijn.   

 
 



  

15 
 

Wmo en Jeugd - kwantitatieve gegevens 

Wat hebben we bereikt? 
Er zijn cijfers beschikbaar over aantallen en aard van de beschikkingen en de ontwikkelingen 
daarvan over de jaren.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Er zijn met de regio Zuidoost Utre afspraken gemaakt over het bijhouden van dezelfde 
monitorgegevens. 

• Het digitale systeem van Loket Wijk is aangepast om meer gegevens bij te kunnen houden. 
 

 

Aanbestedingstraject essentiële functies 

Wat hebben we bereikt? 
Met de Utrechtse regio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid-Oost Utrecht hebben we 
het aanbestedingstraject essentiële functies doorlopen.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Sinds begin 2019 liep het bovenregionale aanbestedingstraject essentiële functies. Essentiële 
functies zijn verblijfsplekken, al dan niet met een gedwongen karakter. Het gaat om Jeugdzorgplus, 
specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg (waaronder zorg binnen de wet 
Bijzondere Opname Psychiatrische Zorg) en driemilieuvoorzieningen (24 uurs verblijf, zeer 
intensieve behandelgroep, incl. school/werk en vrije tijd in een open voorziening).  
Het doel is een contract met Yeph (nieuw samenwerkingsverband van Youké, Pluryn, en ’s 
Heerenloo). Het uitgangspunt is dat minder kinderen in een essentiële functie terecht komen. Dit 
is een gezamenlijke taak van gemeenten en aanbieders. Ook willen we het leefklimaat op de 
verblijfsplekken verbeteren. Deze transformatie vroeg regionaal een extra investering (circa € 
100.000). Deze investering wordt gedekt uit het regionale transformatiefonds jeugd Zuid-Oost 
Utrecht. 
 

 

Veranderagenda Samen Veilig Midden Nederland 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben betere afspraken met Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) gemaakt om de 
dienstverlening van SVMN te verbeteren. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Vorig jaar was een roerig jaar voor SVMN. Zo was er sprake van een datalek en zijn er enkele 
incidenten met jeugdigen in de publiciteit gekomen. Om de dienstverlening te verbeteren is er een 
veranderagenda opgesteld waarin diverse verbetermaatregelen staan. De wethouder heeft naar 
aanleiding van het datalek zeer frequent gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht van SVMN 
over aanpassingen van hun werkwijze en het resultaat daarvan.Dit loopt door in 2020. 
 
 

 

Indexatie en kostenstijging Binding/Loket Wijk 

Wat hebben we bereikt? 
Met de indexatie hebben we het personeelbestand op peil gehouden. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
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Door verhoging van het subsidiebedrag met  € 103.000, in verband met de indexatie van de 
personele lasten, kon Binding zijn formatie op peil houden en aan de prestatieovereenkomst 
blijven voldoen. Dit bedrag was opgenomen in de begroting. 
 

 

Koersbepaling Loket Wijk 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben een koersbepaling voor Loket Wijk opgesteld.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Een van de acties van het project ‘Grip op het sociaal domein’ was om een koersbepaling voor 
Loket Wijk op te stellen. Onderdeel van deze koersbepaling is het opstellen van een beschrijving 
van de taken van Loket Wijk. 
Loket Wijk is een onderdeel van Stichting Binding en voert sinds 2015 de Jeugdwet en Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. De taken op het gebied van de Participatiewet 
worden gedeeltelijk uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD) en gedeeltelijk door het 
welzijnsdeel van Stichting Binding.  Met medewerkers van Stichting Binding, externe partijen en de 
gemeente is de koersbepaling tot stand gekomen. In de koersbepaling zijn de taken op het gebied 
van informatie en advies, regievoering (coördinatie van zorg), hulpverlening en administratie 
beschreven. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over monitoring en financiën.    
 

 

Groot onderhoud Stichting Sportvoorzieningen Cothen 

Wat hebben we bereikt? 
We ondersteunden Stichting Sportvoorzieningen Cothen met een financiële bijdrage. Zij konden 
hierdoor groot onderhoud plegen aan de sporthal. De sporthal in Cothen blijft een kwalitatief 
goede, betaalbare en prettige sporthal waar onderwijs en sportverenigingen gebruik van kunnen 
maken.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We kenden een investeringsbijdrage van € 67.500 toe, op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan. Dit bedrag was opgenomen in de begroting. 
 

 

Groot onderhoud Dorpshuys Cothen 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben de kosten voor groot onderhoud van het Dorpshuys Cothen volgens het Besluit 
Begroten en Verantwoorden gefinancierd.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
De subsidiebeschikking van € 65.000 is omgezet naar een financieringsovereenkomst.  
 

 

Onderwijshuisvesting Brede school De Heul/School met de Bijbel/ Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 

Wat hebben we bereikt? 
De plannen voor de nieuw te bouwen Brede School de Heul zijn niet tot ontwikkeling gekomen. De 
schoolbesturen hebben hier op hun eigen verzoek lang aan gewerkt met als doel een gezamenlijk 
voorstel. Het lukte echter niet om overeenstemming te bereiken, en daarom hebben ze in 
december de opdracht teruggegeven.  
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De School met de Bijbel heeft recht op uitbreiding van het schoolgebouw. De plannen van de 
school pasten niet binnen de gemeentelijke uitgangspunten. De uitbreiding is daarom nog niet 
gerealiseerd.  
De raad heeft ingestemd met de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 
Aanleiding hiervoor was dat de werkelijke bouwkosten hoger waren dan de normbedragen van het 
Rijk.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben de schoolbesturen meer tijd gegeven om het eens te worden. De gemeente neemt 
hierin nu het voortouw. 
De school met de Bijbel verzocht op basis van stijgende leerlingaantallen om permanente 
uitbreiding van het schoolgebouw. Omdat de vigerende huisvestingsverordening niet voorzag in 
de in de loop der tijd  fors toegenomen kosten, moest de verordening worden aangepast. Dit heeft 
geleid tot vertraging. 
 

 

 
Wat heeft het gekost? 
 
 bedragen x € 1.000 

1 Sociaal domein 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) - 2.772 - 3.195 - 3.275 - 80 N - 2.786 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd - 4.324 - 4.366 - 4.339 27 V - 3.961 

1.3 Jeugd (individueel) - 5.694 - 5.708 - 5.675 33 V - 6.987 

1.4 Volksgezondheid en milieu - 942 - 1.062 - 1.141 - 79 N - 851 

1.5 Onderwijs - 2.688 - 2.764 - 2.568 196 V - 2.778 

1.6 Sport - 836 - 837 - 866 - 29 N - 810 

1.7 Kunst - 152 - 162 - 160 2 V - 147 

1.8 Media - 369 - 371 - 369 1 V - 359 

Totaal Lasten - 17.778 - 18.466 - 18.394 72 V - 18.677 
       

Baten       

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 105 105 137 31 V 348 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 59 55 115 60 V 100 

1.4 Volksgezondheid en milieu 175 175 275 100 V 188 

1.5 Onderwijs 450 563 427 - 135 N 516 

1.6 Sport 15 15 29 14 V 15 

Totaal Baten 805 913 983 70 V 1.167 
       

Saldo van baten en lasten - 16.973 - 17.553 - 17.410 142 V - 17.511 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - - 314 - 314 - - 
       

Onttrekkingen - 812 812 - 1.379 
       

Mutatie reserves - 498 498 - 1.379 
       

Resultaat - 16.973 - 17.055 - 16.913 142 V - 16.131 

 
 



  

18 
 

Toelichting op financiële afwijkingen 
 

GRIP investeringsbudget  

Financiële afwijking 
€ 87.500 
 

Toelichting  
Dit budget was bedoeld voor extra uitgaven t.b.v. het regionale inkooptraject. Het traject startte 
echter pas eind 2019 en de kosten voor de voorbereiding konden voor dat moment grotendeels 
gedekt worden uit andere budgetten t.b.v. de regionale samenwerking. Er zullen in 2020 nog wel 
uitgaven zijn in dit kader.  
 

 

Wmo wonen, rollen en vervoer 

Financiële afwijking 
- € 44.700. 
 

Toelichting 
Het resultaat is opgebouwd uit: 

• Een onderschrijding van € 28.100 op wonen. 

• Een overschrijding van - € 72.800 op rollen en vervoer tezamen. 
 
Wonen: de onderschrijding geeft een vertekend beeld. In 2019 is extra budget toegekend vanwege 
een verwachte grote woningaanpassing. Deze is voorbereid maar nog niet uitgevoerd. Het budget 
valt vrij over 2019 en komt in de Voorjaarsnota van 2020 terug als extra uitgave. 
 
Rollen en vervoer: de overschrijding komt door het nieuwe hulpmiddelencontract en de extra 
aanvragen op scootmobielen.  Ook hier zien we het effect van het abonnementstarief op de eigen 
bijdragen van Wmo-voorzieningen. Er waren nog meer aanvragen dan we eerder bij de 
Najaarsnota verwachtten.  
 

 
 

Wmo huishoudelijke hulp en Wmo PGB huishoudelijke hulp 

Financiële afwijking 
- € 19.800 

 

Toelichting 

Er is een overschrijding  van - € 34.600 op levering via Zorg in Natura. Dit geeft een vertekend 

beeld: er is aan een grote aanbieder - vanwege bijzondere omstandigheden - een tijdelijk 

voorschot van € 50.000 verstrekt. De terugbetaling daarvan is van start gegaan. 

Op de PGB’s huishoudelijke hulp is een onderschrijding van € 14.800. De eerder in gang gezette 

trend dat minder Wmo-cliënten voor een PGB kiezen, heeft zich voortgezet. 

De effecten van het abonnementstarief op de eigen bijdragen die Wmo-cliënten moeten betalen, 

zijn dus binnen de (opgehoogde) begroting gebleven. De onderschrijding die wij bij de Najaarsnota 

nog verwachtten, is kleiner dan verwacht. Ook dat heeft te maken met het abonnementstarief. 
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Wmo-regiotaxi: bijdragen van de Provincie 

Financiële afwijking 
€ 31.500  
 

Toelichting 
De Provincie betaalt ieder jaar mee aan de regiotaxi. Die bijdrage was € 7.200 hoger dan begroot. 
Daarnaast is de bijdrage over 2018 (van € 24.300) pas in 2019 binnengekomen.  
  

 

Uitgaven Jeugdhulp  

Financiële afwijking 
Tabel 1. Begroot en uitgave jeugdhulp 

 Begroot Uitgave 2019 Restant 

Individuele voorzieningen (ZIN) 3.982.340 4.159.760 -177.420 

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (ZIN) 1.725.410 1.515.396 210.014 

PGB 250.000 268.342 -18.342 

Totaal 5.957.750 5.943.498 14.252 

 
 

Toelichting 
Er is een positief saldo voor de uitgaven jeugdhulp ten opzichte van het begrote bedrag. De 
afgelopen jaren is de beweging in gang gezet om in te zetten op lichtere vormen van 
ondersteuning zodat het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning minder wordt. Dit zien 
we nu (voorzichtig) terugkomen in de financiële cijfers en het aantal kinderen dat gebruik maakt 
van jeugdhulp. Deze beweging komt o.a. door het goede werk van de consulenten van Stichting 
Binding, de komst van het Diagnostisch Team en maatregelen vanuit het project GRIP (zie ook de 
beleidsinhoudelijke verantwoording).  
 
Tabel 2. Aantal beschikkingen 2018 en 2019  

Aantal beschikkingen  2018 2019 

Jeugdhulp zonder verblijf* 1187 1388 

Jeugdhulp met verblijf** 97 80 

Totaal 1284 1468 

 
*jongere ontvangt een ambulant traject 
** jongere verblijft niet in het eigen gezin, maar is bv opgenomen in een instelling, gesloten 
plaatsing, pleeggezin, gezinshuis 
 
Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat jeugdhulp zonder verblijf toeneemt en jeugdhulp met 
verblijf afneemt. Op het totaal is er een toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van 
jeugdhulp. Ondanks de toename van het totaal aantal kinderen is het gelukt om zorg en 
ondersteuning te leveren binnen de bestaande middelen. Er zijn meer kinderen geholpen door een 
lichtere vorm van ondersteuning. 

 

Sociaal-medische indicatie 

Financiële afwijking 
- € 12.700 
 

Toelichting 
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Wij hebben in ons beleid voor voor- en vroegschoolse educatie opgenomen dat het vooral 
bestemd is voor kinderen met een taalachterstand. Maar we willen kinderen ook andere hulp 
kunnen bieden. Hiervoor wordt een sociaal-medische indicatie afgegeven. Dit leidt tot extra 
kosten.  

 

Welzijnswerk 

Financiële afwijking 
€ 30.300 
 

Toelichting 
Vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) was er eenmalig extra geld beschikbaar. Dit werd 
ingezet voor een project in het Taalhuis, gericht op laaggeletterden met Nederlands als 
moedertaal. Daar is € 21.000 op overgebleven. 
De overige € 9.300 komt door een overschot op de budgetten vrijwilligersverzekeringen en  
welzijnsprojecten (zoals vrijwilligersprijs, mantelzorg, eenzaamheid, dementie). 
 

 

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 

Financiële afwijking 
-€ 26.000 
 

Toelichting 
De (afzonderlijke) bijdrage van het Rijk is vervallen, waardoor hier geen inkomsten meer zijn 
verantwoord van € 54.800 Tevens zijn de lasten lager uitgekomen dan geraamd; een 
onderschrijding van € 28.800 

 

Onderwijs 

Financiële afwijking 
€ 60.900 
 

Toelichting 
Diverse posten binnen onderwijs zijn lager uitgekomen dan begroot. De grootste posten hiervan 
zijn leerlingenvervoer (€ 17.200 voordelig) en diverse kosten huisvesting basisonderwijs (€ 22.800). 

 
 
Recapitulatie financiële afwijkingen  

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen Programma 1 Sociaal domein 
Incidenteel 

of 
structureel 

Verschil 

GRIP investeringsbudget   I 88 V 

Wmo wonen, rollen en vervoer   I - 45 N 

Wmo huishoudelijke hulp en Wmo PGB huishoudelijke hulp I - 21 N 

Wmo- regiotaxi: bijdrage van de provincie   I 32 V 

Uitgaven jeugdhulp   I 15 V 

Sociaal medische indicatie   I - 13 N 

Welzijnswerk   I 30 V 

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen   S - 26 N 

Onderwijs   I 61 V 

Diversen programma 1   I 21 V 

Totaal afwijkingen     142 V 
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Bestuurlijke risico’s 
 

Transformatie sociaal domein 

Risico’s Beheersmaatregel Voortgang Ontwikkeling Kans Impact 

Er zijn diverse 
maatschappelijke trends 
waar de gemeente 
rekening mee moet 
houden. Zoals de 
vergrijzing, stijging van 
het aantal verwarde 
personen en het feit dat 
mensen steeds langer 
thuis blijven wonen.  
Daarbij wordt meer 
verwacht van de eigen 
kracht van de inwoners 
maar dienen wij wel te 
zorgen voor tijdige en 
passende 
ondersteuning. De druk 
op de gemeentelijke 
voorzieningen zal 
toenemen en daarmee 
de uitgaven. De 
inkomsten uit eigen 
bijdragen voor Wmo-
voorzieningen zullen 
n.a.v. rijksmaatregelen 
in 2019 nog verder 
dalen. 
 
Door meerdere 
oorzaken is het lastig 
om, m.n. bij jeugd en 
Wmo-begeleiding, grip 
te krijgen op het 
inzetten van zorg en de 
uitgaven die ermee 
gepaard gaan.  
 

Er is een integraal 
beleidskader voor het 
sociaal domein 
vastgesteld, de 
Maatschappelijke 
Agenda (MAG). 
Daaronder komen 
uitvoeringsprogramma’s 
met maatregelen op 
gebied van vrijwillige 
inzet incl. mantelzorg, 
levensloopbestendig 
bouwen, wonen met 
zorg, omgaan met 
dementie, bestrijding 
van eenzaamheid en 
samenwerking tussen 
aanbieders van 
welzijn/sport en zorg. 
 
Het project Grip op het 
sociaal domein heeft 
gezorgd voor een aantal 
concrete maatregelen 
om uit te voeren, zowel 
lokaal als regionaal, bijv. 
aanscherping van de 
regionale 
overeenkomsten. Deze 
maatregelen moeten 
meer grip en 
besparingen opleveren. 

De 
uitvoeringsprogramma’s 
van de MAG zijn 
onderwerp van gesprek 
geweest met de 
stakeholders. 
 
De lokale maatregelen 
Grip zijn uitgevoerd. De 
regionale maatregelen, 
zoals de herziening van de 
regionale inkoop en de 
coördinatie van zorg, zijn 
besproken en in gang 
gezet.  

 
 

7 

 
 

7 

Wmo: huishoudelijke ondersteuning 

We verwachten een 
forse toename van het 
aantal aanvragen a.g.v. 
de invoering van het 
zgn. abonnementstarief 

Nauwelijks 
beheersmaatregelen 
mogelijk a.g.v. 
jurisprudentie en 
regelgeving. 
 

De verwachte negatieve 
financiële consequenties 
zijn werkelijkheid 
geworden. 

 
 

10 

 
 

9 
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(zeer lage, vaste eigen 
bijdrage). 
 

 

Wmo: begeleiding 

Sinds 2017 forse stijging 
van toekenning van 
Individuele Begeleiding 
(ipv Groeps-) en van 
Specialistische 
Begeleiding (ipv 
Reguliere) 
 

Zie maatregelen in het 
kader van het project 
Grip op het sociaal 
domein. 

Dit blijft een 
aandachtspunt. 

 
 

7 

 
 

8 

Wmo i.r.t. Wlz 

Toename van aantal 
Wlz-cliënten die ervoor 
kiezen thuis te blijven 
wonen en dan deels 
onder de Wmo-vallen. 

Nauwelijks 
beheersmaatregelen 
mogelijk a.g.v. 
regelgeving. 
 
 

Dit blijft een 
aandachtspunt. We 
sturen op overgang van 
Wmo naar Wlz wanneer 
dat kan. 

 
 

8 
 

 

 
 

7 

Jeugdhulp 

Er is nu te weinig grip op 
het inzetten van zorg en 
op de uitgaven die 
daarmee gepaard gaan.  
Het Rijk stelt 
onvoldoende financiële 
middelen beschikbaar. 
  

Regionale afspraken 
over risicodeling. 
 
Zie maatregelen in het 
kader van het project 
Grip op het sociaal 
domein. 
 

Besloten is om vanaf 2020 
geen regionale 
risicodeling meer toe te 
passen. 
Het Rijk heeft extra 
middelen voor voogdij en 
jeugdhulp toegekend. Per 
saldo zijn de middelen 
echter onvoldoende. 

 

 

10 

 

 

9 

Sport 

Kwetsbaarheid van 
Stichting Wijksport 
(SWS) omdat de 
organisatie nog in de 
ontwikkelfase zit. 

Nieuw bestuur gaat zich 
samen met de 
werkorganisatie, 
verenigingen en de 
gemeente (op afstand)  
inzetten voor 
doorontwikkeling en 
gezonde exploitatie.  

Is al ingezet in 2018 en is 
gecontinueerd in 2019.  

 
 

2 

 
 

6 

Gemeente heeft een 
aantal sportfaciliteiten 
ondergebracht bij 
derden (Stichting 
Wijksport, St. 
sportvoorzieningen 
Cothen, Sportstichting 
Langbroek); Gemeente 
is rechtsopvolger bij 
Stichting Wijksport en 
St. sportvoorzieningen 
Cothen 

Scherp toezicht houden 
d.m.v. intensief 
ambtelijk overleg op 
basis van 
overeenkomsten 
(mantel- en 
gebruiksovereenkomst) 

Gesprekscyclus was al 
vastgesteld voor de 
gesprekken met de 
stichtingen en is 
gecontinueerd in 2019. 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

8 
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Per 1-1-2019 wordt de 
btw-vrijstelling voor 
sport verruimd 
waardoor de btw op 
uitgaven m.b.t. 
sportaccommodaties 
niet meer terug-
gevorderd kan worden, 
door gemeente, 
verenigingen en 
stichtingen. 
Het Rijk compenseert de 
gemeente via de 
Regeling specifieke 
uitkering stimulering 
sport en de 
verenigingen en 
stichtingen via de 
subsidieregeling 
stimulering bouw en 
onderhoud.  
Het is de vraag of het 
bedrag dat beschikbaar 
is gesteld door het Rijk 
toereikend is.   
 

Vereniging Sport en 
Gemeenten en de U-10 
geven voorlichting aan 
gemeenten. Vanuit de 
gemeente worden 
verenigingen en 
stichtingen 
geïnformeerd en 
voorgelicht.  

Is ingegaan per 1-1-2019.  
 
 
 

5 

 
 
 
 

8 

Brede school De Heul 

Het IHP gaat uit van 
ingebruikname van BS 
De Heul in 2020.  
De mogelijkheden 
worden echter beperkt 
door de omvang van de 
beschikbare locatie.  
 

In de meerjarenbe-
groting is vanaf 2021 
voor de bouw € 3,5 
miljoen gereserveerd in 
de bestemmingsreserve 
BRG BS de Heul.  

Het overleg met de 
schoolbesturen heeft 
niet tot overeenstemming 
over de samenstelling van 
de brede school geleid. 
 

 
 

8 

 
 

    3 

Dorpshuizen 

Dorpshuizen (zowel 
Oranjepoort in 
Langbroek als Dorpshuis 
Cothen) hebben moeite 
om tot een gezonde 
exploitatie te komen 
 

Kaderstelling in het 
accommodatiebeleid, 
gekoppeld aan de 
Maatschappelijke 
agenda en Economische 
agenda. Na 
besluitvorming met de 
besturen tot een plan 
van aanpak en 
prestatieafspraken 
komen. 

  
 

7 

 
 

7 
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Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid Periode 
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Onderwijs         

1.01 Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen 2017 5,8 1,8 

1.02 Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen 2018 33 23 

1.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %, 12-23 jr 2017-2018 1,6 2 

            

  Sport, cultuur en recreatie         

1.04 Niet-sporters % 2016 48 48,7 

            

  Sociaal domein         

1.05 Banen per 1.000 inw, 15-65 jr 2018 431 774 

1.06 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw, 18 jr eo 2019 185 381,7 

1.07 Re-integratievoorzieningen per 10.000 inw, 15-65 jr 2018 195,1 305,2 

1.08 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2019 470 610 

1.09 Netto arbeidsparticipatie % 2018 70,4 67,8 

1.10 Kinderen in uitkeringsgezin         

1.11 Werkloze jongeren         

1.12 Jongeren met jeugdhulp %, tot 18 jaar 2018 10 11,8 

1.13 Jongeren met jeugdbescherming %, tot 18 jr 2018 1,1 1,2 

1.14 Jongeren met delict voor rechter %, 12-21 jr 2017 1 1 

1.15 Jongeren met jeugdreclassering %, 12-22 jr 2e hj 2018 geen data 0,3 
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1.2 Programma 2 - Economisch domein 

Inleiding 
 
‘Bij onze strategische keuze voor de toekomst ‘Woongemeente voor generaties’ is aangetekend dat 
we ons niet afkeren van kansen die de productiviteit in onze gemeente vergroten. Productieve arbeid 
(in een veilige en prettige omgeving) is het fundament voor het welzijn van onze inwoners. 
 
In het nieuwe coalitieakkoord, voor de periode 2018-2022, heeft het economisch domein een 
prominente plaats gekregen. Als college willen wij met dit akkoord; Denken, Durven, Daadkracht! 
verder bouwen aan een vitaal, leefbaar en betrokken Wijk bij Duurstede. Een voortvarende inzet op 
het economisch domein is daarbij essentieel. Na jaren van hardnekkige recessie beleven we 
inmiddels een periode van economische groei. Ondernemende inwoners maken weer actief plannen 
en dit biedt volop kansen. Maar ook andere economische en maatschappelijke uitdagingen blijven 
om inzet en creativiteit vragen. Concreet gaan we werken aan verbetering van de 
loketdienstverlening aan ondernemers, ontmoeten en uitwisselen, toekomstbestendige 
bedrijventerreinen, meer business lokaal, Wijk bij Duurstede vermarkten in de regio en aan recreatie 
en toerisme. 
 
Wij willen bewust omgaan met de economische kansen en uitdagingen die op het pad van Wijk bij 
Duurstede komen. Door elkaar te vinden als partijen die gezamenlijk van Wijk bij Duurstede iets 
moois willen maken kunnen wij als gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Wijk bij 
Duurstede, Cothen en Langbroek krachtig en vitaal houden.’ (bron: Begroting 2019) 

 
Beleidsinhoudelijke verantwoording 
 

Zorgen voor voldoende, gemakkelijk bereikbare en gratis parkeergelegenheid 

Wat hebben we bereikt? 
De gemeenteraad heeft het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. 
Onderdeel van het GVVP is het maken van een Parkeernota Binnenstad. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben het GVVP opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Over het onderwerp 
parkeren is vaak gesproken met betrokken inwoners.  
 

 

Versterken Dienstverlening  

Wat hebben we bereikt? 
De dienstverlening aan ondernemers hebben we versterkt door het aanpassen van onze website 
(digitaal loket). Dit zorgt voor een snelle en complete afhandeling van ondernemersvragen. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Wij hebben de website aangepast en onze samenwerking (binnen onze organisatie) anders 
georganiseerd. Dit zorg voor complete (integrale) afhandeling van vragen van ondernemers die 
aan de gemeente worden gesteld. Het is mogelijk om via de website een afspraak te maken bij het 
bouwloket of direct contact op te nemen met de beleidsmedewerker Economische Zaken.  
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Toegenomen kosten RSD 

Wat hebben we bereikt? 
De stijging van de kosten is omgezet in een positief resultaat van ca. € 122.000. Door vermindering 
in de bijdrage aan de apparaatskosten, verhoging van de bijdrage van de regeling Bbz (besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen) en lagere kosten bijzondere bijstand/minima- en armoedebeleid. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het jaar stond voor de RDWI in het teken van de uitvoering van het Verbeterplan ‘De RSD maakt 
stappen’. Het project had een looptijd van september 2018 t/m december 2019. Het plan bevatte 
vier deelplannen: herformuleren en optimaliseren van het dienstverleningsmodel, het op orde 
brengen van de bedrijfsvoering, het kwaliteitstraject voor de medewerkers en het op orde 
brengen van de Governance van de organisatie. 
Door het uitvoeren van het Verbeterplan is de organisatie weer op orde gebracht en kan zij haar 
taken weer conform de gestelde eisen en opdrachten van de opdrachtgevers op een kwalitatieve 
wijze volbrengen. 
 
Dit wordt onderschreven door de eindrapportage van het Verbeterplan en het rapport van het 
bureau Baker Tilly ‘Bedrijfsvoering-de basis op orde’.  
 
Aantal uitkeringen: 
1-1-2019: 269 
31-12-2019: 253 
 

 

Economic Board Utrecht (EBU)  

Wat hebben we bereikt? 
De vorm en inhoud van het nieuwe contract van de Economic Board Utrecht (EBU) was nog 
onduidelijk. Daarom stelden wij deelname aan de EBU uit.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
De EBU is een stichting en onderzoekt economische ontwikkelingen in de regio Utrecht.  Dit is een 
samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten. Toen we deelnemer werden van U10 spraken 
we af dat onze gemeente nog geen bijdrage hoefde te betalen aan de EBU. EBU en U10 zijn 
namelijk onderling verbonden. In onderling overleg met de U10 bekijken wij nog hoe deelname 
van onze gemeente eruit kan zien. 
Deelname aan de EBU is voor ons pas aantrekkelijk wanneer deze organisatie in onderzoeken 
meer aandacht besteed aan de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. In een brief 
hebben we dit standpunt (samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug) toegelicht aan de U10-
bestuurstafel Economische Positionering.  
Onze aandacht binnen de U10 lag tot nu toe met name op het realiseren van onze 
woningbouwambitie en op groen en landschap. Onderzoek dat in het kader van het Ruimtelijk 
Economisch Programma hiervoor nodig was, is bekostigd uit het EBU-budget.  
 

 

Problematische schulden voorkomen en oplossen en bestrijden van armoede 

Wat hebben we bereikt? 
Voor de aanpak van armoede en schulden kregen we extra geld van het Rijk. Halverwege vorig jaar 
besloten wij aanvullend hierop geld in te zetten voor de aanpak van schuldenproblematiek. 
Hiervoor is geld van het armoedebeleid verschoven naar de aanpak van schulden. Dit is een 
aanpak van preventie en vroegsignalering. We zetten in op verdere samenwerking met onder 
andere Viveste, RSD, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Daarnaast krijgen wanbetalers (huur en 
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zorgverzekering) huisbezoek. Door schulden eerder aan te pakken proberen we sociale en 
psychische problemen te verminderen of te voorkomen. Door de consulent geldzaken bij Binding 
te plaatsen is de link met zorg geborgd. Schulden staan zelden op zichzelf. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Op 1 oktober is bij Binding een consulent geldzaken begonnen.  

• In oktober is de eerste Geldfit campagne gestart. Deze bereikt mensen met beginnende 
geldproblemen. Geldfit is een online platform voor een ‘fit’test en een doorverwijzing naar 
hulpinstanties. Voor de jongeren is er de website Moneyfit. Hier kunnen jongeren 
informatie vinden rondom geld.  

• Sinds september krijgen alle jongeren die 18 jaar worden een geldwijzer en informatie 
over zaken die ze moeten regelen. 

 

 

Beheer recreatieterrein Gravenbol  

Wat hebben we bereikt? 
Het bedrijf Costa del Luna beheerde de Gravenbol tijdens het recreatieseizoen. Buiten het seizoen 
zorgden wij voor het beheer. Hierdoor was het terrein toegankelijk voor dagrecreanten. Inwoners 
van Wijk bij Duurstede en omstreken konden tijdens de warme zomermaanden op een veilige 
manier recreëren (vooral zwemmen). Onze belofte om het terrein laagdrempelig toegankelijk te 
houden voor dagrecreatie is hiermee waargemaakt. Deze belofte deden wij in 2017  bij de 
overname van het terrein van het recreatieschap.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Tot december 2018 beheerde BV Gravenbol het terrein. Dit beheer werd door BV Gravenbol 
onverwacht gestopt. Via een Meervoudige Onderhandse Aanbesteding hebben we een nieuwe 
beheerder gevonden voor de duur van een jaar.  
Bij aanvang van de aanbesteding waren er vijf geïnteresseerde partijen. Tijdens het traject bleek 
dat de exploitatiemogelijkheden te beperkt waren om de beheerkosten terug te verdienen. Ook 
was de looptijd van de afspraak (één recreatieseizoen) te kort voor de meeste partijen. Drie 
partijen vielen daardoor af, één partij leverde onvolledige informatie. Uiteindelijk kwam Costa del 
Luna als meest geschikte partij uit de bus. 
 

 

Verbouwing Markt 24 / Herhuisvesting Museum Dorestad - VVV   

Wat hebben we bereikt? 
Begin 2019 startten we met een Aangepast Ontwerp voor de verbouwing Markt 24. Dit, nadat eind 
2018 de buren niet meer wilden meewerken aan het eerdere ontwerp dat was gemaakt. Op 16 juli 
stemden we in met het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Daarna konden wij verder met de fase van 
het Aangepast Definitief Ontwerp.  
Het ontwerp past goed in de omgeving en het monument blijft zoveel mogelijk onaangetast. Eind 
van het jaar waren we bijna zo ver dat het Aangepast Definitief Ontwerp gereed was. 
Ook zijn we gestart met alle voorbereiding voor het kiezen van de aannemer. De keuze is pas in 
2020 bekend. 
Het nader onderzoek naar vleermuizen is klaar. Bij de Provincie Utrecht loopt de aanvraag voor 
goedkeuring van ons plan om de vleermuizen nieuwe nestmogelijkheden te geven in de omgeving. 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij de verbouwing van dit monument. Wij keken 
daarbij onder andere naar gepaste isolatie en onderzochten de meest geschikte installaties. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
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We werkten samen met de VVV en Museum Dorestad aan het Aangepast ontwerp. Ook 
overlegden wij vaak met MooiSticht over het ontwerp. Wij lieten alle onderzoeken uitvoeren die 
noodzakelijk zijn voor het ontwerp en de omgevingsvergunning. 
Voor het museum is in de begroting een subsidie van € 42.350 opgenomen.  
Het krediet voor de verbouwing is vastgesteld in 2017. Het project is vertraagd en het krediet is 
tussentijds niet geïndexeerd terwijl de bouwkosten zijn gestegen. In 2020 zal de hoogte van het 
krediet opnieuw beoordeeld worden.  
 

 

Markt en Stadspompen 

Wat hebben we bereikt? 
Het jaar 2019 was het jaar van de verandering van het hartje van de binnenstad van Wijk bij 
Duurstede. Ook in de toekomst willen we hier een aantrekkelijke plek hebben voor bewoners en 
bezoekers. Het ontwerp voor de Markt is met de uitvoering tot leven gekomen. Een van de 
belangrijkste speerpunten was ‘Ruimte maken op de Markt’. Dit was vastgelegd in een aantal 
doelstellingen: 

• de Markt is toegankelijk en veilig voor gebruikers en bezoekers; 

• de Markt is een aangenaam verblijfsgebied; 

• de Markt is representatief en geeft uitdrukking aan de kwaliteit en het historische 
karakter van Wijk; 

• de Markt geeft ruimte en aanleidingen voor activiteiten en ontmoetingen; 

• de inrichting ondersteunt het functioneren van bedrijven, voorzieningen en het wonen 
aan de Markt. 

 
Door een maatschappelijk initiatief zijn de twee stadspompen op de Markt weer werkend 
gemaakt.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Samen met de aannemer, de architect en het ingenieursbureau werkten wij het schetsontwerp uit.  
En keken wij naar de meest optimale indeling. Halverwege februari is de uitvoering gestart. Het 
werk is binnen de geplande termijn, voor Koningsdag, opgeleverd.  
In de uitwerking heeft dit zich vertaald in de volgende ruimtelijke ingrepen: 

• De introductie van eenrichtingsverkeer en het ontmoedigen van zoekverkeer. 

• Herstraten, inrichting op 1 niveau, aanbrengen duidelijke rijloper. 

• Verbeteren en uitbreiden fietsparkeren. 

• Toevoegen van straatmeubilair. 

• Scheppen van ruimte door het weghalen van dwarsparkeren en paaltjes. 
Dit laatste heeft ertoe geleid dat we op een andere plek parkeren zullen moeten compenseren.  
 
De twee stadspompen zijn sober gerestaureerd en de waterpompen zijn volledig hersteld. Het 
oorspronkelijk beschikbare gestelde bedrag bleek onvoldoende doordat de aanzuigbuizen in de 
grond onvoldoende water gaven. Er is daarom bij de Najaarsnota extra budget aangevraagd om 
nieuwe aanzuigbuizen in de grond te boren. 
 

 

Bouw Beleef Geniet (Natuurspelen, -beleven en bewegen) 

Wat hebben we bereikt? 
Als gemeente ontvingen wij eerder een gift (€ 157.500) van de opgeheven stichting De Speelhoek 
om natuurspelen, -beleven en bewegen te stimuleren en ontwikkelen in de hele gemeente. 
Daarvoor startten wij het project Bouw Beleef Geniet. Initiatiefnemers uit de samenleving hebben 
plannen gemaakt en voor een deel al uitgevoerd. Zij kregen daarbij geld vanuit het project. 
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Zo maakten het  afgelopen jaar De Toermalijn en de Piet de Springerschool hun schoolplein 
groener en natuurlijker. Ook is het Stijgbeugelterrein aan de Hordenweg opnieuw ingericht en 
omgedoopt tot Eigenwijks Speelpark. Compleet met pumptrack (een nieuw soort skatebaan) en 
natuurspeelplek. Veel kinderen, jongeren en volwassenen hebben een grote bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van deze nieuwe speelplek. Het park is onder grote belangstelling feestelijk 
geopend.  
De bijdrage vanuit Bouw Beleef Geniet trok ook andere sponsoren en subsidiegevers aan bij de 
verschillende plannen  (o.a. Rabobank, Jantje Beton, Leader). Andere initiatiefnemers  zijn nog aan 
het voorbereiden (Natuurlijk Heel Leuk/Wijksport, Natuurspeelweide Cothen, Carolusschool, De 
Vliert).  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Vanuit de gemeente helpen we de initiatiefnemers bij hun planvorming en uitvoering en bewaken 
we de uitgaven van het geld. 
 

 

Verduurzaming Evenementen  

Wat hebben we bereikt? 
We hebben minder afval bij onze evenementen.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We zijn gestart met het verduurzamen van evenementen. Zo ontwikkelden wij samen met 
recreatie en toerisme en milieu een kunstof glas (ecocup). Op de cup staat het stadspromotielogo 
het logo van de gemeente en van Fairtrade. En is daarmee een echte eyecatcher. Mazijkpop had 
de aftrap van het gebruik van de ecocups. Dit was een succes.  
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Wat heeft het gekost?  

 bedragen x € 1.000 

2 Economisch domein 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

2.1 Cultuur en recreatie - 134 - 303 - 217 86 V - 568 

2.2 Beheer - 673 - 694 - 807 - 113 N - 751 

2.3 Sociale zaken - 7.809 - 7.467 - 7.427 40 V - 7.812 

2.4 Bedrijven - 37 - 3.174 - 1.589 1.584 V - 461 

2.5 Overige gebouwen - 20 - 20 - 299 - 279 N - 27 

Totaal Lasten - 8.673 - 11.658 - 10.340 1.318 V - 9.620 
       

Baten       

2.1 Cultuur en recreatie 35 36 34 - 2 N 1.060 

2.2 Beheer 62 63 55 - 8 N 45 

2.3 Sociale zaken 3.948 3.715 3.758 43 V 4.138 

2.4 Bedrijven 45 2.447 904 - 1.542 N 1.110 

2.5 Overige gebouwen 5 5 2 - 3 N 2 

Totaal Baten 4.095 6.265 4.752 - 1.513 N 6.356 
       

Saldo van baten en lasten - 4.578 - 5.392 - 5.588 - 196 N - 3.265 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - - - - - 658 
       

Onttrekkingen 25 25 413 388 V 100 
       

Mutatie reserves 25 25 413 388 V - 559 
       

Resultaat - 4.553 - 5.367 - 5.175 193 V - 3.823 

 

 Toelichting op financiële afwijkingen 

Bouw Beleef Geniet (natuurspelen, -beleven en bewegen) 

Financiële afwijking 
€ 80.000 
 

Van de eerder ontvangen gift van de opgeheven stichting De Speelhoek is in 2019 € 75.000 
besteed. Voor 2019 was het volledige resterende bedrag van de gift van € 155.000 geraamd. 
Hierdoor ontstaat er een onderschrijding van € 80.000. Voor dit resterende bedrag zijn nog 
plannen in ontwikkeling. 
 

 

Economische ontwikkelingen 

Financiële afwijking 
€ 12.000 
 

Toelichting 
We voerden zelf een beleidsonderzoek naar vaarwegen uit, waardoor externe inhuur niet nodig 
was. Hierdoor bespaarden we eenmalig € 12.000. 
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Voormalig postkantoor (2.2 beheer) en voormalig bibliotheekgebouw (2.5 overige gebouwen) 

Financiële afwijking 
- € 414.000 

 

Wij zijn bezig met Viveste om ons gezamenlijk bezit van het postkantoor en bibliotheek opnieuw te 
verdelen. Dit leidt er ook toe dat wij ons bezit van het postkantoor en bibliotheek financieel 
opnieuw moesten waarderen. Dit leidde tot een extra afschrijvingen van € 114.000 en € 274.000 
(tezamen € 388.000). Daarnaast waren diverse kleine incidentele overschrijdingen op deze 2 
posten welke die per saldo een nadeel van € 26.000 geven. 
 

 

Mutaties reserves (ivm voormalig postkantoor en voormalig bibliotheekgebouw) 

Financiële afwijking 
 € 388.000 
 

De extra afschrijvingen van het voormalig postkantoor (€ 114.000) en voormalig 
bibliotheekgebouw (€ 274.000)  zijn onttrokken uit de reserve grondbeleid, waardoor bij de 
mutaties in de reserves bij dit programma een voordelig verschil is ontstaan van € 388.000. 
 

 

Kosten RSD 

Financiële afwijking 
€ 122.000 
 

Wat hebben we bereikt? 
De stijging van de kosten van de RSD is omgezet in een positief resultaat van ca. € 122.000. Door 
vermindering in de bijdrage aan de apparaatskosten, verhoging van de bijdrage van de regeling 
Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en lagere kosten bijzondere bijstand/minima- en 
armoedebeleid. 

 
Bedrijven 

Financiële afwijking 
              € 1.584.000 

- € 1.542.000 
Saldo:    €      42.000 

 

De realisatie van product 2.4 bedrijven vertoont zowel aan de batenkant als aan de lastenkant een 
grote afwijking ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de begrotingswijziging 
van de grondexploitatie Herstucturering Hoogstraat en De Heul. Deze begrotingswijziging is 
volledig in 2019 ingevoerd terwijl de baten en lasten de komende jaren nog doorlopen.  
Voor de grondexploitaties bedrijven zijn in 2019 de winsten conform de BBV genomen naar rato 
van de voortgang. Dit wordt ook wel de POC methode genoemd (percentage of completion). 
Hierdoor wordt op dit product een voordelig resultaat van € 42.000 is gerealiseerd.  

 
Herinrichting Markt  (Krediet 7310006) 

Financiële afwijking 
- € 18.000 
 

Toelichting 
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Voor de herinrichting van de Markt was er een budget beschikbaar van € 130.000. Het werk is 
gegund voor een bedrag van € 137.000 excl. btw. Bij de aanplant van de nieuwe boom op de 
Markt moest er nog rekening gehouden worden met archeologisch onderzoek. Daarnaast is er een 
kleine meerwerkpost geweest voor directievoering op het werk. Hierdoor is bij elkaar genomen 
een overschrijding ontstaan van - € 18.000. 
 

 
 
Recapitulatie financiële afwijkingen 

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen Programma 2 Economisch domein Incidenteel of structureel Verschil 

Bouw Beleef Geniet    I 80 V 

Economische ontwikkelingen   I 12 V 

Voormalig postkantoor (2.2 beheer) en voormalig bibliotheekgebouw (2.5 
overige gebouwen) 

I - 414 N 

Mutaties reserves (ivm voormalig postkantoor en voormalig 
bibliotheekgebouw) 

I 388 V 

Kosten RSD   I 122 V 

Bedrijven   I 42 V 

Inkomsten woningen statushouders foutief programma (2 versus 3) I - 37 N 

Totaal afwijkingen baten en lasten     193 V 

        

Overschrijding krediet Herinrichting Markt     - 18 N 

 
 
Bestuurlijke risico’s 
 

Uitvoering Participatiewet - RDWI 
 

Risico’s Beheersmaatregel Voortgang Ontwikkeling Kans Impact 

Uitgangspunt is dat de 
door het Rijk 
beschikbaar gestelde 
middelen worden 
ingezet 
Eventuele kortingen 
leiden er dan toe dat 
er keuzes moeten 
worden gemaakt over 
welke doelgroepen 
ondersteuning krijgen. 
Algemeen geldt dat er 
zoveel mogelijk wordt 
ingezet op het zo snel 
mogelijk toeleiden 
naar (gedeeltelijk) 
werk en voor 
doelgroepen met een 

1. Kaderstelling.  
Opstellen strategische 
kaders en 
Tweejarenplan RDWI. 

2. Monitoring 
Maandelijks 
monitoren financiële 
consequenties van 
gevoerde beleid 
RDWI. Zo nodig beleid 
bijstellen 

3. De transitie van de 
RDWI “van bolwerk 
naar netwerk” draagt 
bij aan de integrale 
lokale aanpak voor 
doelgroepen in het 
sociaal domein. Ook 

1. Strategische kaders   
Participatiewet. Op 
basis hiervan stelt de 
RDWI een strategisch 
plan op. 

2. Rapportage vindt plaats 
op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau (DB 
en AB RDWI) 

3. 2019 stond in het teken 
van het uitvoeren van 
het verbeterplan ‘De 
RSD maakt stappen’. 
Verbeteringen in 
bedrijfsvoering en 
dienstverlening zijn 
uitgevoerd en 
geimplementeerd. De 

 

 

6 

 

 

5 
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grote afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt 
gekeken naar een 
koppeling van 
voorzieningen en 
begeleiding met 
welzijnswerk 
(vrijwilligerswerk) en 
de WMO 

met betrekking tot de 
werkgeversbenadering 
en –dienstverlening. 

4. Meer sturing op 
verbonden partijen. 
De nieuwe wet 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) geeft 
gemeenteraden meer 
mogelijkheden om 
sturing te geven aan 
verbonden partijen. 
Hiervoor is in de 
gemeente een traject 
gestart om een proces 
te ontwikkelen om 
meer sturing te geven.  

RDWI heeft zich 
ontwikkeld tot een 
stabiele en sociale 
dienst.  

Biga 
 

De Rijksbijdrage 
neemt de komende 
jaren, tot 2020, 
geleidelijk af van ca. € 
26.000 tot € 22.700 
per standaard eenheid 
Daardoor dekken de 
inkomsten niet langer 
alle kosten (bijv. loon 
volgen cao SW en 
begeleiding). Een 
gewijzigde integrale 
uitvoering van de SW 
in samenhang met het 
Sociaal domein is 
noodzakelijk om de 
tekorten op het 
budget te beperken.  

Nieuw integraal beleid en 
uitvoering voor de Sociale 
Werkvoorziening 
ontwikkelen in 
samenhang met het 
sociaal domein/de RDWI.  

1. De vijf regiogemeenten 
(Wijk bij Duurstede, 
Bunnik, De Bilt, 
Utrechtse  Heuvelrug en 
Zeist) zijn sinds 1 januari 
2016 eigenaar van de 
Biga. Implementatie van 
de nauwere 
samenwerking van de 
Biga en de RDWI, in 
samenhang met het 
Sociaal domein. 

2. De ontwikkelde visie in 
2016 is hiervoor het 
uitgangspunt.  

 
 

6 

 
 

5 

 
 

Beleidsindicatoren 
 

Beleidsindicator Eenheid Periode 
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Economie         

2.01 Functiemenging % 2018 39,9 52,8 

2.02 Vestigingen per 1.000 inw, 15-65 jr 2018 151,6 145,9 
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1.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein 
 

Inleiding 
 
‘Onze strategische keuzes volgend uit onze Toekomstblik en ontwikkelingen op het vlak van 
duurzaamheid zetten ons voor een aantal stevige uitdagingen in dit domein. 
 
Wijk bij Duurstede, nu en in de toekomst als een fijne plek om te wonen en te werken. Vitaal en 
levendig. Een woongemeente voor generaties met voldoende eigen voorzieningen of op acceptabele 
afstand. Daarvoor is het nodig dat we kunnen blijven bouwen, want de tot nu toe door de Provincie 
toegestane te bouwen woningen buiten de rode contour (bebouwde kom), zijn niet toereikend om 
ons inwoneraantal op peil te houden of licht te groeien. We hebben ons sinds 2017 ingezet en zullen 
ons blijven inzetten om in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke 
Verordening ruimte te krijgen voor het bouwen van 1000 extra woningen. Dit vraagt continu 
aandacht, inzet en creativiteit en het versterken van onze positie in de regio. 
 
We hebben de ambitie om in 2030 Klimaatneutraal te zijn. Voor deze ambitie zetten 
inwoners en gemeente zich al enige tijd hard in, maar er is nog veel te doen om deze ambitie te 
realiseren; minder energie verbruiken, duurzame energie gebruiken en resterende CO2-uitstoot 
compenseren. De doelstelling van de rijksoverheid om in 2050 in Nederland een geheel duurzame 
energievoorziening te hebben is vastgelegd in het Energieakkoord. Vraagstukken als hoe en wanneer 
we in Wijk bij Duurstede en de regio de overgang naar volledig groene energie vanuit zon, wind, 
biomassa en water (of nieuwe technologieën) maken, raken al onze inwoners en is een hele omslag 
op vele terreinen. Eén van de grootste uitdagingen hierbij is verwarming, we gebruiken hiervoor 
veelal aardgas. Dit zal volledig vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen. Bij 
nieuwbouwprojecten is dit voor ons een uitgangspunt, maar de oplossingen voor bestaande wijken 
liggen nog niet voor het oprapen. We, gemeente, inwoners, deskundigen, bouwsector, landelijke 
overheid en partners in de regio, kunnen onze schouders onder deze opgave zetten door onze 
denkkracht te combineren en te leren van de stappen die we zetten. Dat er veel verschillende 
perspectieven zijn op wat nodig, goed, realistisch, uitvoerbaar en wenselijk is, is enerzijds een 
voordeel. Hoe meer mensen kijken, hoe meer er gezien wordt. De kanttekening is dat het veel inzet, 
geduld en luistervaardigheid vraagt om elkaar goed te verstaan. We zien het als noodzaak om dit zelf 
goed te kunnen. En als onderdeel van onze taak om anderen hierbij te ondersteunen. 
 
Een aanzienlijke ontwikkeling in dit domein is de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting 
vanaf 1 januari 2021. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de 
fysieke leefomgeving. Naast dat deze wet minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk met zich meebrengt, vraagt het ook een omslag in denken en 
handelen van gemeente, inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers. Startpunt bij initiatieven is 
bijvoorbeeld het ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’ en de participatie mogelijkheid voor 
inwoners en andere betrokkenen aan de voorkant bij beleidsontwikkeling. Als regiegemeente 
hebben we al ervaring opgedaan met diverse participatievormen, de omslag van denken die van de 
gemeente gevraagd wordt bij de Omgevingswet is dus niet nieuw. Maar er is ook nog veel te leren en 
te verbeteren. Daarnaast is het voor inwoners en ondernemers ook een nieuwe manier van werken 
en omgaan met elkaar. Naast dit alles vraagt ook de meer ‘technische’ kant van de invoering van 
deze wet veel van onze kennis en inzet. Al met al dus een grote en belangrijke klus om te klaren.’ 
(bron: Begroting 2019) 
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Beleidsinhoudelijke verantwoording 
 

Klimaatneutraal in 2030 

Wat hebben we bereikt? 
Het taakveld duurzaamheid is bijgewerkt. Het doel is bijgesteld van klimaatneutraal naar 
energieneutraal in 2030. In de nieuwe begroting is een onderverdeling gemaakt naar stoppen met 
het gebruik van fossiele brandstoffen en opwekken van duurzame energie. 
Wij hebben flinke stappen genomen, maar een versnelling is nodig om het doel in 2030 te 
bereiken. 
 
Enkele cijfers*:                                             2016                       2017                         2018 
CO2-uitstoot                                            97.700 ton             94.900 ton              nog niet bekend 
Energieverbruik                                        1.275 TJ                  1.272 TJ                nog niet bekend 
Duurzame energie (en %)                    30 TJ  (2,4%)             36 TJ (2,8%)          nog niet bekend 
 
*Bron: Klimaatmonitor, Rijkswaterstaat 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Het zonneveldenbeleid is vastgesteld. Hierin is het advies van het Burgerpanel zonnevelden 
opgenomen.  

• De procedure voor plannen voor zonnevelden is vastgesteld en van start gegaan. 

• In gesprek met jongeren over hun mening over de energietransitie (Watt Nou).  

• In U10 verband stellen we een Regionale EnergieStrategie (RES) op.  

• Verduurzaming gemeentehuis: dakisolatie is vervangen, extra zonnepanelen geplaatst, 
verlichting is vervangen door LED. 

• Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente is uitgebreid van 8 naar 24 
oplaadpunten. 

• Het nieuwe Water- en Rioleringsplan is vastgesteld, waarin het thema wateroverlast is 
opgenomen. 

• Wij hebben prestatieafspraken met Viveste gemaakt over energiezuinige huurwoningen, zowel 
nieuwbouw als opknappen van bestaande woningen. 

• Wij trekken samen op met gemeenten Houten, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik voor het 
opstellen van een warmtetransitievisie.  

 

 

Energieloket breed onder de aandacht en open zo lang als nodig 

Wat hebben we bereikt? 
Er zijn meer dan 150 gesprekken met bewoners gevoerd over energiebesparing in het 
Energieloket. Het aantal energiecoaches is gegroeid van 6 naar 12 personen.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het Energieloket is 4 middagen per week geopend voor bewoners. De website jouwhuisslimmer.nl 
is verder ontwikkeld en wordt steeds bijgewerkt met nieuwe informatie en bewonersverhalen. De 
(nieuwe) energiecoaches hebben allemaal trainingen gevolgd. 
 

 

Noorderwaard-Noord aardgasvrij 

Wat hebben we bereikt? 
De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling is beschikbaar voor alle woningeigenaren in de 
Noorderwaard-Noord. Deze regeling wordt uitgevoerd door organisatie De Woonpas. De Woonpas 
helpt woningeigenaren met maatregelen die energie besparen, hoe ze het kunnen betalen (zonder 
dat de kosten voor energie hoger worden) en zorgt voor de uitvoering.  
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Wat hebben we ervoor gedaan? 
We werken samen met De Woonpas voor de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling en maken 
deze regeling mogelijk voor bewoners van de Noorderwaard-Noord. De gemeenteraad heeft 
hiervoor een model bekostigingsbesluit en model baatbelastingverordening vastgesteld. Eind 2019 
zijn alle bewoners van de Noorderwaard-Noord per brief op de hoogte gebracht en uitgenodigd 
voor informatiebijeenkomsten. 
 

 

Invoering Omgevingswet en werkbudget vooruitlopend op implementatieplan 

Wat hebben we bereikt? 
Wij weten wat wij nodig hebben om klaar te zijn voor de Omgevingswet. En we zijn gestart met 
het behalen van de doelen uit de Omgevingswet (zoals minder regels en makkelijke en snelle 
procedures).  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het werkbudget is gebruikt om het implementatieplan op te stellen. Het college heeft het 
implementatieplan Omgevingswet (met alle acties om klaar te zijn voor de Omgevingswet) in mei 
vastgesteld. De raad heeft indecember het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie stedelijk 
gebied vastgesteld. Het college heeft de projectopdrachten voor werkprocessen, milieuthema’s en 
aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet in december vastgesteld.  
 

 

Broekweg 

Wat hebben we bereikt? 

• Duidelijke afspraken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dit zijn 
andere afspraken dan eerder verwacht in het project Broekweg. 

• Technische onderzoeken naar draagkracht bodem, waaruit een goede methode naar voren 
komt om de weg opnieuw aan te leggen en verbreden. 

• Informatieavond voor bewoners, waar alle wensen en uitdagingen zijn opgehaald.    
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
In de tweede helft van 2019 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de draagkracht van de 
bodem en huidige asfalt verharding.  
Wij hebben een informatieavond georganiseerd voor de buurtbewoners. Bijna alle buurtbewoners 
waren hierbij aanwezig. Naast de technische informatie vanuit de gemeente, hebben de bewoners 
hun wensen kenbaar gemaakt en hebben we gezamenlijk gezocht naar oplossingen.  
 

 

Erfgoed: monumenten en archeologie 

Wat hebben we bereikt? 
Wij hebben meer aandacht gegeven aan erfgoed door het aannemen van een 
gemeentearcheoloog. Met een ‘archeoloog in huis’ kunnen wij sneller en beter communiceren en 
lopen projecten soepeler. Dit bespaart kosten voor de gemeente en voor inwoners. Ook kunnen 
wij nu meer aandacht geven aan monumentenzorg. Wij zijn gestart met het maken van de 
cultuurhistorische waardenkaart met een publiekskaart. Ons erfgoed is beter beschermd nu alle 
gemeentelijke monumenten zijn aangewezen. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Wij hebben een gemeentearcheoloog aangenomen (18 uur per week). 
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• Wij hebben opdracht gegeven voor het maken van de cultuurhistorische waardenkaart (met 
publiekskaart) voor de gehele gemeente (klaar in 2020). 

• De aanwijzingsprocedures van de gemeentelijke monumenten zijn afgerond. 

• De gemeentearcheoloog, het museum en het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) hebben samen 
met de lokale amateurarcheologen regelmatig het ‘Keukentafel overleg’ over lopende 
archeologische zaken in en rond Wijk bij Duurstede. 

• Amateurarcheologen worden door de gemeentearcheoloog actief betrokken en ingezet bij 
opgravingen. 

• Begeleiden van particulieren om slimmer en archeologievriendelijker te bouwen. 

• Contact gelegd op nationaal en internationaal niveau met wetenschappers die bezig zijn met 
vervolgonderzoek naar onze archeologie. 

 

 

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 

Wat hebben we bereikt? 
ODRU voert de basistaken milieu en taakveld Externe Veiligheid voor ons uit. Deze zijn in 2019 
uitgebreid (zoals vergunningverlening milieu, toezicht op sloop, indirecte lozingen). Hiermee 
voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(Wet VTH). In het 3e kwartaal is geëvalueerd. Bij de begrotingscyclus van 2020 worden de 
resultaten en de financiële gevolgen van de evaluatie meegenomen. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Er is aandacht besteed aan de invoering van de extra taken.  
De Regievoerder heeft zich ingezet voor afstemming tussen het team LFO (vergunningen en 
bestemmingsplannen) en de ODRU. De Dienstverleningsovereenkomst met de ODRU is uitgebreid.  
 

 

Ontwikkeling van Bosscherwaarden naar natuur, via zandwinning en specieberging 

Wat hebben we bereikt? 
In het verleden hebben wij de ontwikkelaar een brief geschreven over zijn verzoek om mee te 
werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan. In de brief is aangegeven dat er nog veel 
onduidelijk is en welke informatie nog moet worden aangeleverd. De Milieu Effect Rapportage 
(MER) opgesteld en voor reacties ter inzage gelegd. Tevens is de MER beoordeeld door de 
onafhankelijke MER-commissie. Deze heeft vastgesteld dat de MER op een aantal onderwerpen 
moet worden aangevuld. De onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is zijn wel 
goed in de MER opgenomen. Deze onderwerpen zijn: geluid, lucht (fijnstof) en afstandnormen 
voor bedrijfsactiviteiten. 
De Rekenkamercommissie heeft het plan voor de ontwikkeling van de Bosscherwaarden 
onderzocht en advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Wij hebben hierop een bestuurlijke 
reactie en toelichting aan de raad gegeven. Daarna heeft de raad er openbaar over vergaderd. 
De ontwikkelaar is verzocht de documenten en rapporten die nodig zijn snel aan te leveren. 
Wanneer deze zijn ontvangen kan door ons een advies aan de gemeenteraad worden geschreven 
om een besluit te nemen op het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Voor de MER hebben we veel contact gehad met de Provincie Utrecht en de MER- 
Commissie. Het doel was het opgestelde MER goed te beoordelen, zodat alle milieugevolgen van 
het plan duidelijk zijn. Dit is erg belangrijk voor het advies dat wij opstellen voor de gemeenteraad. 
Met de Rekenkamercommissie hebben we samengewerkt om alle informatie aan te leveren. 
Hierdoor kon een compleet advies worden opgesteld. 
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Tot slot hebben wij regelmatig contact gehad met de ontwikkelaar en deze vaak gevraagd om de 
gevraagde informatie snel aan te leveren. 
 
Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de ambtelijke kosten voor de behandeling van zijn verzoek 
worden doorbelast. Voor de boekjaren 2018 en 2019 is een onderschrijding van € 34.078. In de 
begroting is deze opbrengst niet geraamd. 
 

 

Programma woningbouw: tekort aan betaalbare woningen 

Wat hebben we bereikt? 
Bij de vaststelling van de gemeentelijke structuurvisie in 2010 is gestart met het Programma 
woningbouw en de inrichting van een gemeentelijk grondbedrijf. Opgaven die voortvloeien uit de 
Woonvisie worden zo vertaald naar uitvoering en vinden hun neerslag in grondexploitaties. De 
ambitie is om jaarlijks ca. 125 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, waarvan 35% 
sociaal. Voor nieuwe uitbreidingslocaties geldt een percentage van 30% sociale woningbouw. 
Er zijn volgens het woningbouwprogramma 108 woningen gereed gekomen. In werkelijkheid zal 
dit aantal nog wat hoger liggen, omdat het woningbouwprogramma alleen locaties met meer dan 
5 woningen meetelt. 
 
Door de raad is een werkconferentie “Snel betaalbaar bouwen” gehouden, die heeft geleid tot een 
motie aan het college om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Deze motie hebben wij 
omarmd en op een aantal locaties is het gelukt betaalbare woningen te realiseren, veelal in het 
huursegment “kleine appartementen”. 
  
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar 1.000 extra woningen afgerond. Wij hebben 
daarop bestuurlijk gereageerd en aangegeven dat wij ons binnen regionaal verband blijven 
inzetten voor voldoende woningbouw in onze gemeente. Het belang van duidelijkheid hierover is 
groot, omdat een nieuwe uitbreidingslocatie enige jaren voorbereidingstijd vraagt en we willen 
voorkomen dat er enkele jaren geen woningen kunnen worden opgeleverd. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Binnen grondexploitaties zoals o.a. De Engk, Winkelcentrum De Horden, Oranjehof en De Kamp  

zijn diverse bouwprojecten mogelijk gemaakt. Daarnaast werken wij aan de voorbereidingen van 

nieuwe grondexploitaties met ontwikkelende partijen en de Provincie. 

Ten behoeve van de motie “Snel betaalbaar bouwen” hebben we onderzocht welke locaties 
hiervoor in aanmerking komen, onder de wet- en regelgeving in 2019. We hebben overlegd met 
grond- en woningeigenaren over woningsplitsing en het bouwen van betaalbare woningen. Ook 
hebben we onderzocht hoe het ruimtelijke en huisvestingsbeleid de specifieke bouwlocaties voor 
(snel) betaalbaar wonen kan ondersteunen. 
 
Binnen U-10 verband en de nieuwe Provinciale omgevingsvisie (Povi) hebben we gewerkt aan de 
toekomst van het Kromme Rijn gebied en het opstellen van een integraal document, waarbinnen 
woningbouwontwikkeling en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn. 
 

 

Nieuwe gemeentewerf en milieustraat 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben de programma’s van eisen (PvE) opgesteld voor de nieuwe gemeentewerf en 
milieustraat. Het PvE is een document dat in de volgende fase wordt gebruikt om een definitief 
ontwerp te maken. Ook hebben we een dia-visualisatie laten maken om duidelijk te maken hoe de 
nieuwe gemeentewerf en milieustraat er uit kunnen gaan zien. In een themasessie hebben we de 
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gemeenteraad bijgepraat. Daarin is de bandbreedte van de investeringen genoemd en de 
gevolgen voor de gemeentebegroting. Door de raad werd positief gereageerd, maar er werd ook 
aandacht gevraagd voor voldoende ruimte voor de toekomst en het voorkomen van filevorming 
op de openbare weg. Deze aanbevelingen nemen we mee in het verdere proces. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
De beide programma’s van eisen zijn opgesteld door een projectgroep met vakinhoudelijke kennis, 
onder begeleiding van een extern adviesbureau. Ook hebben we berekeningen laten maken van 
de benodigde investeringen. Het personeel van de werf en milieustraat is betrokken bij het maken 
van beide programma’s van eisen. 
Tegelijkertijd zijn we ook begonnen met het regelen van de organisatie van een innamepunt voor 
kringloopartikelen en een demontageruimte. In deze ruimte kan grof huishoudelijk afval worden 
gedemonteerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee wordt uit het afval meer 
herwinbare grondstoffen gewonnen. 
 

 

Bedrijventerrein Cothen: haalbaarheid ontwikkeling woningbouw 

Wat hebben we bereikt? 
De raad heeft de resultaten van het eerste haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van 
woningbouw op het bedrijventerrein Cothen besproken. Er werd een voorkeursvariant 
aangewezen die door ons verder is onderzocht.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben de medewerking gevraagd en gekregen van de bedrijven om een taxatie uit te voeren 
van hun bedrijf. Zo hebben we een beter beeld gekregen van wat het kost om de bedrijven uit te 
kopen en te verplaatsen. Daarnaast hebben we onderzocht wat nodig is om een nieuw 
bedrijventerrein aan de Provinciale weg (N229, Stefanusterrein) te maken. We hebben beter 
inzicht gekregen in de noodzakelijke aansluitingen van het terrein, zowel voor verkeer als de 
riolering. Dit geeft meer inzicht in de financiële haalbaarheid van het plan. 
 

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 

Wat hebben we bereikt? 
De raad heeft het GVVP 2019-2034 vastgesteld. Op hetzelfde moment heeft het college het 
uitvoeringsprogramma 2019-2023 vastgesteld.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben het GVVP samen met een klankbordgroep van inwoners gemaakt.  
 

 

Werkbudget verkeer 

Wat hebben we bereikt? 
Klachten over rijsnelheden zijn behandeld. Met enkele klachten zijn wij nog bezig.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Wij hebben voor de klachten informatie verzameld over hoeveel verkeer er rijdt en hoe hard er 
echt gereden wordt. Dit is uitgevoerd door een extern bedrijf. 
De afstemming tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen in de binnenstad is doorgeschoven 
naar een op te stellen parkeernota.  
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Mooier groen 

Wat hebben we bereikt? 
Er is extra aandacht voor mooier en beter onderhoud van het groen. Wij houden met de 
aandachtspunten van Mooier groen rekening bij het groenonderhoud en vervangingen. Ook 
hebben we achterstanden weggewerkt en handelen we meldingen en verzoeken sneller af.  
Het extra budget is ingezet voor een betere openbare ruimte door zowel onderhoud openbaar 
groen als vegen en het verwijderen van onkruid in het groen en verharding. En het netter maken 
en onderhouden van de randen van het gras.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
In de onderhoudscontracten voor groen wordt extra aandacht gegeven aan het mooier maken van 
het openbaar groen. Wij planten meer verschillende soorten planten terug (biodiversiteit).  
De beleving van mooier groen gaat niet alleen om bomen en struiken. Het gaat ook om het vegen 
van straten en stoepen en het verwijderen van onkruid.  Ook hier is in 2019 hard aan gewerkt (zie 
ook verdere toelichting bij Financiële gevolgen transitie BOR). 
 

 

Financiële gevolgen transitie BOR 

Wat hebben we bereikt? 

• Een vastgesteld Beheer Kwaliteits Plan (BKP). 

• Een vastgesteld Integraal Uitvoerings Plan (IUP). 

• Een nieuw beheersysteem (Obsurv) geïmplementeerd. 

• Een vastgesteld Water en Rioleringsplan. 

• Een strategienota Gemeentelijk Grondstoffen Plan. 

• Nieuwe werkwijze zelfbeheer en burgerparticipatie bij onderhoud. 

• Knelpunt op verkeerzaken opgelost.  

• Vier onderhoudstaken uitbesteed. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het jaar 2019 stond in teken van de basis op orde brengen. Er zijn diverse onderhoudstaken 
uitbesteed: 

• Onderhoud begraafplaatsen 

• Vegen 

• Spelen 

• Onderhoud bomen  
Hierdoor is ruimte ontstaan bij de buitendienst om zich meer te richten op servicetaken.  
De binnendienst is inmiddels op volle sterkte. De beheeradviseurs hebben nieuwe beleidstaken 
opgepakt. Dit heeft gezorgd voor nieuwe beleidsplannen, verbeterde gegevens en overzichten. 
Hierdoor kunnen wij beter sturen, informeren en communiceren.  
Het knelpunt verkeerszaken is inmiddels opgelost door de komst van een nieuwe specialist verkeer 
(team Leefomgeving). Ook is er een vaste uitbreiding van uren voor communicatie, vergunningen, 
tekenwerk en regionale afstemming.  
 

 

Kosten voor onderhoud aan markeringen verhogen 

Wat hebben we bereikt? 

• Goede controle van de wegmarkering waardoor we weten waar de markering onder de 
richtlijn zit. 

• Alle markeringen die niet goed waren zijn vernieuwd of opgenomen in een 
onderhoudsproject.  
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Wat hebben we ervoor gedaan? 
De nieuwe markeringen zijn rond de zomer aangebracht.  Alle werkzaamheden zijn binnen budget 
uitgevoerd.  
 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 bedragen x € 1.000 

3 Ruimtelijk domein 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

3.1 Ruimtelijk - 1.269 - 1.273 - 1.197 76 V - 975 

3.2 Duurzaamheid en milieu - 683 - 908 - 755 153 V - 585 

3.3 Woningbouw - 643 - 717 - 2.173 - 1.456 N - 3.007 

3.4 Verkeer - 2.631 - 2.748 - 2.595 153 V - 2.901 

3.5 Openbaar groen - 1.716 - 1.956 - 1.961 - 5 N - 1.900 

3.6 Riolering - 1.705 - 1.762 - 1.828 - 66 N - 1.767 

3.7 Afvalverwijdering - 2.133 - 2.197 - 2.162 35 V - 1.797 

Totaal Lasten - 10.779 - 11.562 - 12.672 - 1.111 N - 12.932 
       

Baten       

3.1 Ruimtelijk 646 460 698 238 V 761 

3.2 Duurzaamheid en milieu 13 91 28 - 62 N 5 

3.3 Woningbouw 383 1.406 1.899 493 V 3.692 

3.4 Verkeer 286 366 398 32 V 295 

3.5 Openbaar groen 41 71 52 - 19 N 57 

3.6 Riolering 2.444 2.501 2.561 60 V 2.395 

3.7 Afvalverwijdering 2.850 2.914 2.868 - 46 N 2.361 

Totaal Baten 6.664 7.809 8.505 696 V 9.566 
       

Saldo van baten en lasten - 4.115 - 3.752 - 4.167 - 415 N - 3.366 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 34 8 - 532 - 539 N - 2.419 
       

Onttrekkingen 102 1.056 1.285 230 V 1.240 
       

Mutatie reserves 68 1.064 754 - 310 N - 1.179 
       

Resultaat - 4.048 - 2.689 - 3.413 - 725 N - 4.545 

 
 

Toelichting op financiële afwijkingen 
 

Leges Ruimtelijke Ordening (RO) 

Financiële afwijking 
€ 93.000 
 

Toelichting 
Wij hebben de planologische procedures voor een aantal grote bouwprojecten afgerond, 
waaronder de biovergister en het zonneveld Cothen. We hebben hierdoor meer legesopbrengsten 
binnengekregen.  
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RO Bestemmings- en structuurplannen & procedures 

Financiële afwijking 
€ 29.400 
 

Toelichting 
Omdat we de actualisatie van de welstandsnota en bestemmingsplan Langbroek niet hebben 
opgepakt in 2019 heeft dit geresulteerd in een voordeel van € 29.400. 
 

 

Volkshuisvesting overig  

Financiële afwijking 
€ 29.000 
 

Toelichting 
Het voordelige verschil is ontstaan door lagere kapitaallasten dan begroot en minder kosten voor 
huren en pachten. 
 

 
 

Leges omgevingsvergunningen 

Financiële afwijking 
€ 49.600 
 

Toelichting 
Er was € 475.000 begroot aan opbrengst leges omgevingsvergunningen. In de Najaarsnota is dit 
bedrag bijgesteld naar € 350.000 vanwege woning- en utiliteitsbouwprognoses. Door een aantal 
onverwachte grote particuliere bouwprojecten in het laatste kwartaal zijn er meer legesinkomsten 
waardoor we en positief resultaat van € 49.600 hebben gerealiseerd. 
 

 

Erfgoed: monumenten en archeologie  

Financiële afwijking 
€ 38.000 
 

Toelichting 
Dit budget is onjuist bij archeologie opgenomen in plaats van bij de salariskosten van team 
Leefomgeving. Dit budget was bedoeld voor het aannemen van de gemeentearcheoloog. In de 
Najaarsnota is dit aangepast vanaf 2020. Hierdoor is dit budget niet besteed in 2019. 
 

 
Kabel-glasvezel buitengebied  

Financiële afwijking 
€ 16.700 
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Toelichting 
Dit is een (kruis)post met inkomsten (subsidie van de Provincie) en uitgaven (gebiedscoöperatie O-
gen). De subsidie is een financiële ondersteuning bij de voorbereiding/ vraagbundeling naar snel 
internet in het buitengebied. Bij de eindafrekening met gebiedscoöperatie O-gen blijken er al 
eerder kosten door de gemeente te zijn betaald. Hierdoor blijft er op deze post budget over.  
 

 
Klimaatneutraal in 2030 

Financiële afwijking 
€ 17.900 Infaseren duurzame energie          
€ 26.500 Werkgroepen Milieubeleidsplan   
 

Toelichting 
De herijking van het taakveld Duurzaamheid heeft ten tijde van de Voorjaarsnota geleid tot het 
toekennen van extra middelen. Toch is er een onderschrijding van het budget geweest, op het 
infaseren van duurzame energie en op de werkgroepen vanuit het Milieubeleidsplan. Oorzaken 
hiervan zijn: 

• De reservering voor de bijdrage aan de Regionale Energie Strategie is uitgesteld naar 2020. 
Hiervoor was € 7.500 gereserveerd. In 2020 ontvangen we de factuur voor de bijdragen 
van 2019 & 2020 samen, zoals is besloten door de bestuurstafel U10.  

• Het opstellen van een bodemenergiekaart is doorgeschoven naar 2020. 

• Bij het vaststellen van het beleid voor zonnevelden is besloten om ook een procedure voor 
initiatieven van zonnevelden op te stellen. Deze procedure is eind december opgestart en 
loopt t/m april 2020. Voor deze procedure maken we kosten in 2020. 

• Enkele werkgroepen vanuit het Milieubeleidsplan zijn minder actief geworden. Dit lag ook 
in de lijn der verwachting. Andere werkgroepen zijn nog wel actief, maar hebben minder 
uitgaven gehad in 2019 en uitgaven uitgesteld naar 2020. 

 

 
 

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 

Financiële afwijking 
€ 12.700 
 

Toelichting 
De Provincie heeft 1 jaar langer bijgedragen aan het taakveld externe veiligheid. 
 

 
 

Milieubeheer, dienstverlening derden 

Financiële afwijking 
€ 36.000 
 

Toelichting 
Bij de Voorjaarsnota is incidenteel budget toegekend voor digitaliseren van milieudossiers. In 
december is capaciteit vrijgekomen bij de gemeente voor het opschonen van deze dossiers. Het 
digitaliseren start daarom in 2020.  
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Woningbouw 

Financiële afwijking 
- € 1.456.000 (lasten) 

               €    493.000 (baten) 
- €   963.000 

Toelichting 
In de Najaarsnota is het effect van de actualisatie van de grondexploitaties 2019 (vastgesteld door 
de raad in juli) meegenomen. Dit betrof een raming van € 1,022 miljoen  positief. Diverse 
opbrengsten zijn echter wat vertraagd waardoor deze niet in het resultaat van 2019 vallen. Het 
saldo van de winstnemingen en verliesvoorzieningen van de grondexploitaties in 2019 (exclusief 
Hoogstraat-De Heul) betrof € 317.000. Hiervan is een deel in programma 2 (bedrijven) 
verantwoord en een deel in programma 3 (woningbouw).  
Tevens hebben er nog correcties plaatsgevonden naar aanleiding van de ‘basis op orde’ waarbij 
geactiveerde kosten bij de post immateriële vaste activa (onderzoek en ontwikkeling postkantoor) 
volledig zijn afgeboekt (€ 89.000). 
 

 
 

Verkeersmaatregelen (beheer) 

Financiële afwijking:    
€ 27.600 
 

Toelichting 
Jaarlijks worden er per wijk verkeersborden vervangen. Hierbij wordt gekeken of minder borden 
mogelijk zijn. Er bleken geen grote vervangingen nodig te zijn. Er zijn wel een aantal kleine wensen 
uit de samenleving van dit budget uitgevoerd.  
 

 

Informatiemateriaal recreatief verkeer buitengebied (GVVP) 

Financiële afwijking 
€ 10.000 
 

Toelichting 
Dit budget is bij de Voorjaarsnota voor dit doel beschikbaar gesteld. In 2019 is, als onderdeel van 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), opdracht gegeven voor de ontwikkeling van 
informatiemateriaal voor (recreatief) verkeer in het buitengebied. Een extern bureau is dit aan het 
uitwerken. De opdracht is eind 2019 gegeven en de werkzaamheden zijn over de jaarwisseling 
heen gelopen.  
 

 

Pilot snelheidsremmers buitengebied (GVVP) 

Financiële afwijking 
€ 20.000 
 

Toelichting 
Dit bedrag is voor uitvoering van snelheidspilots in het buitengebied als onderdeel van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). De uitvoering van 2 pilots is opgedragen, maar als 
gevolg van overleg met het Dorpsplatform en maatvoering in overleg met een loonwerker nog niet 
uitgevoerd.  
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Straatreiniging 

Financiële afwijking 
- € 34.700 
 

Toelichting 
In 2017 zijn de onderhoudsbudgetten gecentraliseerd en niet meer rechtstreeks onder 
Straatreiniging opgenomen in de begroting. De overschrijding op Straatreiniging omvat de 
uitgaven die nodig zijn voor het onderhoud aan machines en gereedschappen. De overschrijding  
op Straatreiniging wordt gecompenseerd door een onderschrijding in de gecentraliseerde post 
bedrijfsvoering.  Op het veegbestek is ook een kleine overschrijding ontstaan door het ontbreken 
van enkele stelposten in het bestek. Dit zal in 2020 worden rechtgetrokken met de actualisatie van 
dit bestek.  
 

 

Openbare Verlichting 

Financiële afwijking 
€ 91.400 
 

Toelichting 
De kapitaallasten waren lager dan begroot. Dit komt doordat de vervangingsinvesteringen van 
lichtmasten en armaturen achter lopen op het vervangingsplanning van de Openbare Verlichting. 
De bestaande kredieten lopen nog door omdat werkzaamheden niet volledig zijn afgerond en 
doorlopen in 2020. 
 

 

Watergangen 

Financiële afwijking 
€ 29.000 
 

Toelichting 
Wij hebben op de post Watergangen minder aan beschoeiingen, duikers en stuwen uitgegeven 
dan was begroot. Alleen de beschoeiing aan het Kerkeland is aangepakt. Wij hebben alle 
beschoeiingen nagekeken om tot een goed onderhoudsplan te komen.   
 

 

Essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte 

Financiële afwijking 
- € 25.000 
 

Toelichting 
Voor een veilige omgeving is noodkap van acuut onveilige bomen nodig geweest. Bomen die 
slechter werden door de ziekte en daardoor een gevaar konden vormen zijn gerooid. Er is extra 
gesnoeid voor veiligheid; vooral dood hout en zware takken die aangetast waren. 
 

 

Riolering, rioolstelsel Groot Onderhoud 

Financiële afwijking  
- € 24.300 
 

Toelichting 
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Rondom de Ossenwaard in Cothen is een ernstige bodemverontreiniging met PER gevonden. Deze 
stof werd vroeger vooral gebruikt in chemische wasserijen en autobedrijven. Tijdens het 
onderzoek is gebleken dat deze verontreinigde stof niet alleen in de bodem maar ook in het 
hoofdriool terecht is gekomen. Om verdere verspreiding van de bodemverontreiniging tegen te 
gaan, zijn in december de riolen bij de Ossenwaard door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd en 
onderzocht op schade. PER kan riolen aantasten waardoor lekkages kunnen ontstaan.  Het riool 
bleek niet beschadigd. Deze uitgaven zijn verrekend met de voorziening riolering.    
 

 

Riolering beleid 

Financiële afwijking 
- € 27.000 
 

Toelichting 
Op deze post zijn de kosten voor de jaarbijdrage van het samenwerkingsverband Winnet geboekt. 
Deze kosten werden andere jaren rechtstreeks uit de voorziening Riolering, onderdeel “personeel 
van derden” betaald. Volgens de regelgeving is dit niet (meer) mogelijk. De kosten zijn op Riolering 
beleid geboekt en hierdoor ontstaat een overschrijding van dit budget. 
 

 
 

Riolering, pompen en gemalen 

Financiële afwijking 
€ 58.000 
 

Toelichting 
Op de post Groot Onderhoud pompen is minder uitgegeven dan begroot. De reden hiervoor is dat 
de aanbesteding van het groot onderhoud pompen en gemalen is uitgelopen. De nieuwe 
aannemer is pas in september gestart met zijn werkzaamheden. Hierdoor hebben we minder 
kosten gemaakt. 
 

 
 

Mutaties reserves  

Financiële afwijking 
- € 310.000 
 

De afwijking in de reserves betreft de mutaties in de bestemmingsreserve grondbeleid. Deze 
mutaties zijn gemaakt in overeenstemming met de actualisatie grondexploitaties Jaarrekening 
2019 (vastgesteld door de raad op 16 juni 2020). 

 
 
Overig 
 

Uitbesteding taken transitie BOR vertraagd 

Financiële afwijking 
€ 44.500 
 

Toelichting 
Dit budget maakt deel uit van het transitiebudget BOR, bedoeld om taken die wij eerst zelf deden 
over te zetten naar regietaak (onderhoudsbestekken door externen). Omdat de aanbestedingen 
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van de drie bestekken een half jaar vertraagd zijn, zijn ook de bijbehorende 
vervolgwerkzaamheden uitgesteld (bijv. extra inspecties en onderzoeken, optimaliseren 
beheersysteem en aanschaf van software). De bestekken zijn in december 2019 / januari 2020 
gereed en de vervolgwerkzaamheden kunnen daarna worden uitgevoerd.  
In de jaarrekening zijn alle loonsombudgetten en -kosten geboekt onder bedrijfsvoering bij 
programma 5. Hierdoor levert dit geen resultaateffect op in dit programma 3. 
 

 
 
Recapitulatie financiële afwijkingen  

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen Programma 3  Ruimtelijk domein 
Incidenteel 

of 
structureel 

Verschil 

Leges Ruimtelijke Ordening (RO)   I 93 V 

Leges omgevingsvergunningen   I 50 V 

Erfgoed: monumenten en archeologie    I 38 V 

Kabel-glasvezel buitengebied    I 17 V 

Bosscherwaarden    I 16 V 

Inkomsten woningen statushouders foutief programma (2 versus 3) I 37 V 

RO Bestemmings- en structuurplannen & procedures I 29 V 

Volkshuisvesting overig   I 29 V 

Klimaatneutraal in 2030   I 44 V 

ODRU   I 13 V 

Milieubeheer, dienstverlening derden   I 36 V 

Woningbouw   I - 963 N 

Verkeersmaatregelen (beheer)   I 28 V 

Informatiemateriaal recreatief verkeer buitengebied (GVVP) I 10 V 

Pilot snelheidsremmers buitengebied (GVVP)   I 20 V 

Straatreiniging   I - 35 N 

Openbare Verlichting   I 92 V 

Watergangen   I 29 V 

Essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte   I - 25 N 

Mutaties reserves    I - 310 N 

Diversen programma 3   I 28 V 

Totaal afwijkingen     - 725 N 
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Bestuurlijke risico’s  
 

IBOR 

Risico’s Beheersmaatregel Voortgang /    

Ontwikkeling 

Kans Impact 

De openbare ruimte 
wordt inmiddels al jaren 
sober onderhouden. In 
2015 is ook het IBOR 
2015-2018 vastgesteld 
op het sobere 
onderhoudsniveau. 
Inspecties tonen aan dat 
de openbare ruimte, en 
vooral constructieve 
onderdelen (wegen, 
bruggen, 
waterbouwkundige 
constructies) steeds 
sneller verslechteren, 
omdat hier geen 
preventief onderhoud 
wordt uitgevoerd.  
Inspectiegegevens tonen 
aan dat na 2019 op deze 
beheeronderdelen hoge 
investeringskosten 
worden verwacht. Op dit 
moment wordt hier 
geen rekening mee 
gehouden in de 
begroting en worden 
investeringsprojecten 
separaat aangevraagd bij 
de gemeenteraad met 
een planhorizon van vier 
jaar. Dit houdt in dat er 
voor de langere termijn 
geen middelen worden 
gereserveerd voor het 
toenemend aantal 
investeringsprojecten 
om de openbare ruimte 
veilig te houden. 

Inrichten 
spaarvoorziening voor 
investerings-projecten 
op de lange termijn of 
overgang naar een 
nieuwe 
beheersystematiek. 

De globale 
investeringskosten op de 
constructieve 
onderdelen voor na 
2019 zijn bekend 
(gebaseerd op de 
huidige 
beheersystematiek).  
Onderdeel van het 
opzetten van de 
projectorganisatie 
Beheer is een onderzoek 
naar de mogelijke 
overgang naar 
assetmanagement. Op 
basis van de resultaten 
van dit onderzoek wordt 
bekeken hoe de 
investeringen op de 
lange termijn geborgd 
moeten worden. 
Vooruitlopend op deze 
keuze was er in de 
begroting 2019 en 
verder al wel een extra 
bedrag opgenomen voor 
investeringsprojecten. 
In 2019 is het nieuwe 
BKP vastgesteld en het 
nieuwe Integraal 
Uitvoerings Plan 
ogpesteld met een 
doorkijk naar de 
investering op de lange 
termijn, met hieraan 
gekoppeld de benodigde 
investeringsbudgetten. 
Hiermee is het 
genoemde risico per 1-1-
2020 opgeheven. 

 

 

6 

 

 

7 
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Beleidsindicatoren 
 
 

Beleidsindicator Eenheid Periode 
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Volksgezondheid en milieu         

1.16 Huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 140 174 

1.17 Hernieuwbare elektriciteit % 2017 4,6 16,8 
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1.4 Programma 4 – Veiligheid 
 
Inleiding 
 
‘Wijk bij Duurstede behoort objectief bezien tot een van de veiligste gemeenten van ons land. 
Desondanks leven er bij inwoners soms gevoelens van onveiligheid. Aan de daadwerkelijke 
(objectieve) en de beleefde (subjectieve) veiligheid werken we op diverse manieren, met als doel om 
het huidige niveau van veiligheid te handhaven en de beleefde veiligheid te vergroten. Aan de ene 
kant door maatregelen als bijvoorbeeld inzet van cameratoezicht en actieve aanwezigheid van 
wijkagenten in de buurten. Aan de andere kant door het vergroten en benutten van alertheid van 
inwoners en bedrijven. 
 
We zien het belang van een verzorgde en goed onderhouden openbare ruimte, omdat dit eraan 
bijdraagt dat mensen zich prettig voelen in hun buurt en wijk. 
 
Een andere belangrijke opgave voor de komende tijd is om de samenwerking tussen gemeente, 
politie en zorg te versterken en te verbeteren. Om te voorkomen dat problematisch gedrag uitgroeit 
tot erger. Dit kan voorkomen worden door goed preventief hulpbeleid of ondersteuning. Ook door 
de komende uitbreiding van het takenpakket van de gemeente met de verantwoordelijkheid voor 
nieuwe groepen van kwetsbare inwoners, is een intensievere samenhang tussen het sociaal domein 
en het veiligheidsdomein nodig. 
 
Tegenwoordig zien we dat in de Nederlandse samenleving de grens tussen bovenwereld en 
onderwereld in een aantal gevallen aan het vervagen is. De onderwereld maakt voor illegale 
activiteiten namelijk gebruik van legale diensten van de bovenwereld. Het is zaak om deze 
vermenging te voorkomen en aan te pakken omdat het onze maatschappelijke structuren aantast. 
Ondermijning is niet alleen iets van de grote stad. Het speelt ook in onze en in omliggende 
gemeenten in een bepaalde mate of vorm. In onze regionale samenwerking heeft ondermijning dan 
ook de eerste prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij 
Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang.’ (bron: Begroting 2019) 
 
 

Beleidsinhoudelijke verantwoording 
 

Cameratoezicht 

Wat hebben we bereikt? 
Voor het basisteam Heuvelrug is de haalbaarheid onderzocht van de inzet van vaste camera’s, die 
werken met automatische kentekenherkenning (ANPR). Uit het onderzoek bleek dat het nu niet 
realistisch is om vaste ANPR camera’s te plaatsen rondom het hele gebied. De politie heeft 
aangegeven dat de Rijnbrug bij Rhenen voorrang krijgt wanneer er mogelijkheden zijn.  
De politie heeft in basisteam Heuvelrug wel mobiele ANPR controles ingezet.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben het onderzoek samen met de andere gemeenten uit het Basisteam Heuvelrug 
uitgevoerd. We hebben met de politie afgesproken dat in basisteam Heuvelrug in 2019 periodiek 
mobiele ANPR controles worden ingezet. 
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Ophoging budget openbare orde en veiligheid 

Wat hebben we bereikt? 
Door het extra geld konden we beter reageren op onverwachte gebeurtenissen op het gebied van 
veiligheid. Daarnaast is de herkenbaarheid, zichtbaarheid, professionaliteit en eigen veiligheid van 
de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de toezichthouder verbeterd. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het leasen van een herkenbare auto voor toezicht en handhaving.  
 

 

Vrijwillige vuurwerkvrije zones 

Wat hebben we bereikt? 
Er zijn in onze gemeente voor het eerst twee vrijwillige vuurwerkvrije zones gerealiseerd. Dit was 
een wens van de gemeenteraad. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Samen met het Hospice en het E&E Gasthuis hebben we ons ingezet voor een succesvolle pilot van 
twee vrijwillige vuurwerkvrije zones. We hebben op verschillende manieren aan onze inwoners 
laten weten dat er twee vrijwillige vuurwerkvrije zones kwamen.  
 

 

Beleidsregel Opiumwet 

Wat hebben we bereikt? 
De beleidsregel Opiumwet Gemeente Wijk bij Duurstede is in werking getreden. Dit maakt het 
mogelijk voor de burgemeester om drugspanden te sluiten. Het sluiten van drugspanden is een 
middel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
De beleidsregel is opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd.  
 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
 bedragen x € 1.000 

4 Integrale veiligheid 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

4.1 Veiligheid en handhaving - 2.043 - 2.062 - 2.052 10 V - 1.844 

Totaal Lasten - 2.043 - 2.062 - 2.052 10 V - 1.844 
       

Baten       

4.1 Veiligheid en handhaving - - 12 12 V - 

Totaal Baten - - 12 12 V - 
       

Saldo van baten en lasten - 2.043 - 2.062 - 2.041 22 V - 1.844 
       

Resultaat - 2.043 - 2.062 - 2.041 22 V - 1.844 
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Toelichting op financiële afwijkingen 
 

Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Financiële afwijking 
€ 34.700 
 

Toelichting 
De financiële onderschrijding is voor een groot deel ontstaan doordat de gebouw gebonden 
kosten zijn meegevallen. 
 

 

Brandkranen 

Financiële afwijking 
- € 10.800 
 

Toelichting 
De financiële afwijking is veroorzaakt door het verplaatsen van een aantal brandkranen. De 
brandweer kon door veranderingen in de buitenruimte sommige brandkranen niet meer goed 
bereiken. Soms was het nodig om bestaande brandkranen te verplaatsen. In de begroting was 
geen rekening gehouden met deze extra kosten. 
 

 

Openbare Orde en Veiligheid 

Financiële afwijking 
- € 14.200 
 

Toelichting 
De financiële afwijking wordt veroorzaakt door onderstaande onvoorziene uitgaven: 

- Huur externe expertise ten behoeve van complexe casuïstiek. 
- De start met het Keurmerk Veilig Buitengebied. 
- Netwerkvergoeding aan de politie voor het gebruik van de portofoons door de boa’s. 

 

Brandweergarages Wijk bij Duurstede en Cothen/Langborek 

Financiële afwijking 
€ 16.500 
 

Toelichting 
Bij beide brandweergarages zijn op diverse onderdelen de kosten iets lager uitgekomen dan 
begroot. Dit betreft met name (verzorgend) onderhoud. 
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Recapitulatie financiële afwijkingen  
 
 

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen Programma 4 Veiligheid 
Incidenteel 

of 
structureel 

Verschil 

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU)   I 35 V 

Brandkranen   I - 11 N 

Openbare Orde en Veiligheid   I - 14 N 

Kosten brandweergarages   I 16 V 

Diversen programma 4   I - 4 N 

Totaal afwijkingen     22 V 

 

 

Bestuurlijke risico’s 
 

Calamiteiten 
 

Risico’s Beheersmaatregel Voortgang /    

Ontwikkeling 

Kans Impact 

Risico’s zijn altijd 
aanwezig en daarom 
kunnen rampen, zware 
ongevallen of 
calamiteiten helaas 
overal en altijd 
plaatsvinden. Dit kan een 
dusdanige (langdurige) 
inzet van de 
gemeentelijke 
crisisbeheersing vragen 
dat hier de nodige 
financiële consequenties 
uit voort vloeien. 

De gemeente Wijk bij 
Duurstede bereidt zich 
voor op allerlei 
mogelijke 
crisissituaties. 
Daarvoor 
zijn er plannen 
gemaakt, is er een 
crisisorganisatie 
opgezet, is er 
personeel 
opgeleid en 
organiseert 
zij oefeningen. Hierbij 
wordt er 
samengewerkt 
met de politie en de 
brandweer, maar ook 
met geneeskundigen 
hulpverlening en 
andere 
organisaties in de 
gemeente. 
 

n.v.t.  

 

2 

 

 

7 
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Beleidsindicatoren 
 
 

Beleidsindicator Eenheid Periode 
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Veiligheid         

4.01 Verwijzingen Halt per 1.000 inw., 12-17 jr 2018 5,8 11,9 

4.02 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2018 0,2 2,2 

4.03 Gewelds- en seksuele misdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 2,7 4,8 

4.04 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 1,1 2,5 

4.05 Vernieling en misdrijven openbare orde aantal per 1.000 inwoners 2018 3,2 5,4 
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1.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 
 
‘De in 2017 uitgevoerde Burgerpeiling liet ons twee duidelijke verbeterpunten zien; onze 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet beter en het vertrouwen in gemeente en 
bestuur willen we vergroten. Ook de komende tijd zullen we nog inspanning leveren om beide 
punten aan te pakken. 
 
In het kader van vertrouwen is een van de punten waar we zwaar op inzetten het vergroten van het 
draagvlak onder onze besluiten. Het besluitvormingsproces is voor mensen buiten de politiek soms 
moeilijk te doorgronden. Soms ook zijn de gronden voor een besluit niet voor iedereen transparant 
of begrijpelijk. 
Door direct en indirect belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en ruimte te laten om mee te 
doen, mee te denken en mee te sturen en door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te 
benaderen, willen we de afstand tussen politiek en inwoners verkleinen. Ambtenaren, college, raad 
en inwoners hebben ervaring, experimenteerruimte en kennis nodig om dit goed en écht anders te 
kunnen doen. 
 
In het Coalitieakkoord staat ‘Als u belt, moet er worden opgenomen. En als u een vraag stelt, moet u 
antwoord krijgen. Regels, formulieren en brieven moeten begrijpelijk zijn. En u moet de keuze 
hebben of u digitaal uw zaken met ons wilt regelen of liever aan de balie in het Huis van de 
Gemeente.’ Zo simpel is het en zo simpel gaan we het maken.’ (bron: Begroting 2019) 
 
 

Beleidsinhoudelijke verantwoording 
 

Regisseren op meedoen, meedenken en meesturen 

Wat hebben we bereikt? 
We hebben voor het eerst een Burgerpanel als middel voor participatie ingezet. En met succes. De 
groep bestond uit een divers gezelschap van jong en oud en uit alle drie de kernen. In drie 
avonden zijn zij samen tot een advies aan de raad gekomen over de inpassing van zonnevelden 
binnen onze gemeente. Deelnemers waren heel positief over het traject. De lessen uit deze eerste 
ervaring legden we vast om mee te nemen naar een volgende keer.  
 
We ervaren dat de kwaliteit van informatie en samenwerken en -denken beter wordt door een 
open houding en de dialoog als gespreksvorm. Inwoners geven aan zich gehoord te voelen. En er 
ontstaat meer begrip voor de mening en het inzicht van een ander.  
 
Uit de evaluatie van eerdere participatietrajecten blijkt wat wel werkt en wat niet. Ook kwam de 
wens naar voren om partijen breed in de samenleving te betrekken. Zodat je verschillende 
inzichten benut.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het Burgerpanel Zonnevelden heeft veel ambtelijke inzet gevraagd. Zowel op inhoud als op proces. 
Voor de begeleiding van de bijeenkomsten huurden we een externe participatiecoach/gespreks-
leider in.  
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Ambtelijk investeerden we in het inzetten van de dialoog als gespreksvorm en het ontwikkelen van 
een open houding. De training van medewerkers is gekoppeld aan een inhoudelijk onderwerp. Zo 
zetten we de dialoog bijvoorbeeld in bij de Omgevingsvisie, de pilot Aardgasvrij en het 
Burgerpanel.  
Ook in bijeenkomsten van de raad is geëxperimenteerd met de gespreksvormen Deep democracy 
en dialoog. In het nieuwe vergadermodel van de raad is meer ruimte voor het gesprek met 
inwoners. 
 
We hebben een betrokkenheidsanalyse laten uitvoeren door bureau Citisens. Bureau Citisens deed 
onderzoek onder 10.000 Nederlanders naar de manier waarop zij betrokken willen worden bij hun 
gemeente. De data uit dit onderzoek is verwerkt in 8 betrokkenheidsprofielen. De analyse maakt  
duidelijk welke betrokkenheidsprofielen er in onze gemeente zijn en hoe we mensen beter kunnen 
betrekken.  
 

 

Professionaliseren thema Inkoop en subsidies 

Wat hebben we bereikt? 
Per 1 juli hebben wij een inkoopadviseur in dienst. De inkoopadviseur ondersteunt en adviseert 
inkopers van de gemeente bij alle inkoop- en aanbestedingsvragen. Hiermee zorgen wij dat wij 
leveranciers voor onze opdrachten selecteren volgens de Aanbestedingswet.  
Voor alle veel voorkomende inkoopdocumenten heeft de inkoopadviseur een standaard gemaakt.     
 
In het 4e kwartaal zijn wij gestart met centraal contractbeheer. We zijn begonnen met het 
verzamelen van alle lopende contracten.  
 
De voorbereiding van de volgende grote Europese Aanbestedingen is in de tweede helft van het 
jaar opgestart:  

• Jeugd en WMO-begeleiding (regio Zuid Oost Utrecht). 

• Markt 24 – Museum Dorestad/VVV.  
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Structurele invulling van de inkoopfunctie door het aantrekken van een Inkoopadviseur per 1 juli 
2019 voor 0,78 fte. 
 
Er is gewerkt aan een nieuwe subsidieverordening die aansluit op de Maatschappelijke Agenda.  
 

 

Verbeteren informatieopname en registratie 

Wat hebben we bereikt? 
Het kernteam Informatiebeheer is op orde. Er is voldoende menskracht en het heeft de  juiste 
expertise om de volgende taken uit te voeren: 

• De realisatie van een vervangingsbesluit (volledig digitaal werken en archiveren). 

• De verbetering van aanleverkwaliteit bij de behandelaar. 

• De versnelling van behandeltermijnen. 

• De verhoging van kwaliteit van digitale archiefdossiers. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
Wij hebben een ervaren medewerker informatiebeheer geworven voor 0,89 fte. 
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Functiewaarderingssystematiek HR21 

Wat hebben we bereikt? 
Een nieuwe functiewaarderingssystematiek HR21 met nieuwe functiebeschrijvingen die past bij de 
huidige organisatiestructuur. HR21 helpt bij het maken van resultaatgerichte afspraken. Daarmee 
ondersteunt het ons personeelsbeleid en draagt het bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. 
 

Wat hebben we ervoor gedaan? 
We hebben een projectplan opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met een onafhankelijke 
commissie en een extern bureau voor procesbegeleiding en advies. Het Georganiseerd Overleg en 
de Ondernemingsraad waren hierbij nauw betrokken. 
  

 

 
Wat heeft het gekost? 

 
 bedragen x € 1.000 

5 Financiën en dienstverlening 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

5.1 Bestuur - 3.879 - 4.114 - 4.850 - 737 N - 3.894 

5.2 Bedrijfsvoering - 4.830 - 5.472 - 5.140 332 V - 4.663 

5.3 Publiekszaken - 760 - 762 - 771 - 9 N - 734 

5.4 Financiën - 3.286 112 - 219 - 331 N - 499 

Totaal Lasten - 12.756 - 10.236 - 10.981 - 745 N - 9.790 
       

Baten       

5.1 Bestuur 239 243 358 114 V 359 

5.2 Bedrijfsvoering 99 99 86 - 13 N 307 

5.3 Publiekszaken 348 348 378 29 V 516 

5.4 Financiën 38.926 37.123 37.140 18 V 35.473 

Totaal Baten 39.612 37.813 37.962 148 V 36.655 
       

Saldo van baten en lasten 26.856 27.578 26.981 - 597 N 26.865 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 754 - 754 - 754 - - 801 
       

Onttrekkingen 665 1.204 1.204 0 V 1.248 
       

Mutatie reserves - 89 450 450 0 V 447 
       

Resultaat 26.768 28.028 27.431 - 597 N 27.312 
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Toelichting op financiële afwijkingen 
   

Pensioenen wethouders 

Financiële afwijking 
- € 644.000 

  

Toelichting 
Elk jaar moeten pensioenen van de wethouders bijgesteld worden aan de hand van de dan 
vastgestelde rente. De rente is in 2019 flink gedaald van 1,577% naar 0,29%. Dit in samenhang met 
de leeftijd van de pensioengerechtigden (hoe hoger de leeftijd, hoe meer bijgestort moet worden) 
leidt tot een incidentele overschrijding van het bedrag dat toegevoegd moet worden aan de 
voorziening pensioenen (oud-)wethouders. 
  

 
Intergemeentelijke samenwerking U10 

Financiële afwijking 
€ 18.600 
 

Toelichting 
De intergemeentelijke samenwerking krijgt steeds meer vorm. Het beschikbare budget in 2019 
was ruim voldoende om aan de samenwerking deel te nemen. 
 

 

Personeelslasten (bedrijfsvoering) 

Financiële afwijking 
€ 278.000 
 

Toelichting 
Zowel in de Voorjaarsnota als in de Najaarsnota zijn diverse aanpassingen gedan op het budget 
personele kosten. Het loonsombudget is tussentijds bijgeraamd om diverse redenen, zoals: stijging 

van de loonsom door de invoering van HR21. Een klein aantal functies is anders ingedeeld.  
Als gevolg van de nieuwe CAO zijn de lonen per 1 oktober met 3,25 % gestegen en ontvingen de 
medewerkers in oktober een eenmalige uitkering.   
Ook andere onvoorziene  kosten zoals extra capaciteit voor de voorbereiding van de invoering van 
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) met ingang van 1 januari 2020, kosten  
werving en selectie burgemeester en afscheid burgemeester. En stijging premie voor de 
verzekering Ziektewet Eigen Risicodragerschap (ZW ERD) zijn betrokken bij de Najaarsnota.  
Uiteindelijk is het totale budget personele kosten niet volledig besteed en is er een voordelig 
verschil van € 285.675 ontstaan.  
Het positieve resultaat is voor een deel tot stand gekomen door een hogere doorbelasting van 
uren aan projecten en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).  
Tevens is er sprake van een voordeel op het budget van de salarissen in combinatie met de inhuur 
van en dienstverlening door derden.  
Ook het budget voor personeelsontwikkeling laat een voordelig resultaat zien. 
Bij het team Financiën werken wij samen met onze collega’s hard aan het verstevigen van de Basis 
op Orde. Hiervoor is een plan gemaakt. In tussenliggende fase is sprake van inhuur van externen. 
Daarnaast is sprake van een moeilijke arbeidsmarkt waardoor het zeer lastig is goede, vaste 
medewerkers te werven op diverse functies. Dit levert samen een incidenteel nadeel op. Dit is 
opgevangen binnen de totaal post personeelslasten. 
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Personeelslasten  

Financiële afwijking 
- € 45.000 

 

Toelichting 
Naar aanleiding van de basis op orde zijn ook fiscale aspecten van de personele lasten onder de 
loep genomen. Hierbij is geconstateerd dat van een aantal voormalig medewerkers nog 
loonheffing verschuldigd is naar aanleiding van de Regeling Vervroegd Uittreden (de zogenoemde 
“’wijntax”). Deze zijn in de jaarrekening 2019 als verplichting opgenomen. 
 

 

Programma Slimme Werkprocessen - mobiliteitskosten 

Financiële afwijking 
€ 85.200 

Toelichting 
Dit budget is beschikbaar gekomen uit de bestemmingsreserve Programma Slimme 
Werkprocessen voor het mogelijk maken van formatieverzilvering. Deze mobiliteitskosten zijn niet 
te voorspellen. In 2019 zijn we tot een mobiliteitsovereenkomst gekomen, waarvan de kosten 
echter in 2020 terecht komen. 

 

Gegevensbeheer 

Financiële afwijking 
€ 33.000 
 

Toelichting 
Voor landmeetkundige werkzaamheden hebben wij een zeer gunstig contract afgesloten, 
waardoor we ruim binnen budget blijven. 
  

 

Bedrijfsvoering Financiën 

Financiële afwijking 
- € 18.000 

  

Toelichting 
Vanwege veranderingen in horizontaal toezicht Belastingdienst is een extern bureau gestart met 
het onderzoeken van onze fiscale processen. Deze kosten van € 10.726 waren niet begroot. 
Onderdelen van dit zelfonderzoek zijn onder andere Vennootschapsbelasting, BTW labeling van 
onze activiteiten, Loonheffing en de Werkkostenregeling. Daarnaast is er een overschrijding van  
€ 4.808 op de analyses van de uitkering van het gemeentefonds.  
  

   

Legesopbrengsten burgerzaken 

Financiële afwijking 
Inkomsten reisdocumenten:  €  42.400 
Afdracht reisdocumenten:   - €  18.300 
Inkomsten rijbewijzen:          - € 20.400 
Afdracht leges rijbewijzen:   - €   6.200 
Overige leges burgerzaken:    €    5.500 
 

Toelichting 
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De terugval in inkomsten van reisdocumenten hebben wij te ruim begroot. In de praktijk hebben 
wij meer aanvragen gekregen dan verwacht, o.a. door Brexit, dubbele aanvragen (zowel paspoort 
als ID-kaart) en verlies van documenten. De extra afdracht aan het Rijk hangt hiermee samen. 
 
Zowel de inkomsten (leges) uit rijbewijzen als de afdracht van leges zijn niet goed begroot. We 
hadden minder inkomsten, maar meer afdracht dan begroot.  
 

 

Kosten burgerzaken 

Financiële afwijking 
€ 36.700 
 

Toelichting 
Er zijn minder kosten gemaakt voor huwelijken op bijzonderde locaties, voor onderhoud 
programmatuur en werzaamheden/dienstverlening door derden. 
 

 

Parkeervergunningen 

Financiële afwijking 
- € 11.500 

 

Toelichting 
Hier hebben wij structureel teveel inkomsten begroot. De jaarlijkse inkomsten uit parkeergelden 
liggen in werkelijkheid rond de € 25.000. Toekomstige begrotingen passen wij hier op aan. 
 

 

Verkiezingen 

Financiële afwijking 
- € 21.000 

 

Toelichting 
Voor verkiezingen staat elk jaar een bedrag in de begroting. Terwijl er niet elk jaar verkiezingen 
zijn. In 2019 waren er zelfs twee verkiezingen: in maart voor de Provincies en waterschappen en in 
mei voor het Europees parlement. Er is begroot voor één verkiezing. Toekomstige begrotingen 
passen wij aan op de werkelijke geplande verkiezingen. 
 

 
 

Saldo financieringsfunctie 

Financiële afwijking 
- € 745.000 

  

Toelichting 
In de Voorjaarsnota is € 743.600 afgeraamd op kapitaallasten. Dit is gedaan op basis van een 
herberekening van de afschrijvingslasten, met name gericht op gebouwen en gronden die in ons 
bezit zijn.  
In januari 2020 heeft de commissie BBV een nieuwe nota materiële vaste activa uitgebracht. In 
deze nota zijn zeer gedetailleerde en stringente bepalingen opgenomen over de wijze van 
waardering en afschrijving van vaste activa. Deze bepalingen gelden met terugwerkende kracht, 
dus ook al voor het boekjaar 2019.  Hierdoor zijn we bijvoorbeeld verplicht volledig af te schrijven 
op een aantal activaposten (zoals het gemeentehuis inclusief grond) terwijl wij dit anders 
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berekend hadden. Hierdoor is deze verwachte post lagere kapitaallasten niet gerealiseerd en dit 
veroorzaakt nagenoeg het gehele verschil op deze post.  
In 2020 zal opnieuw worden doorgerekend hoeveel de effecten hiervan zijn op de jaren 2020 en 
verder.  
  

 

Gemeentefonds 

Financiële afwijking 
€ 108.000 
  

Toelichting 
In de decembercirculaire 2019 zijn gelden vanuit het Klimaatakkoord voor de periode 2019 tot en 
met 2021 in één keer beschikbaar gesteld. Deze zorgen per saldo voor een voordelig verschil bij de 
opbrengsten uitkering gemeentefonds. 
  

 

Stelposten 

Financiële afwijking 
€ 14.500 
  

Toelichting 
In 2019 zijn de diverse stelposten die bij programma 5 waren begroot zo veel mogelijk naar de 
betreffende producten/programma’s overgeboekt. Het saldo dat niet overgeboekt kon worden 
levert een voordeel op van € 14.500. 
  

 

Baten belastingen via BSR e.a. 

Financiële afwijking 
- € 60.200 

  

Toelichting 
Dit betreft het saldo van de verschillen bij baten OZB, toeristen-,honden en precariobelastingen.  
Grootste afwijking zit bij een lagere opbrengst OZB niet woningen van € 69.289 ten opzichte van 
de begroting. De overige verschillen zijn minimaal en per opbrengstcategorie onder de € 10.000 
afwijking. 
  

 

 Vennootschapsbelasting 

Financiële afwijking 
€ 54.300 
  

Toelichting 
De betaalde vennootschapsbelasting 2018 en 2017 op basis van de voorlopige aanslagen zijn 
(deels) ten laste van de rekening 2017-2018 gebracht.  Dit is niet juist omdat wij verwachten geen 
VPB te hoeven te betalen, zodat wij dat in de jaarrekening 2019 gecorrigeerd hebben.  

 

 Vrijval voorziening Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)  

Financiële afwijking 
€ 285.000 
  

Toelichting 
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In 2019 zijn de budgetten van beheer openbare ruimte op orde gebracht. De methodiek is hierbij 
gewijzigd waardoor de budgetten voor beheer openbare ruimte op de juiste plek in de begroting 
zijn opgenomen. Formeel is er daarom nu geen sprake meer van een voorziening IBOR en valt deze 
hierbij vrij.  
Omdat er nog diverse uit te voeren werkzaamheden zijn ten behoeve van IBOR (bijvoorbeeld het 
opstellen van een speelbeleidsplan, een beleids- en beheerplan openbare verlichting, integrale 
reconstructies groenvakken,  kap- en vervanging van bomen als gevolg van kastanjebloedings-
ziekte en essentaksterfte) wordt voorgesteld om € 194.000 te storten in een nieuw te vormen 
bestemmingsreserve beheer openbare ruimte.  

 
 
Recapitulatie financiële afwijkingen  

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen Programma 5  
Incidenteel 

of 
structureel 

Verschil 

Pensioenen wethouders   I - 644 N 

Intergemeentelijke samenwerking U10   I 19 V 

Personeelslasten (bedrijfsvoering)   I 286 V 

Afdrachten loonheffing Regeling Vervroegd Uittreden I - 45 N 

Programma Slimme Werkprocessen - mobiliteitskosten I 85 V 

Gegevensbeheer   I 33 V 

Bedrijfsvoering Financiën   I - 18 N 

Kosten en leges burgerzaken   I 40 V 

Parkeervergunningen   S - 12 N 

Verkiezingen   I - 21 N 

Saldo financieringsfunctie    I - 745 N 

Gemeentefonds   I 108 V 

Stelposten   I 15 V 

Baten belastingen via BSR e.a.   I - 60 N 

Vennootschapsbelasting   I 54 V 

Vrijval voorziening IBOR   I 285 V 

Diversen programma 5   I 23 V 

Totaal afwijkingen     - 597 N 
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Bestuurlijke risico’s 

 
Organisatiekoers 

Risico’s Beheersmaatregel Voortgang /    

Ontwikkeling 

Kans Im-

pact 

Onder het motto ‘Groot 

genoeg om klein te blijven; 

werken we aan het 

verbeteren van de 

organisatie gericht op het 

verkleinen van de 

kwetsbaarheid en het 

vergroten van de kwaliteit. 

Het risico is aanwezig dat de 

beoogde koers niet wordt 

gerealiseerd en processen 

onvoldoende functioneren. 

Het college heeft een plan van 

aanpak gemaakt en voert dit uit. 

Het college blijft hierbij kritisch 

kijken naar wat het beste is voor 

de organisatie: hoe en waar taken 

het beste uitgeoefend kunnen 

worden. Zo nodig zal het bestuur 

voorstellen worden voorgelegd 

voor extra formatieve of 

kwalitatieve impulsen. 

Dit is een 

continu punt 

van 

aandacht. 

5 9 

Waarmaken ambities versus 

bezetting. Zowel de 

bestuurlijke ambities als de 

ambtelijke ambities zijn 

groot en daarmee 

taakstellend. Afgelopen 

jaren is er fors bezuinigd op 

personeel, de bezetting is op 

onderdelen minimaal en 

kwetsbaar. Dit geeft een 

reëel risico op het niet waar 

kunnen maken van 

gestelde/ wenselijke 

ambitie. 

Dit risico is een continu 

aandachtspunt in besprekingen. 

Ambities bijstellen of bezetting 

uitbreiden. 

 7 7 
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Beleidsindicatoren 
 
 

Beleidsindicator Eenheid Periode 
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Bestuur en organisatie         

5.01 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2019 4,8 3,6 

5.02 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2019 5,7 nb 

5.03 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2019 315 nb 

5.04 Externe inhuur Kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten 
inhuur externen 

2019 11,2 nb 

5.05 Overhead % van totale lasten 2019 23,7 nb 

            

  Volkshuisvesting, ruimtelijke orening en 
stedelijke vernieuwing 

        

5.06 WOZ-waarde woningen dzd euro 2019 273 248 

5.07 Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2018 13,6 9,2 

5.08 Demografische druk % 2019 55,2 53,9 

5.09 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2019 842 669 

5.10 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2019 842 739 
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1.6 Totaal rekeningresultaat inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb 
en onvoorzien 
 
Onderstaand een totaaloverzicht 2019 van de baten en laten per programma en een nadere 
specificatie van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien. 
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Programma's       

1 Sociaal domein - 16.973 - 17.553 - 17.410 142 V - 17.511 

2 Economisch domein - 4.576 - 5.390 - 5.586 - 196 N - 3.263 

3 Ruimtelijk domein - 4.115 - 3.752 - 4.167 - 415 N - 3.358 

4 Integrale veiligheid - 2.043 - 2.062 - 2.041 22 V - 1.844 

5 Financiën en dienstverlening - 1.591 - 1.884 - 2.172 - 288 N - 959 

Programma's - 29.297 - 30.642 - 31.376 - 735 N - 26.934 
       

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien       

Algemene dekkingsmiddelen 35.624 37.263 36.572 - 691 N 34.505 

Overhead - 7.148 - 7.820 - 7.508 312 V - 6.693 

Onvoorzien - 32 - 16 - 16 V - 

Heffing Vpb - 32 87 54 V 1 

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 28.445 29.460 29.151 - 309 N 27.813 
       

Saldo van baten en lasten - 853 - 1.181 - 2.225 - 1.044 N 880 
       

Mutatie reserves       

Mutatie reserves 4 2.037 2.115 78 V 89 
       

Mutatie reserves 4 2.037 2.115 78 V 89 
       

Resultaat - 849 855 - 110 - 966 N 968 

 
 

 
Specificatie Algemene dekkingsmiddelen 
 
 bedragen x € 1.000 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Algemene dekkingsmiddelen       

Uitkeringen Gemeentefonds 28.650 29.645 29.754 108 V 27.749 

OZB woningen 3.818 3.818 3.789 - 29 N 3.644 

OZB niet-woningen 1.261 1.261 1.191 - 69 N 1.231 

Belastingen overig 1.188 1.108 1.150 42 V 1.140 

Treasury 707 1.431 688 - 743 N 740 

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 35.624 37.263 36.572 - 691 N 34.505 
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Specificatie Overhead  
 bedragen x € 1.000 

Taakveld Overhead 
Actuele 

Begroting 
Rekening 

2019 
Verschil 

Personeel en bedrijfsvoering     

Bedrijfsvoering - 4.961 - 4.746 215 V 

Totaal Personeel en bedrijfsvoering - 4.961 - 4.746 215 V 
     

Organisatiekosten     

Communicatie - 63 - 66 - 3 N 

Directieteam - 53 - 47 6 V 

Gegevensbeheer - 95 - 61 33 V 

Huisvesting gemeentehuis - 837 - 847 - 10 N 

Huisvesting stadhuis - 40 - 42 - 2 N 

Informatievoorziening en automatisering - 1.314 - 1.317 - 3 N 

Inkoop en aanbesteding - 66 - 62 4 V 

Juridische zaken - 61 - 53 7 V 

Kantoorkosten en consumptie - 198 - 200 - 2 N 

Ondernemingsraad - 14 - 14 0 V 

Programma slimme werkprocessen (PSW) - 93 - 8 85 V 

Streekarchief / RHC (gebouw) 41 13 - 28 N 

Streekarchief / RHC (GR) - 57 - 47 10 V 

Werkbudget ontwikkeling meedoen,denken sturen - 10 - 10 - 0 N 

Totaal Organisatiekosten - 2.859 - 2.762 97 V 
     

Totaal overheadkosten - 7.820 - 7.508 312 V 

 
 
Specificatie Onvoorzien 
 
 bedragen x € 1.000 

Aanwending onvoorzien     
Rekening 

2019 

Raming       

Onvoorzien     81 

Totaal raming     81 

        

Aanwending       

opzegging overeenkomst innemen ligplaats     - 65 

Totaal aanwending     - 65 

        

Restant stelpost onvoorzien     16 
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Deel II Paragrafen  
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2.1 Inleiding   
 
Evenals in de voorgaande jaren volgen hierna de paragrafen, conform het Besluit Begroting en 
Verantwoording. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, die binnen de 
verschillende programma’s terug te vinden zijn. De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
De paragraaf bevat een berekening van de weerstandscapaciteit en een inschatting van de 
risico’s. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee eventuele tegenvallers 
bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de 
risico’s. Het geeft aan hoe robuust de jaarrekening is. 
 
Onderhoud kapitaalgoederen 
Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van instandhouding van de 
wegen, bruggen, riolering, gebouwen en groene gebieden c.q. stroken. Dit is van belang, omdat de 
onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel beslaan. 
 
Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen Personeel, Informatisering, 
Automatisering, Communicatie, Organisatie, Financieel beheer (waaronder de administratieve 
organisatie en de interne controle) en Huisvesting. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken 
en de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de 
programma’s in het programmaplan en om de continuïteit van de gemeente. 
 
Verbonden partijen 
Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen, waarin 
bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. 
 
Grondbeleid 
De hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Het geeft een 
stand van zaken in de lopende grondexploitaties en andere te ontwikkelen gebieden. 
 
Financiering 
De paragraaf financiering is een verplicht onderdeel bij de begroting en het jaarverslag. Het doel  is 
de uitvoering van de treasury functie transparant te maken. 
 
Lokale heffingen 
Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke 
heffingen en belastingen. 
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2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing   
 

1. Aanleiding en achtergrond 
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Wijk bij Duurstede 
niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten”. 
Het weerstandsvermogen bestaat uit die middelen waarover de gemeente Wijk bij Duurstede beschikt 
om niet begrote kosten te dekken en die risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of 
verzekeringen zijn afgesloten. Dit betreft alleen de incidentele risico’s. 
Zowel het weerstandsvermogen als de risico-inventarisatie zijn onderdelen die aan verandering 
onderhevig zijn. Actualisatie hiervan gebeurt bij de begroting en jaarrekening.  Voor alle te 
onderscheiden risicogebieden geldt dat de benodigde weerstandscapaciteit beschikbaar is. 
 
Artikel 11 van de BBV geeft de volgende richtlijnen over de paragraaf weerstandsvermogen:  
Lid 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Provincie 
respectievelijk de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 

b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen 
zijn in relatie tot de financiële positie. 

Lid 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: 
a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 
b. Een inventarisatie van de risico’s. 
c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 
2. Beleid gemeente Wijk bij Duurstede 

Het risicomanagement binnen de gemeente Wijk bij Duurstede wordt uitgevoerd op basis van de 
nota Weerstandsvermogen 2006 en de “Financiële beheerverordening gemeente Wijk bij Duurstede” 
2006. In de voorliggende jaarrekening is aansluiting gezocht bij de actualiteit van de voorschriften 
van de BBV zoals deze ultimo 2019 van toepassing is op basis van de beschikbare informatie.  
Voor de vaststelling van het weerstandsvermogen neemt de gemeente Wijk bij Duurstede de 
algemene reserve als uitgangspunt. Daarnaast worden in de lijn van de nota Weerstandsvermogen de 
onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien meegenomen in de berekening.  
 

3. Financiële vertaling van de risico’s 
Op basis van het risicobeleid is het gewenste weerstandsvermogen bepaald door de risico’s te 
kwantificeren naar hun maximale financiële impact maal de kans dat het risico zich voor kan doen. 
Hierbij zijn alleen risico’s meegenomen die: 
• een maximale financiële impact hebben van € 10.000 of meer; 
• de kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 10%; 
• de kans maal de financiële impact minimaal € 10.000 bedraagt; 
• incidenteel zijn. 
 
Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd:  
 
Kans op risico Geschatte kans Omschrijving   

klein 10%   onwaarschijnlijk   

middel 50%   aannemelijk   

groot 80%   waarschijnlijk   
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4. Risico-inventarisatie 
De risicoanalyse vindt twee maal (begroting en jaarrekening) per jaar plaats.  Deze paragraaf sluit aan 
op de risicoanalyse van de begroting 2020 waarbij, voor zover mogelijk, rekening is gehouden met de 
meest actuele gebeurtenissen. 
Ten opzichte van de risicoanalyse bij de jaarrekening 2018 is de gewenste weerstandscapaciteit 
toegenomen van € 5,0 miljoen naar € 6,2 miljoen. Er zijn 15 nieuwe risico’s opgenomen met een 
gekwantificeerde toename van € 1,2 miljoen. 
In de volgende tabel zijn de 37 gekwantificeerde risico’s samengevat per onderwerp en ingedeeld per 
type risico. 
   bedragen x € 1.000 

Risico's 
Financieel 

gevolg 
(maximaal) 

Kans 
Benodigde 

weerstands 
capaciteit 

I / S 
Toe- of 

afname 

Bedrijfsrisico's           

0.1 Handhaving 20 Middel 10 I Gelijk 

0.2 Milieu 300 Klein 30 I Gelijk 

0.3 Integriteit 932 Klein 93 I Gelijk 

0.4 Informatiebeheer 250 Klein 25 I Gelijk 

0.5 Niet voldoen aan wet en regelgeving 400 Klein 40 S Gelijk 

0.6 Ziekteverzuim personeel 240 Middel 120 S Gelijk 

0.7 Schaalgrote gemeente 500 Middel 250 I Gelijk 

0.8 Ambitieniveau gemeente 1.000 Middel 500 S Gelijk 

0.9 Algemene uitkering 1.400 Middel 700 S Gelijk 

10. Verontreinigings incident riolering 300 Groot 240 I Nieuw 

11. Aanvullende AU inzake financiering Jeugd 714 Afw. 100% 714 I Nieuw 

12. Schaarste arbeidsmarkt financieel vertaald 116 Middel 58 S Nieuw 

13. Formatieknelpunten bedrijfsvoering 67 Middel 33 S Nieuw 

14. Verlaagde opbrengsten leges 100 Afw. 100% 100 S Nieuw 

15. Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 200 Klein 20 S Gelijk 

            

Eigendomsrisico’s           

16. Huisvesting onderwijs 500 Groot 400 I Gelijk 

17. Planschade claims 500 Klein 50 I Gelijk 

            

Beleidsrisico’s           

18. Rampen en Calamiteiten  2.400 Middel 1.200 I Gelijk 

19. Duurzaamheid versnelde implementatie 100 Klein 10 I Nieuw 

20. Niet volledige implementatie Omgevingswet 100 Klein 10 I Nieuw 

21. Ambulante GGZ onzekerheid takenpakket 100 Middel 50 S Nieuw 

22.Effect CAO stijgingen versus financiring A.U. 300 Middel 150 I Nieuw 

23. VRU inzake vergoeding vrijwillige brandweer 100 Middel 50 S Nieuw 

24. Stichting Binding Salaris risico obv eindschaal 116 Middel 58 S Nieuw 

26. Nagekomen facturen Jeugd en WMO 500 Klein 50 I Afname 

27. Jeugdzorg, volume stijging door open einde regelingen 1.000 Middel 500 S Gelijk 

28. Participatie, ontschotting RDWI 100 Middel 50 S Gelijk 

29. WSW,  Rijks bezuiniging in takenpakket 720 Klein 72 S Gelijk 

30. WMO abonnementstarief 28 Klein 3 S Nieuw 

31 .WMO aanbesteding hulpmiddelen  94 Middel 47 I Nieuw 

32. Gezonde exploitaties dorpshuizen 25 Middel 13 S Nieuw 

33. WMO volume mutaties 800 Klein 80 S Gelijk 

            

Aansprakelijkheidsrisico’s           

34. Gewaarborgde geldleningen zonder WSW 3.000 Klein 300 S Gelijk 

35. WSW garantievermogen - schadegemeente 400 Klein 40 I Gelijk 

36. Garantstelling verzelfstandiging sportfac.  1.050 Klein 105 I Gelijk 

37. Garantstelling de Horden 220 Klein 22 S Gelijk 

            

Totaal benodigde weerstandscapaciteit     6.193   - 
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Voor rampen en calmiteiten (nr 18) is rekening gehouden met een bedrag van € 1,2 mln. Deze is 
geclassicificeerd met een middelgrote kans op het risico. Op het moment van opstellen van deze 
jaarrekening doet dit risico zich echter daadwerkelijk voor en houdt het Coronavirus de wereld in 
haar greep. Dat geldt ook voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Daar waar momenteel de focus ligt 
op de volksgezondheid, heeft deze pandemie ongetwijfeld ook economische gevolgen. 
Vanzelfsprekend werken die door in de financiële positie van de gemeente Wijk bij Duurstede 
(incidenteel, maar zeer waarschijnlijk ook structureel).  Hoe groot die doorwerking is, is evenwel nog 
met onvoldoende zekerheid te duiden. De effecten zijn dus niet in deze jaarrekening 2019 
opgenomen maar zullen wel impact gaan hebben voor 2020 en mogelijk volgende jaren en zijn bij nr 
18 geclassificeerd. Het weerstandsvermogen van de gemeente Wijk bij Duurstede biedt wel een 
zekere ruimte om financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Het is daarbij de uitdaging 
voor ambtelijke organisatie, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad om samen 
deze effecten zo goed mogelijk te monitoren en waar mogelijk beheersmaatregelen te treffen. De 
eerste stappen zijn hierin gezet ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening.  
Uw raad heeft op 14 april 2020 reeds een bedrag van € 300.000 ter beschikking gesteld ter dekking 
van de uitvoeringskosten en derving inkomsten van de Coronacrisis.  

 

5. Weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de niet-geoormerkte, en dus vrij besteedbare 
reserves. Daarnaast worden de onbenutte capaciteit van onroerende zaakbelasting en de post 
onvoorzien (dekking voor onvoorziene begrotingsuitgaven) betrokken bij de berekening van het 
weerstandscapaciteit. Bij de post onvoorzien is uitgegaan van het oorspronkelijk begrote 
(structurele) bedrag. Het bedrag van de onbenutte capaciteit van onroerende zaakbelasting is in deze 
jaarrekening ook gelijk gehouden aan het oorspronkelijk begrote bedrag uit de begroting 2019.  

   bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit 31-dec-2019 31-dec-2018 

Beschikbare weerstandscapaciteit     

Algemene reserves 7.447 7.508 

Post onvoorzien 32 32 

Onbenutte capaciteit OZB 878 710 

Beschikbare weerstandscapaciteit 8.418 8.250 

      

Benodigde weerstandscapaciteit 6.193 5.002 

      

Weerstandsvermogen 1,35  1,65  

 

6. Kengetallen 
 
Volgens artikel 11 van de BBV moeten in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een 
aantal financiële kengetallen worden opgenomen. Het opnemen van kengetallen in de begroting en 
jaarrekening past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd 
Provinciale staten en de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie 
en over de baten en de lasten van de Provincie respectievelijk de gemeenten.  
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6.1 Netto schuldquote 
 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten 
opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 
90%. De netto schuldquote 2019 is ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. 

       bedragen x € 1.000 

1. Netto schuldquote   Rekening Actuele Rekening 

    2019 Begroting 2018 

A. Vaste schulden + 19.091 25.700 19.710 

B. Netto vlottende schuld + 14.308 13.479 13.968 

C. Overlopende passiva + 1.039 1.500 1.739 

D1. Financiële activa (excl. verstekte leningen) - 162 162 162 

D2. Financiële activa (verstrekte leningen) - 3.524 3.516 3.516 

E. Uitzettingen < 1 jaar - 4.693 2.749 4.656 

F. Liquide middelen - 179 1.004 147 

G. Overlopende activa - 637 2.363 844 

H. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 52.214 52.801 53.743 

Netto schuldquote   55,09% 65,15% 55,09% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen   48,35% 58,49% 48,55% 

 
6.2 Solvabiliteitsratio 
 
Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 
20%. Lager dan 20% is geen wenselijke situatie. De solvabiliteitsratio is ten opzichte van 2018 
gedaald naar 25,4%. Dit is met name veroorzaakt door een afname van het eigen vermogen.  
  

 
    bedragen x € 1.000 

2. Solvabiliteitsratio   
Rekening Actuele Rekening 

2019 Begroting 2018 

A. Eigen vermogen + 15.943 15.525 18.168 

B. Totaal passiva / 62.819 68.361 65.605 

Solvabiliteit   25,4% 22,7% 27,7% 

 

6.3 Grondexploitaties 
 
Deze indicator wordt berekend door de waarde van de bouwgrond in exploitatie te delen door de 
totale baten uit de programma begroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. 
De waarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar afgenomen met name door het treffen van 
een enkele verliesvoorziening. 

      bedragen x € 1.000 

3. Grondexploitatie   
Rekening Actuele Rekening 

2019 Begroting 2018 

A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden + - - - 

B. Bouwgronden in exploitatie + 402 -292 1.483 

C. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 52.214 52.801 53.743 

Grondexploitatie   0,8% -0,6% 2,8% 



  

77 
 

6.4 Structurele exploitatieruimte 
 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de 
structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder 
de rente en aflossing van een lening) te dekken. 
 

  
  

  bedragen x € 1.000 

4. Structurele exploitatieruimte   
Rekening Actuele Rekening 

2019 Begroting 2018 

A. Totale structurele lasten + -52.981 nb nb 

B. Totale structurele baten + 52.934 nb nb 

C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves + -34 nb nb 

D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves + 714 nb nb 

E. Totale saldo van baten (excl. mut. res.) / 52.214 52.801 53.743 

Structurele exploitatieruimte   1,2% 1,00% 2,00% 

 

6.5 Belastingcapaciteit 
 
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller 

in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Er is gekozen 

om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Voor de gemeenten wordt 

de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing 

en reinigingsheffing).  

  bedragen x € 1.000 

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit   
Rekening 

2018 
Actuele 

Begroting 
Rekening 

2019 

A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 387 338 399 

B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde + 227 219 236 

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin + 193 252 205 

E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde   807 809 841 

F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 / 721 721 739 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor   112,0% 112,2% 113,8% 
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2.3 Onderhoud kapitaalgoederen   
 
 

Fundament nieuwe beheersystematiek en lange termijn planning gerealiseerd.  
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in 
voorzieningen voor haar inwoners, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, 
straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ is van 
cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de inwoners 
is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleine 
ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken. 
 
Eind 2018 is gestart met het opzetten van een nieuwe beheersystematiek (assetmanagement) 
waarbij ook de lange termijninvesteringen inzichtelijk gemaakt moesten worden. Het Integraal 
Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) omvatte de periode 2015-2018 en is om die reden met 1 jaar 
verlengd tot en met 2019 met de huidige budgetten en investeringen. Er werd vanaf 2011 gewerkt 
met het IBOR gebaseerd op een sobere beeldkwaliteit. Het IBOR heeft gezorgd voor een integrale 
blik en afweging van het onderhoud in de openbare ruimte. De openbare ruimte is gedurende deze 
periode veilig (maar sober) en voldoende onderhouden met de beschikbare budgetten.  
 
Eind 2019 is de opvolger van het IBOR, het nieuwe Beheer Kwaliteits Plan (verder BKP) vastgesteld. 
Het BKP 2020-2025 geeft inzicht in de huidige en de gewenste (beeld)kwaliteit van het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte inclusief het benodigde budget, uitgesplitst naar 
beheeronderdeel en de vervangingskosten per vervangingstermijn tot en met 2070. Vervolgens is 
ook het Integraal Uitvoerings Plan (verder IUP) vastgesteld. Het IUP bevat de gedetailleerde planning  
voor 2020 t/m 2025 met een globale doorkijk naar 2029. Dit IUP wordt jaarlijks geactualiseerd.  Waar 
voorheen de onderhoudswerkzaamheden bekostigd werden vanuit de voorziening IBOR is dit in 2019 
afgeschaft en is overgegaan naar het werken vanuit de exploitatie.  
 
Tot slot is er in 2019 een nieuw beheer- en onderhoud softwarepakket geïmplementeerd dat zorgt 
voor beter inzicht, actueler beeld en betere mogelijkheid tot sturing en bundelen informatie dat het 
onderhoud ten goede komt. Noodzakelijk, omdat we ook in 2019 diverse taken hebben uitbesteed; 
onderhoud en inspectie speeltoestellen, onderhoud begraafplaatsen en een deel van het onderhoud 
aan bomen. Voor meer grip en een betere kwaliteit is goed databeheer noodzakelijk.  
 
Tabel 1. Overzicht beheerplannen tot en met 2019 
 

Kapitaalgoederen Beheerplan Jaar van vaststelling 

Wegen en verkeer Wegen 2014 

Civiele Kunstwerken  Bruggen en viaducten 2014 

Verkeer en straatmeubilair Verkeersvoorzieningen 2014 

Riolering, pompen en gemalen Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2013 

Openbare verlichting Openbare verlichting 2014 

Openbaar groen, spelen en begraafplaatsen Groen 2014 

Watergangen  Watergangen 2014 

Gebouwen  Beheerplannen Gebouwen 2004 

Beschoeiingen, duikers en stuwen Waterbouwkundige constructies 2014 
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Wegen 
  

Naam beheerplan IBOR Wegen Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen: 
Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken 

Beleidskader: 
Tot en met 2019 gaf het IBOR-plan Wegen de kaders aan waarbinnen de onderhoud en 
renovatieplannen werden uitgevoerd. Het IBOR-wegen maakt onderdeel uit van het IBOR plan 
2015-2019. Eind 2019 is het nieuwe BKP en vervolgens IUP vastgesteld. Beide plannen treden in 
werking op 1-1-2020.  
 
In 2018 zijn de laatste weginspecties uitgevoerd die 2-jaarlijks worden uitgevoerd.  

Evaluatie 2019: 
Het jaar 2019 stond in het teken van het nieuwe BKP en IUP, waardoor er met name 
voorbereidingswerkzaamheden en onderzoeken zijn uitgevoerd.  

• De reconstructie van de Broekweg is in voorbereiding, maar ondervond vertraging omdat 
de samenwerking met het Waterschap niet bracht wat we hadden verwacht/gehoopt. De 
voorbereiding en gesprekken met bewoners zijn in volle gang. De verwachting is dat de 
uitvoering in 2020 kan starten.  

• Ook voor de Reconstructie Gooijerdijk Fase 2 zijn de voorbereidingen opgestart en daar 
start de uitvoering in 2020.  

• De vervanging van de parkeerplaatsen op de Noormannenstraat heeft vertraging 
opgelopen door de PFAS-problematiek, maar wordt in maart 2020 alsnog uitgevoerd.  

• De reconstructie van de Langbroekerdijk nabij de kruising met de N227 is ook in 
voorbereiding en wordt ook in 2020 uitgevoerd.  

Project Zandweg Fase 1 is uitgevoerd en afgerond en is gecombineerd met het realiseren van een 
oversteek op de Langbroekseweg. In februari 2020 starten de voorbereidingen voor Zandweg Fase 
2.  
Tot slot is de parallelweg Nieuweweg omgevormd tot fietspad en zijn de voetpaden met 
wortelopdruk op de  Willem-Alexanderweg herstraat.  

 
 
Bruggen / Kunstwerken 
 

Naam beheerplan IBOR Bruggen en viaducten Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen:  
Alle gemeentelijke verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen en een viaduct. 

Beleidskader: 
Tot en met 2019 gaf het IBOR-plan Bruggen de kaders aan waarbinnen de onderhoud en 
renovatieplannen werden uitgevoerd. Het IBOR-Bruggen maakt onderdeel uit van het IBOR plan 
2015-2019. Eind 2019 is het nieuwe BKP en vervolgens IUP vastgesteld. Beide plannen treden in 
werking op 1-1-2020.  
 
In 2018 zijn de laatste bruginspecties uitgevoerd die 4-jaarlijks worden uitgevoerd.. 

Evaluatie 2019: 
Het jaar 2019 stond in het teken van het nieuwe BKP en IUP, waardoor er met name 
voorbereidingswerkzaamheden en onderzoeken zijn uitgevoerd.  
In 2019 zijn de daarnaast de volgende werkzaamheden uitgevoerd.  

• Vervangen brug Stadspark achter Brandweergarage 

• Voorbereidingen groot onderhoud Viaduct molenvliet.  

• Schilderwerkwerkzaamheden diverse bruggen.  
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• Nader technisch onderzoek 8 bruggen. Uit deze inspectie is gebleken dat de Boterslootbrug 
op korte termijn vervangen dient te worden. Dit wordt uitgevoerd in 2020.  

 
 
Verkeer- en straatmeubilair 
 

Naam 
beheerplan 

IBOR 
Verkeersvoorzieningen 

Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen:  
Alle gemeentelijke verkeersborden, verbods- en gebodsborden, straatnaamborden, (ANWB)-
bewegwijzering en straatmeubilair. 

Beleidskader: 

Tot en met 2019 gaf het IBOR-plan Verkeer en straatmeubilair de kaders aan waarbinnen de 
onderhoud en renovatieplannen werden uitgevoerd. Het IBOR-Verkeer en straatmeubilair maakt 
onderdeel uit van het IBOR plan 2015-2019. Eind 2019 is het nieuwe BKP en vervolgens IUP 
vastgesteld. Beide plannen treden in werking op 1-1-2020.  

Evaluatie 2019: 
In 2019 is het project Parkbanken gerealiseerd. De voorbereidingen voor het vervangen van de 
straatnaamborden De Horden is opgestart en wordt begin 2020 uitgevoerd.  
Om te zorgen voor een efficiënt beheer, wordt jaarlijks, per wijk/gebied een inventarisatie gedaan 
waar borden verwijderd zouden kunnen worden en dit wordt meegenomen door de buitendienst in 
combinatie met het reguliere werk.  

 
 
Riolering 
 

Naam beheerplan GRP IV Jaar vaststelling  2013 

Te onderhouden kapitaalgoederen: 

Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de 

drukriolering, alle pompgemalen en bijbehorende zaken.  

Beleidskader:  

Het Water- en Rioleringsplan (WRP) is een beleid- en beheerrapportage ineen, die uitmondt in 

gedetailleerde werkplannen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het Hoogheemraadschap 

de Stichtse Rijnlanden (HDSR), zijn hierin verwerkt. Ook staat hierin opgenomen wat de hoogte van 

het rioolrecht wordt bepaald en hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, 

energietransitie en de circulaire economie. Het WRP 1 en het BKP/IUP zijn onderling met elkaar 

verbonden/op elkaar afgestemd.  

Evaluatie 2019 
In 2019 zijn naast de reguliere werkzaamheden  de volgende werkzaamheden/projecten 
uitgevoerd; WRP 1 is opgesteld waarbij een financieel doorzicht is gemaakt voor de komende 80 
jaar op gebied van de noodzakelijke vervangingen/investeringen. In het IUP zijn de investeringen 
van de eerstvolgende 10 jaar gedetailleerder en in relatie met de andere beheeronderdelen verder 
uitgewerkt.  
De vervanging van de riolering voor de Koninginnenbuurt wordt in 2020 voorbereid en in 2021 
uitgevoerd.  

 



  

82 
 

Openbare verlichting  

 

 

Groen 

Naam beheerplan IBOR Groen Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen:  

De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, t.w. hagen, heesters, gazons, 
ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen, speelobjecten en begraafplaats. 

Beleidskader: 
Tot en met 2019 gaf het IBOR-plan Groen de kaders aan waarbinnen de onderhoud en 
renovatieplannen werden uitgevoerd. Het IBOR-Groenmaakt onderdeel uit van het IBOR plan 2015-
2019. Eind 2019 is het nieuwe BKP en vervolgens IUP vastgesteld. Beide plannen treden in werking 
op 1-1-2020.   

Evaluatie 2019: 
In 2019 zijn er drie taken uitbesteed die eerst door de buitendienst zelf uitgevoerd werden: 
Onderhoud begraafplaatsen, inspectie en onderhoud speelterrein en een groot deel van het 
onderhoud aan bomen. Deze drie bestekken zijn eind 2019 aanbesteed en treden in werking op 1-
1-2020.  
Met de komst van het nieuwe beheersysteem was het noodzakelijk om een verdiepingsslag te 
maken in de data en de inspectiegegevens. Deze gegevens verzamelen en verwerking 1/3 deel per 
jaar.  
Voor het deel van de werkzaamheden dat de buitendienst uitvoert zijn nieuwe jaarplanningen 
gemaakt, evenals uitvoeringstekeningen, normgetallen en beschrijving van het gewenste 
onderhoud op basis van beeldkwaliteit.  
In 2019 zijn naast de reguliere werkzaamheden  de volgende werkzaamheden / projecten 
uitgevoerd:  
Aanpak wortelproblematiek Willem Alexanderweg.  

Naam beheerplan IBOR Openbare Verlichting  Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen:  

Alle gemeentelijke openbare verlichting 

Beleidskader: 
Tot en met 2019 gaf het IBOR-plan Openbare Verlichting de kaders aan waarbinnen de onderhoud 
en renovatieplannen werden uitgevoerd. Het IBOR-OV maakt onderdeel uit van het IBOR plan 
2015-2019. Eind 2019 is het nieuwe BKP en vervolgens IUP vastgesteld. Beide plannen treden in 
werking op 1-1-2020.    
Evaluatie 2019: 
In 2019 zijn naast de reguliere werkzaamheden  de volgende werkzaamheden / projecten 
uitgevoerd. 
In  2019 is de verlichting in de Heul en de Noorderwaard vervangen door LED-armaturen. De 
voorbereidingen voor Cothen en Langbroek zijn opgestart en het onderzoek naar de beste 
verlichting in de binnenstad loopt.  
In 2021 eindigt de allonge met Citytec en kan het totale beheer van de openbare verlichting 
uitbesteed worden. Om hier goed op te anticiperen komt er in 2020 een nieuwe beleidsplan 
openbare verlichting dat als basis zal dienen voor de Europese aanbesteding voor het beheer en 
onderhoud vanaf juli 2021. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2019 opgestart.  
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Vervangen diverse inboetlocaties bomen.  

 

Watergangen en waterbouwkundige constructies 

Naam 

beheerplan 
IBOR Watergangen/IBOR waterbouwkundige 
constructies 

Jaar vaststelling  2014 

Te onderhouden kapitaalgoederen:  

Het onderdeel Watergangen geeft inzicht in de arealen van watergangen waarvoor de gemeente 

een onderhoudsplicht heeft. Het onderdeel waterbouwkundige constructies geeft inzicht in de 

arealen van duikers, beschoeiingen stuwen en (stalen) damwanden en onderdeel uitmaken van het 

complete watersysteem.   

Beleidskader: 

De keur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vormt het wettelijk kader voor het 

beheer van de watergangen. Het HDSR heeft de gemeente aangesteld als onderhoudsplichtige. De 

volgende beleidsdocumenten zijn hierbij van belang: BKP, Water- en Rioleringsplan (WRP 1) en 

het Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal. Tevens is het baggerplan 

van belang. De gemeente heeft een baggerprogramma en heeft hier een bestemmingsreserve 

voor ingesteld. Dit staat los van het beheerplan watergangen. 

Evaluatie 2019: 

In 2019 zijn naast de reguliere werkzaamheden  de volgende werkzaamheden / projecten 

uitgevoerd.  

- Onderzoek en voorbereiding vervangen Meerpalen haven.  

- Onderzoek en voorbereiding voor vervanging damwand Vechtsteen  

- Vervangen beschoeiing aan het Kerkeland. 

- Laatste onderzoek ten behoeve van voorbereiding damwand Langshaven.  

 

Gebouwen 

Naam beheerplan Meerjarenonderhouds-

begroting  

Gebouwbeheersplan  

Jaar raadsvaststelling 2004 

Te onderhouden kapitaalgoederen: 

Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, inclusief de daarbij behorende terreinen. 

Doel: 

Het technisch en functioneel in stand houden van de gemeentelijke gebouwen. Het 

gebouwenbeheersplan geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten. 

Beleidskader: 

Met instandhouding van de gebouwen wordt concreet bedoeld het onderhoud en de noodzakelijke 

vervanging van bouwkundige elementen, alsmede de technische installaties van de huidige situatie. 

De kosten voor het onderhoud aan de bij de gebouwen behorende terreinen zijn meegenomen. In 
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het verleden werd in het beheersplan uitgegaan van een eeuwigdurende instandhouding, waarbij 

het huidig gebruik wordt gecontinueerd. Vanaf 2009 heeft het college vastgesteld om zogenaamde 

‘stopjaren’ in te voeren in het gebouwenbeheersplan voor die panden die betrokken zijn bij 

toekomstige ontwikkelingen. Een stopjaar is het jaar van sloop of verkoop. Vanaf 1 januari 2015 zijn 

schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Evaluatie  2019: 

Naast de normale jaarlijkse en gepande onderhoudswerkzaamheden zijn er in 2019 de navolgende 

bijzonderheden te noemen: 

- Het beheer en onderhoud van de brandweerkazerne Cothen/Langbroek is per 1 januari van 
de VRU overgenomen.  

- De verduurzaming van het Huis van de gemeente heeft verder vorm gekregen.  
-  de warmtepompen op het dak zijn in 2019 opgeleverd; 

-  er zijn extra zonnepanelen op het dak geplaatst; 

-  de TL armaturen zijn omgebouwd zodat deze geschikt zijn voor ledverlichting.   

   -      Het interieur van de gemeentewerf is sober opgeknapt, waardoor deze tot de geplande 
          nieuwbouw dienst kan doen.  
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Areaal Aantal Eenheid 

Wegen     

• Asfalt en beton verharding 1.163.757 m2 

• Klinkerverharding 62.461 m2 

• Onverhard en half verharding 30.548 m2 

      

Riolering     

• Vrijverval-riolering 106 km. 

• Persleiding 81 km. 

• Gemalen 465 stuks 

• Overstorten 39 stuks 

      

Vaarwegen en havens     

• Passantenhavens 1 stuks 

• Houten damwanden 1.336 meter 

• Stalen keerwand 749 meter 

• Lichte beschoeiing (hout) 8.692 meter 

      

Openbaar Groen     

• Stedelijk groen (gazon, heesters, sier) 461.992 m2 

• Landschappelijk groen (berm, bosplantsoen, riet) 881.455 m2 

• Begraafplaatsen 4 stuks 

      

Gebouwen     

• Huisvesting gemeentelijke diensten 2 stuks 

• Brandweerkazernes 2 stuks 

• Sportgebouwen 1 stuks 

• Monumenten en historische gebouwen en objecten 6 stuks 

• Sociaal maatschappelijke gebouwen 4 stuks 

• Peuterspeelzalen / Kinderopvang waaronder 3 Brede Scholen 4 stuks 

• Woningen 5 stuks 

• Begraafplaatsen bouwkundig (bergingen, baarhokjes, urnenmuren) 7 stuks 

• Aula 1 stuks 

• Overig (o.a. garageboxen, gemaalgebouwen) 1 stuks 

      

Openbare verlichting     

• Lichtpunten 5.822 stuks 

      

Kunstwerken     

• Bruggen 58 stuks 

• Duikers 129 stuks 

• Houten stuw 3 stuks 

• Viaduct 1 stuks 
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 bedragen x € 1.000 

Reserves en voorzieningen kapitaalgoederen 
Saldo 

1-1-2019 
Toevoe- 

gingen 
Onttrek- 

kingen 
Saldo 

31-12-2019 

Bestemmingsreserves     

BR Monumentenbeleid 10 - - 10 

BR onderhoud watergangen (baggerplan) 294 34 - 60 268 
     

Voorzieningen egalisatie onderhoud     

VZ onderhoud speelvoorzieningen 10 - - 10 

VZ riolering/GRP IV 5.366 592 - 5.958 
     

Voorzieningen gebouwenbeheerplan     

VZ onderhoud gebouwen 1.862 334 - 334 1.863 
     

Totaal 7.543 961 - 394 8.110 
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2.4 Bedrijfsvoering   
 

Inleiding 
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht 
biedt in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.  Het is bewust aan de gemeente 
overgelaten op welke wijze dit wordt ingevuld. De BBV stipt wel aan dat de bedrijfsvoering meer 
omvat dan de traditionele onderwerpen (als personeel, organisatie, financiën, ICT, enzovoort) en 
meer en meer van belang is voor de verwezenlijking van de programma’s en daarmee voor een 
rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid.  
 
Organisatieontwikkeling 
Eerder hebben wij keuze gemaakt om te werken vanuit de gedachte van regiegemeente en 
regieorganisatie. De leidende gedachte hierbij is dat we in staat zijn om, in samenspraak met onze 
omgeving, onze invloed op en verantwoordelijkheid voor het realiseren van maatschappelijke 
effecten toe of af kunnen laten nemen. En dit heeft een direct effect op wat er van onze organisatie 
en medewerkers wordt verwacht. Wendbaarheid in redeneren en werken is nodig om in te kunnen 
spelen op de ontwikkelingen in onze samenleving. Los van de veelheid aan onderwerpen gaat dat 
ook over de diverse rollen die we in verschillende vraagstukken en situaties hebben. Afgelopen jaar 
hebben wij ons gericht op de vertaling van deze kennis en uitgangspunten naar de praktijk van elke 
dag. Alleen op die manier kunnen we uitvoering geven aan de vraagstukken die voor ons liggen. 
Hiervoor hebben we het functioneren van de regieorganisatie geëvalueerd. Hieruit bleek dat de 
aansluiting tussen theorie en praktijk vaak wordt gemist en niet duidelijk is. In vervolg hierop zijn we 
in november met een grote groep medewerkers bij elkaar gekomen om te komen tot concrete en 
praktische vervolgplannen vanuit wat we willen behouden, ontwikkelen en loslaten. Vanuit de 
praktijk hebben we in beeld gebracht wat we nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen en 
wensen die de samenleving en onze organisatie van ons vraagt. Dit vertalen we praktisch in een 
programma Organisatieontwikkeling. 
 
Programma Organisatieontwikkeling 
De ontwikkelroute die we binnen het programma volgen is die van vervlechting. Vervlechting van de 
inhoud van het werk met de mens en de relevante ontwikkeling. Wat is er op welke moment en waar 
nodig? En hoe kunnen we hier ook op andere plekken in de organisatie van leren? Dat staat centraal. 
We borgen hiermee directe aansluiting met de praktijk van elke dag. Juist omdat we het hebben over 
relevante thema’s en vraagstukken waar mensen op dat moment mee te maken hebben. 
Organisatieontwikkeling, niet als theoretisch kader maar in de praktijk. Op het moment en op de plek 
waar de vraag, wens of noodzaak is.  
We onderscheiden in onze aanpak vier niveaus die direct invloed hebben op elkaar en onlosmakelijk 
verbonden zijn. De brede impact van de aanpak borgt de samenhang van wat er nodig is op welke 
plek en op welk moment: 

• Leiderschapsontwikkeling 

• In projecten 

• Per team en op individueel niveau 

• Organisatiebreed 
 
Garantiebanen 
In 2013 hebben kabinet en sociale partners de banenafspraak gemaakt. Doel van deze afspraak is 
om in tien jaar 125.000 banen te creëren (ten opzichte van peildatum 1 januari 2013) voor mensen 
met een arbeidsbeperking, de zogeheten garantiebanen. Als gemeente hebben we een taak in de 
samenleving en een voorbeeldfunctie. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft zich daarom ten doel 
gesteld om binnen de eigen organisatie garantiebanen beschikbaar te stellen. 
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In 2019 is aan de Wet Banenafspraak voldaan. Het is echter niet goed verwerkt in de begroting, hier 
is een correctie op uitgevoerd in de Voorjaarsnota.    
 
Informatieveiligheid en privacy 
Jaarlijks voeren wij controles uit op onze informatiebeveiliging. We werken aan bewustwording over 
informatieveiligheid in onze organisatie. Dit doen we door workshops en het uitvoeren van tests.  
De website basisbeveiliging.nl laat zien hoe de overheid veiligheid toepast op haar websites. Op basis 
hiervan hebben wij een aantal (sub)internetdomeinen van de gemeente beter beveiligd of 
verwijderd. 
Het regionale privacybeleid is vastgesteld en voeren we uit: 

• De privacyverklaring op onze gemeentelijke website is geactualiseerd.  

• Het regionale team van Functionarissen Gegevensbescherming is in 2019 weer compleet 
geworden.  

• Er is sinds afgelopen jaar regelmatig privacy-overleg in de regio.  

• Er zijn 4 datalekken genoteerd, waarvan het nodig was om er een te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

 
Interne controle 
Een goede organisatie van het Interne Controle apparaat binnen de organisatie vormt de 
ruggengraat van een goede bedrijfsvoering. Door middel van interne controle wordt getracht de 
interne beheersing van de gemeentelijke processen binnen Wijk bij Duurstede te optimaliseren. 
Interne controle biedt de mogelijkheid om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en 
te corrigeren. Het afgelopen jaar zijn er controlewerkzaamheden uitgevoerd voor aantal 
bedrijfsprocessen.  
De prioritering van deze controles is in overleg met de accountant vastgesteld. Vanwege beperkte 
capaciteit op diverse plekken in de organisatie zijn nog niet alle aanbevelingen van de interne 
controle en Managementletter opgevolgd. 
 
Project De basis op orde 
In het laatste kwartaal 2018 is het project “De Basis op orde” gestart. Doel van dit project is dat de 
middelenfuncties met betrouwbare informatie en gedragen procedures een bijdrage leveren aan 
diensten en producten van alle teams. In 2019 is hard gewerkt aan dit project. 
Belangrijk onderdeel hiervan is het opzetten van een betrouwbare financiële administratie. 
Gedurende het jaar werd steeds meer inzichtelijk dat de huidige financiële administratie verouderd 
was. Om die reden wordt met ingang van 2020 gewerkt in een volledig nieuw ingerichte 
administratie.  
Als onderdeel van “De Basis op Orde”  hebben wij in 2019 een start gemaakt met de nieuwe 
rapportagetool XLim. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van onze plannings- en 
verantwoordingsdocumenten. Voor deze jaarstukken is gebruik gemaakt van deze nieuwe  
rapportagetool. Hierdoor ziet de layout er deels anders uit dan de programmabegroting 2019. 
 
 
Rekenkamercommissie  
De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid 
en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. De rekenkamercommissie heeft in 2019 drie 
rapporten uitgebracht. Bij de behandeling van de jaarrekening 2018 is door de wethouder Financiën 
het volgende toegezegd:  
“Vanaf Jaarrekening 2019 de concernonderzoeken toevoegen (conform Gemeentewet, artikel 197 

lid2: het college voegt daarbij de verslagen, bedoeld 213a, tweede lid.” 

Er zijn in 2019 geen onderzoeken uitgevoerd in het kader van artikel 213a.  Voor de volledigheid 

voegen wij de drie rekenkameronderzoeken toe die zijn uitgevoerd.  
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1. Onderzoek Externe in huur. Deze is te vinden op de website van de gemeente via de 
volgende link. https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/7408884/ 

2. Onderzoek 1000 woningen extra in Wijk bij Duurstede. Deze is te vinden op de website van 
de gemeente via de volgende link. https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/7844178/ 

3. Onderzoek Bosscherwaarden. Deze is te vinden op de website van de gemeente via de 
volgende link.  https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/7919568/ 

 
Met haar onderzoeken levert de Rekenkamercommissie een positief kritische bijdrage aan de 
kwaliteit van bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede.  
 
 

Personeelsgegevens 

 bedragen x € 1.000 

Personeelsgegevens   Aantal   Eenheid 

Formatie per 31-12-2019   118,8   fte 

Aantal medewerkers in dienst per 31-12-2019   132   medewerkers 

Ziekteverzuimpercentage 2019   6,4   % 

Gemiddelde leeftijd per 31-12-2019   49   jaar 

          

 

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/dossiers/41979
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/dossiers/41980
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/dossiers/41978
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2.5 Verbonden partijen 
 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden 

partijen. Het betreft vooral gemeenschappelijke regelingen. 

Belang voor de raad 

Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf te regelen of juist die uitvoering te regelen via een 
gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten. Soms zijn er ook andere oplossingen 
mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting of het inkopen van 
diensten van een andere gemeente. 
Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe 
(ook) zelf kan doen. Kernvraag is dus steeds of de doelstellingen van de verbonden partijen nog 
steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de 
verbonden partijen gerealiseerd worden. Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de 
financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit 
voortvloeiende budgettaire gevolgen. 
Naast de reguliere sturing vanuit de ambtelijke organisatie en het college bespreken we twee keer 
per jaar de stand van zaken van de gemeenschappelijke regelingen RID, RSD en GGD met de raad. 
Daarbij komen zowel de inhoud als de financiën aan bod. Gebruikelijk is dat de directeur van de 
desbetreffende regeling ook aanschuift en een toelichting geeft op de ontwikkelingen die spelen. Dit 
initiatief voor aanvullende sturing op deze drie gemeenschappelijke regelingen is vanuit de raad zelf 
ontstaan. 
 
De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, 
worden hieronder opgesomd. We benoemen daarbij kort de doelstellingen per gemeenschappelijk 
regeling en de bijdrage voor onze gemeente. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen 
verwijzen wij u naar de betreffende jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen.  
 
  bedragen x € 1.000 

Verbonden partijen 

Bekend 
bij 

Eigen vermogen Vreemd vermogen 
Verwacht 
resultaat 

Raad 1-1-2019 31-12-2019 1-1-2019 31-12-2019 2019 

Gemeenschappelijke regelingen             

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  9.684 13.081 49.427 44.366 2.572 

Regionaal Historisch Centrum (RHC)  277 216 289 374 3 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  521 399 12.957 7.635 50 

Regionale ICT Dienst (RID)  204 156 6.184 6.840 - 48 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  3.517 4.232 13.155 15.980 633 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)  1.908 1.750 7.337 7.700 221 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)  389 1.168 9.989 8.616 226 

              

Vennootschappen en coöperaties             

Biga BV  9.408 10.691 2.137 2.109 1.283 

Vitens BV  533 nnb 1.233 nnb nnb 

BNG  4.990 4.887 132.519 144.802 163 
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Overige verbonden partijen             

Afvalverwijdering Utrecht te Soest 
 649 nnb 13.844 nnb nnb 

              

            

nnb = nog niet bekend       

 

Bijdragen aan verbonden partijen Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 1.381.191 - 1.411.092 - 29.901 N 

Regionaal Historisch Centrum (RHC) - 92.166 - 96.963 - 4.797 N 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) - 368.000 - 336.575 31.425 V 

Regionale ICT Dienst (RID) - 785.013 - 788.705 - 3.692 N 

GGD Regio Utrecht (GGDrU) - 789.531 - 770.291 19.240 V 

Omgevingsdienst Regio Utrecht - 381.490 - 368.757 12.733 V 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) - 6.967.851 - 6.898.896 68.955 V 

Totaal bijdragen aan verbonden partijen - 10.765.242 - 10.671.279 93.963 V 

 

 

Gemeenschappelijke regelingen 
 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te Utrecht  
De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede, op het gebied van brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en (gemeentelijke) crisisbeheersing. 
 
Belang 
De totale gemeentelijke bijdragen 2019 volgens de jaarrekening VRU is € 81.186.000. De bijdrage  
2019 van de gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt € 1.408.000. 
 
Risico’s 
De veiligheidsregio kan worden geconfronteerd met onvoorziene kosten binnen het begrotingsjaar 
als gevolg van exogene ontwikkelingen. In de begroting van de VRU zijn geen posten voor 
onvoorziene uitgaven opgenomen. Als dit risico zich voordoet, zal bijsturing plaatsvinden via de 
begroting. 
 
 
Regionaal Historisch Centrum, tegenwoordig Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RHC/RAZU) 
Sinds 2010 bestaat de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum  
waaraan de volgende gemeenten deelnemen: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Vianen. In 2019 zijn de voorbereidingen gedaan voor de deelname 
van Vijfheerenlanden per 1 januari 2020. Het doel van het RHC is uitvoering geven aan de Archiefwet 
1995 en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum. Dit op het gebied 
van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke 
collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken 
voor een breed publiek. 
 
In 2019 dienden zich twee zaken aan met ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van het RHC: 
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1. het nieuwe (informatie)overheidsbeleid; 
2. de besluitvorming en voorbereiding van de uittreding van Vianen en de toetreding van 
Vijfheerenlanden in 2020. 
 
Belang 
Conform de jaarrekening van het RHC is de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten             
€ 702.172. Volgens de verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede € 96.962 aan 
het totaal. 
 
Risico’s 
Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt op de deelnemende gemeenten afgewikkeld. Het 
risico op een substantieel negatief exploitatiesaldo is gering. De balans van RHC bevat uitsluitend 
financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig.  
 
 
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel 
De BSR te Tiel is een gemeenschappelijk regeling van het Waterschap Rivierenland, AVRI 
(Afvalverwijdering Rivierenland) waaraan Wijk bij Duurstede en een aantal omliggende gemeenten 
(Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, West Maas en Waal, Neerijnen, Maasdriel, Montfoort en 
IJsselstein) deelnemen. Sinds 2013 is Wijk bij Duurstede formeel toegetreden tot BSR. 
BSR voert voor Wijk bij Duurstede onderstaande werkzaamheden zijn: 
- Het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) 
- Heffen en invorderen van rioolrechten 
- Heffen en invorderen van reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 
- Heffen en invorderen van hondenbelasting (inclusief periodieke controles) 
Aansluiting bij de BSR te Tiel heeft als doel om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en 
kostenbesparing te realiseren bij de uitvoering van haar taken. 
De bijdrage aan de BSR is gebaseerd op het aantal aanslagregels. 
 
Belang 
De bijdrage aan de BSR is gebaseerd op het aantal aanslagregels voor heffen, een bedrag per aanslag 
bij innen en voor waarderen een bedrag per object. Gemeente Wijk bij Duurstede draagt over 2019  
€ 362.000 bij. De totale bijdrage van alle gemeenten tezamen is conform de jaarrekening van de BSR 
€ 7.693.000. 
 
Risico’s 
In 2009 is besloten dat er geen weerstandsvermogen bij BSR wordt gevormd. Voor eventuele risico’s 
bij BSR treffen de deelnemers zelf een voorziening. 
Risico’s met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico’s van BSR. 
Deelnemers van BSR treffen, indien noodzakelijk, zelf een voorziening om risico’s inzake de 
belastingopbrengsten te kunnen afdekken. Ten aanzien van BSR zijn geen specifieke risico’s bekend. 
 
 
Regionale ICT-dienst Utrecht (RID) 
Per 1 juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling RID opgericht. Dit is een intergemeentelijke 
samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie van de gemeenten Baarn, 
Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug. De hoofddoelstelling van deze samenwerking is "het zorg dragen voor een 
betere ICT dienstverlening voor de deelnemende organisaties". Samenwerking biedt schaalvoordelen 
waardoor onder andere de kwetsbaarheid wordt verminderd en de kwaliteit verbeterd wordt. De RID 



  

94 
 

beperkte zich in eerste instantie tot de ICT infrastructuur, de geautomatiseerde werkplekken, de 
kantoorautomatisering en de telefonie. Inmiddels zet de RID ook in op informatieadvies en het 
harmoniseren van applicaties. 
 
Belang 
Op basis van de jaarrekening 2019 van de RID is de bijdrage van de Gemeente Wijk bij Duurstede 
vastgesteld op € 787.000. In totaliteit is de in rekening te stellen bijdrage van alle deelneers aan de 
RID over 2019 bepaald op € 7.842.000. 
 
Risico’s 
Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de RID-deelnemers afgewikkeld conform de 
artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). Afhankelijk van de risicoanalyse, 
waarin een inschatting wordt gemaakt wat de kans is dat een risico zich voordoet, wordt de omvang 
van het weerstandsvermogen bepaald. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling mag het 
weerstandsvermogen maximaal 10% van de apparaatskosten bedragen. 
 
 
Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) te Zeist 
De GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van 26 gemeenten, waaronder 
de gemeente Wijk bij Duurstede, in de regio Utrecht.  
 
De GGDrU draagt bij aan de volgende maatschappelijke effecten: 

• Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht 
is voor gezondheid en elkaar. 

• Een gezonde en veilige start voor elk kind. 

• Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

• Iedereen kan meedoen. 

• Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 
 
De GGDrU voert diensten uit in opdracht van de gemeenten. Deze diensten zijn verdeeld in vier 
categorieën. 
 
1. Basistaken 
De GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief, 
hoofdzakelijk op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze collectieve, verplichte wettelijke 
taakuitvoering worden de basistaken genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten bestaat 
o.a. uit infectieziektebestrijding, toezicht kinderopvang en gezondheidsbeleid.  
 
2. Collectieve taken regio Utrecht (basisplus-pakket) 
De GGDrU voert ook een aantal wettelijk verplichte taken uit die niet per se bij een GGD hoeven te 
worden belegd. Het belang van het collectief staat hierbij voorop. Het daarbij horende pakket aan 
producten heet het basispluspakket. Hieronder valt o.a. de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en 
toezicht Wmo.  
 
3. Intensivering basistaken 
Het kan zijn dat een individuele gemeente de uitvoering van het basispakket geïntensiveerd aan haar 
inwoners wil aanbieden. Dat kan. Minder doen dan de wet zegt is niet toegestaan maar meer doen 
wel. In dat geval voert GGDrU dit uit per individuele gemeente. Het gaat hier o.a. om technische 
hygiënezorg en gezondheidsbevordering (in Wijk bij Duurstede deelname aan werkgroep gezonde 
leefstijl) en als stakeholder participeren in de Maatschappelijke Agenda (MAG). 
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4. Maatwerkpakket 
Tot slot is het voor gemeenten mogelijk om op individuele basis GGDrU taken te laten uitvoeren, die 
niet per definitie een wettelijk verplichte grondslag hebben. Hiervoor gaat de individuele gemeente 
een aparte maatwerkovereenkomst aan met GGDrU. Het gaat hier o.a. om het meld- en adviespunt 
‘bezorgd’ in het kader van de Wet verplichte GGZ, gezondheidsbevordering voor statushouders, 
voor- en vroegschoolse educatie en het preventieprogramma ‘Stevig Ouderschap’. 
 
Belang 
De bijdrage is gebaseerd op inwoner- en kinderaantallen. Het aandeel van de gemeente Wijk bij 
Duurstede is afgerond 2,2%. 
 
Risico’s 
Conform onderstaande afspraken uit de overeenkomst voor de gemeenschappelijke regeling: 
Dragen de deelnemende gemeenten er zorg voor dat de regionale gezondheidsdienst te allen tijde 

over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

en 

Waarborgen de deelnemende gemeenten daarenboven de betaling van rente en aflossing van de 

geldleningen aan te gaan door de regionale gezondheidsdienst voor de uitvoering van zijn taak, in de 

verhouding van het inwonersaantal op 1 januari 2014. 

 
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 
De ODRU voert voor 15 gemeenten de milieu VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en 
handhaving) uit. Sinds 2019 ook voor de gemeente Vijfheerenlanden. Voor enkele gemeenten doet 
de ODRU ook bouwtaken. Wij hebben ervoor gekozen dit zelf te blijven doen. De ODRU doet meer, 
bijvoorbeeld op het gebied van Duurzaamheid, Natuur- en milieueducatie, Specialisten (bodem, 
geluid, lucht, externe veiligheid, energie).  
Het uitvoeringsprogramma 2019 is uitgevoerd binnen de gemaakte afspraken. In het jaarverslag 
ODRU wordt de inzet voor Wijk bij Duurstede beschreven. Vanwege een ernstige 
bodemverontreiniging was extra ondersteuning van een bodemspecialist nodig. Dit loopt in 2020 
door. 
Het algemeen bestuur heeft in juni haar Koers 2019-2022 vastgesteld. In deze Koers 2019-2022 staan 
zes doelen/speerpunten: 

1. De Omgevingswet; 
2. Duurzaamheid en energietransitie: passend aanbod van producten en diensten; 
3. Standaardisatie en schaalvoordelen: standaard waar kan en maatwerk waar moet; 
4. IT en digitalisering; 
5. Sturing, monitoring en verantwoording; 
6. Kwaliteit van dienstverlening. 

 
Belang 
De bijdrage die de Gemeente Wijk bij Duurstede over 2019 moet betalen is op basis van de 
jaarrekening 2019 van de ODRU € 419.709. In totaliteit wordt door de deelnemenden gemeenten 
een bedrag van € 17.256.292 bijgedragen. 
 
Risico’s 
De gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat de Omgevingsdienst te allen tijde over 
voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op de begroting 
te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te 
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gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 
Indien er sprake is van een negatief exploitatie saldo dat niet door de ODRU zelf kan worden 
opgevangen, wordt van de gemeente een bijdrage gevraagd in verhouding tot het aantal uren 
gebaseerd op de taken die door de gemeente worden afgenomen. 
 
 
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist 
De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug is de gemeenschappelijke regeling 
tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De Regionale  
Sociale Dienst (RSD) is de uitvoeringsorganisatie van de RDWI voor de Participatiewet, de Wet  
gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering en aanpalende wetgeving. De RSD is een 
netwerkorganisatie binnen het bredere sociaal domein en vormt een schakel tussen gemeenten, 
netwerkpartners, inwoners en de arbeidsmarkt. De RDWI werkt intensief samen met Biga  
Groep BV. 
 
Het doel van de RDWI is om mensen uit de aangesloten gemeenten, die tijdelijk geen inkomen 
hebben, een financieel vangnet te bieden. Daarnaast begeleidt ze mensen zo snel mogelijk naar 
betaald werk of een andere dagbesteding.  
 
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt namens de GR RDWI uitgevoerd door Biga. 
Sinds 2016 is Biga door de aangesloten gemeenten overgenomen. Hiermee wordt de continuïteit van 
de uitvoering van de WSW en van de nieuwe taken vanuit de Participatiewet, de Jeugdwet en de 
Wmo verstevigd. 
 

Bijdragen aan Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) 
Actuele 

Begroting 
Rekening 

2019 
Verschil 

Eigen bijdragen en rijksbijdragen       

Eigen bijdragen aan RDWI - 6.967.851 - 6.898.896 68.955 V 

Rijksbijdragen aan RDWI 5.070.455 5.116.766 46.311 V 

Saldo bijdragen - 1.897.396 - 1.782.130 115.266 

        

Specificatie kosten RDWI       

Kosten uitvoering - 1.405.772 - 1.305.359 100.413 V 

Kosten bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) - 41.595 - 81.087 - 39.492 N 

Kosten BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) - 19.705 22.502 42.207 V 

Kosten RDWI bijzondere bijstand/ minima beleid - 430.274 - 418.186 12.088 V 

Totaal kosten RDWI in de begroting - 1.897.346 - 1.782.130 115.216 V 

 

Vennootschappen en coöperaties 

Privaatrechtelijke verbonden partij Biga Groep BV 
Het doel van Biga is de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
bevorderen. In het bijzonder mensen met een indicatie sociale werkvoorziening (SW-indicatie).  
De aandeelhouders zijn de gemeenten Bunnik (3,99%), De Bilt (13,20%), Wijk bij Duurstede (14,88%), 
Utrechtse Heuvelrug (22,10%) en Zeist (45,83%). 
Biga heeft een intern bedrijf (onder andere sorteerwerk) en werkzaamheden buiten de eigen 
bedrijfsmuren. Bijvoorbeeld in het onderhoud van de openbare ruimte en groen en ook schoonmaak 
in het gemeentehuis.  
  
Resultaten trajecten 
Doelstelling van Biga is om de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet efficiënt te organiseren in de regio. Ze doet dit onder 
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andere door de samenwerking tussen de vijf gemeenten, de Regionale Sociale Dienst (RSD) en 
andere samenwerkingspartners te versterken.  
Biga is een ‘Sociale Onderneming’.  Waar mensen met een SW-indicatie werken en mensen vanuit de 
Participatiewet. Het is belangrijk dat Biga en de RSD hierin samenwerken zodat Biga voldoende 
personeel houdt om het werk te kunnen doen.  
In 2019 vonden er via Biga regiobreed 76 mensen een baan. 46 hiervan werken bij Biga en 30 bij een 
werkgever in de regio.  
Biga voerde voor de RSD, uit het eigen vermogen, 178 re-integratietrajecten uit.  
  
Resultaten bedrijfsvoering 
Biga heeft over het jaar 2019 een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Een deel van deze winst 
investeert Biga jaarlijks in het uitvoeren van trajecten waarvoor de RSD geen budget beschikbaar 
heeft.  
 
 
BNG 
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank 
draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger. 
Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte 
werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit 
instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op 
de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en 
looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot 
financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale 
overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk 
tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. 
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij 
bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).  
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een dividend uitkering ontvangen in 2019 van € 77.995. 
 
Belang 
De gemeente Wijk bij Duurstede bezit 23.751 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang 
van afgerond 0,0234%. Het totaal aantal aandelen BNG: 100 miljoen aandelen.  
 
 
Vitens 
De primaire taak van Vitens is en blijft – nu en in de toekomst – om vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit te leveren aan iedereen in ons 
verzorgingsgebied in Nederland.  
De directie van Vitens heeft de aandeelhouders voorgesteld om dividend over het resultaat 2018 op 
gewone aandelen ad € 5,2 miljoen uit te betalen in 2019 (goedgekeurd door de Raad van 
Commissarissen op 24 april 2019). Op een totaal van 5.777.247 gerechtigde aandelen betekent dit 
een dividend van € 0,90 per aandeel. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een dividend uitkering 
ontvangen in 2019 van € 18.736. 
 
Belang 
De gemeente Wijk bij Duurstede bezit 20.818 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang 
van afgerond 0,36%. Het totaal aantal aandelen Vitens: 5.777.247 aandelen.  
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Risico’s 
Met betrekking tot de precariogelden die via Vitens worden ontvangen bestaat een juridisch conflict. 
Vermoedelijk zal het ook nog een paar jaar duren voordat we algehele zekerheid kunnen krijgen. De 
gelden zijn als inkomsten opgenomen in de begroting.  
De opbrengsten voor precariogelden die van Stedin worden ontvangen, worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedingelden. Hierdoor is voldoende buffer aanwezig indien 
de procedure met Vitens omtrent precariogelden negatief uitpakt.  
 

Overige verbonden partijen 

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te Soest 
GR AVU organiseert als verlengstuk van de Utrechtse gemeenten de afvalverwijdering voor de 
deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het 
gebied van afvalbewerking en afvalverwerking (inclusief transport en overslag) aan AVU 
overgedragen. AVU heeft contracten afgesloten voor de verwerkingen overslag  van de belangrijkste 
afvalstromen:  restafval, gft, grof afval, PMD, papier en glas. Verder ondersteunt AVU gemeenten bij 
het collectief aanbesteden van de afvalinzameling. 
 
Financiën 
AVU berekent de kosten een op een aan de gemeenten door op basis van de hoeveelheid ingezameld 
en verwerkt afval. De gemeente dekt deze kosten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.  
AVU heeft slechts een beperkte bedrijfsreserve.  
 
 
Gemeenschappelijke regeling Vuilstortplaats Maarsbergen te Maarsbergen 
Het belang is het voorkomen en beperken van schadelijke effecten op het fysieke 
milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen, gemeente Utrechtse 
Heuvelrug.  
 
Financiën 
Er is geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verschuldigd. De saneringskosten worden voor zover 
mogelijk gedekt door de beschikbare financiële middelen. In 2007 zijn het beheer en de nazorg van 
de stortplaats overgedragen aan de Provincie en de grond wordt verkocht. Dit op basis van eerder 
opgestelde overeenkomsten. 
 
Risico’s 
De samenwerkende gemeenten blijven tot het jaar 2037 financieel verantwoordelijk. Naar het zich 
laat aanzien worden geen grote financiële risico’s verwacht. 
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2.6 Grondbeleid 
 

Wij werken vanuit de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 

De in 2010 vastgestelde Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 vormt de basis voor het grondbeleid 

van onze gemeente. In deze visie zijn transformatiegebieden aangewezen. Veelal gaat het om 

binnenstedelijke locaties die een functieverandering ondergaan naar woningbouw. Maar ook buiten 

de kern gelegen locaties, zoals de Geer III en Zuidwijk zijn hierin aangewezen als zoeklocaties voor 

woningbouw.  In aanvulling op de structuurvisie zijn wij alert op kansen om tot extra woningbouw of 

transformatie te komen. Wij voeren hierbij een (behoedzaam) actief grondbeleid. 

 

Wij voeren het Strategisch Woningbouwprogramma en de Woonvisie uit 

Het Strategisch Woningbouwprogramma vormt het richtsnoer voor het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid. Het programma beschrijft het aantal en type woningen voor de 

verschillende nieuwbouwlocaties in onze gemeente. In de woonvisie staat het toekomstige aantal en 

met name het type woningen centraal. De gemeente moet een balans zien te vinden tussen wat de 

vraag is op korte termijn zonder een passend woningaanbod op de lange termijn uit het oog te 

verliezen. Voor de komende jaren gaat het Strategisch Woningbouwprogramma uit van een 

gemiddelde toename van circa 125 woningen per jaar voor de gehele gemeente. 

 

Waar nodig passen we de Wet voorkeursrecht gemeenten toe 

Ten behoeve van de herstructurering Hoogstraat en de Heul is voorkeursrecht gevestigd op het 

zwembad en de sporthal aan de Karolingersweg. Ook op de postkantoorlocatie is dit gedaan. Wij 

verwachten dit instrument met enige regelmaat in te zetten om onze strategische positie te 

versterken. 

 

Nota Grondprijzen 

De Nota Grondprijzen wordt indien nodig jaarlijks aangepast en door het college vastgesteld. Op 

basis van de huidige marktontwikkelingen beziet de gemeente de grondprijzen kritisch. Aangezien op 

dit moment nog slechts enkele lastiger te verkopen kavels voor woningbouw resteren, kiezen wij er 

voor om de Nota Grondprijzen niet aan te passen. Waar nodig (bijvoorbeeld bij bedrijfskavels) biedt 

de geldende nota voldoende mogelijkheden om te indexeren. Pas als wij daar een concrete 

aanleiding toe zien stellen wij een nieuwe Nota Grondprijzen vast.  

 

De woningmarkt 

Tot voor kort leek de markt te zijn aangetrokken en werden voorzichtig ook de laatste duurdere 

woningen of kavels verkocht. Voor de grondprijzen van die kavels hebben we bewust nog geen 

prijsindexatie toegepast. Op dit moment kunnen we niet overzien welke (middellange of lange 

termijn) effecten door het Corona virus worden veroorzaakt. Voor de korte termijn verwachten we 

dat kopers gaan afwachten. 

 

Het resultaat van de actieve grondexploitaties kan moeilijk vergeleken worden 

Een vergelijking met de resultaten van gezamenlijke grondexploitaties ten opzichte van de 

actualisatie voor de Jaarrekening 2018 kan niet eenvoudig gemaakt worden. In totaal daalt de som 

van (al genomen en nog verwachte) winstnemingen en verliesnemingen over alle grondexploitaties. 

Dit is het resultaat van meerdere grondexploitaties die een substantieel hoger en juist lager 

resultaat. Bij de andere grondexploitaties zien we wat kleinere afwijkingen. In deze paragraaf 

grondbeleid lichten wij de hoofdlijnen van het beleid toe. In financiële zin beperken we ons hier tot 

hetgeen noodzakelijk is. In de geheime toelichting op de actualisatie van de grondexploitaties geven 
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wij juist een uitgebreide toelichting en verstrekken wij in detail inzicht in de grondexploitaties en de 

ontwikkeling van de Reserve grondbeleid. 

 

De Reserve grondbeleid wordt verlaagd door verliesnemingen en een afschrijving 

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het in deze jaarrekening vormen van 

verliesvoorzieningen en een afschrijving op warme gronden. In totaal wordt de Reserve grondbeleid 

in 2019 verhoogd met € 490.530 aan winstnemingen op basis van de POC-methode. Door  

afschrijving op warme gronden vindt er een verlaging plaats met € 388.140. Daarnaast wordt voor 

een bedrag van in totaal € 814.845 aan verliesvoorzieningen gevormd vanuit de Reserve grondbeleid. 

Hiermee wordt deze uiteindelijk fors verlaagd. 

Overeenkomstig de Nota grondbeleid wordt geadviseerd om de Reserve grondbeleid op de gewenste 

omvang te brengen door een bedrag van € 145.393 toe te voegen vanuit de algemene reserve. Voor 

de komende jaren (2020 tot en met 2024) wordt nog een voeding van de Reserve grondbeleid 

voorzien. 

 
Voorlopig betalen we geen vennootschapsbelasting 
Met ingang van 2016 worden winsten uit het grondbedrijf belast met Vennootschapsbelasting. De 
aangiften voor de jaren 2016 en 2017 zijn gedaan en die van 2018 en 2019 zijn in voorbereiding. De 
externe gespecialiseerde fiscalist concludeert, dat voor de lopende grondexploitaties voorlopig geen 
Vennootschapsbelasting verschuldigd is. Uitgaande van de concept-aangifte 2018 is dat tot en met 
2025 niet het geval. Bij winstgevende nieuwe grondexploitaties kan daar uiteraard wel sprake van 
gaan zijn. Bij de aangifte over 2019 wordt duidelijk of dit zich inderdaad voor gaat doen. Dat is echter 
niet te verwachten. 
 
Kansen en risico’s 

In verband met de Corona-crisis achten wij de kans reëel, dat grondverkopen (zelfs als daar al een 

overeenkomst voor is) een vertraging oplopen. Wij hebben daarom voor alle nog verwachte 

grondopbrengsten in de kansen en risico’s opgenomen, dat deze vertraagd worden. Het effect 

daarvan blijft nu (nog) vrij beperkt.  

Binnen de grondexploitaties van Oranjehof en De Engk resteren er gewogen risico’s die het nodig 

maken om een risicovoorziening te vormen. Dit bedrag kan binnen de Reserve grondbeleid worden 

opgevangen en hoeft geen onderdeel uit te maken van het weerstandsvermogen. 

De gemeente heeft in beperkte mate warme gronden in eigendom. Deze gronden zijn aangekocht 

ten behoeve van een toekomstige ontwikkeling. Er is echter nog geen grondexploitatie voor 

opgesteld. Deze gronden staan voor de verwervingskosten als boekwaarde opgenomen in de activa. 

Er bestaat altijd een klein risico dat de gedachte toekomstige ontwikkeling nooit wordt gerealiseerd. 

Dan moet er worden afgeboekt tot de agrarische waarde. Het risico op deze afboeking wordt 

afgedekt binnen de Reserve grondbeleid. 

 

Financieel overzicht  

Voorraad bouwgrond in exploitatie 

Realisatie 

Boek- 
waarde 

1-1-2019 

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen 

Resultaat-
neming 

Boek- 
waarde 

31-12-2019 

Woningbouw & bedrijventerreinen 3.138 2.117 - 2.874 491 2.872 

            

Voorziening verliezen - 1.655 - 815 -   - 2.470 

            

Totaal 1.483 1.302 - 2.874 491 402 
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2.7 Financiering   
 

Inleiding 
De treasuryfunctie gaat over de bewaking van de geldstromen en de liquiditeitspositie van de 
gemeente. Hierbij valt te denken aan de financiering van het beleid (met eigen middelen of geleende 
gelden) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Ook hoort het dagelijks 
betalingsverkeer tot de treasuryfunctie.  
 
Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, met 
in achtneming van de risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet 
financiering decentrale overheden (Fido). Het beleid voor de treasuryfunctie van de gemeente Wijk 
bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut, dat in 2010 is herzien en door de Raad is 
vastgesteld.  
 
De belangrijkste punten uit dit statuut, naast de voorschriften op grond van de Wet Fido zijn:  
- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een kredietwaardigheid van minimaal de 

zogenaamde double A-rating. Naast de financiële instelling moet ook het land waar de 
instelling is gevestigd een double A-rating hebben bij het uitzetten van middelen; dit geldt 
zowel voor korte als langlopende financiële instrumenten 

- De rating moet door minimaal 2 van de 3 gerenommeerde ratingbureaus afgegeven zijn.  
- Voor contracten met een looptijd langer dan een jaar, aangegaan met een kredietrating 

vanaf AA, wordt een ratingclausule opgenomen 
- Het aantrekken van langlopende leningen doen wij door offertes aan te vragen bij tenminste 

3 financiële instellingen 
- De kasgeldlimiet (8,5% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden 
- De renterisico-norm (20% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden 
 
Hierna wordt op bovenstaande onderdelen ingegaan. 
 
Algemene ontwikkelingen en rentebeleid 
De rente is conform de Notitie Rente 2017 verwerkt in deze begroting. De rente wordt toegerekend 
aan de taakvelden via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste 
instantie op het taakveld Treasury geboekt. De wijziging in de rentetoerekening bij grondexploitaties 
was reeds vanaf 2016 van toepassing. We berekenen geen rentevergoeding over het eigen vermogen 
en voorzieningen en belasten deze dus ook niet door aan de taakvelden.  
 
Wet en regelgeving 
Binnen de regelgeving wordt het kader met name gegeven door de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet Fido), de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) en de Gemeentewet. In de 
Wet Fido staan de regels voor het financieringsbeleid voor decentrale overheden. Een belangrijk 
uitgangspunt van de wet is dat we bedachtzaam om moeten gaan met publieke middelen. 
Risicobeheersing is van groot belang. Enerzijds uit zich dit in het beheersen van renterisico’s middels 
de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Anderzijds uit zich dit bij het uitzetten van liquide middelen 
in een aantal eisen voor treasurybeleid. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Bij de wijzigingen van het BBV is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt.  
In juli 2016 is de notitie Rente 2017 verschenen waarin wordt ingegaan op de verwerking van de 
rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze notitie is het bevorderen 
van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten, stimuleren dat 
gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en de jaarstukken en het 
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eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan 
(transparantie). Hoe met de rente moet worden omgegaan bij de grondexploitatie staat beschreven 
in de notitie grondexploitatie die vanaf in 2016 van toepassing is.  
 
Renteschema 2019 
De omslagrente in 2019 is berekend op 1,5%. De toerekening van rente aan de taakvelden is 
gebaseerd op dit percentage.   
 bedragen x € 1.000 

Renteschema   
Actuele 

Begroting 
Rekening 

2019 
Verschil 

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering (+) - 843 - 864 - 21 N 

b. Externe rentebaten (idem) (+) 113 134 21 V 

          

Saldo rentelasten en rentebaten   - 729 - 730 - 0 N 

          

c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden 
      doorberekend 

(+) 4 8 3 V 

c2. Rente van projectfinanciering die aan het 
      betreffende taakveld moet worden toegerekend 

(+) 641 639 - 2 N 

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar  
     een specifieke lening voor is aangetrokken (= project- 
     financiering), die aan het betreffende taakveld moet 
     worden toegerekend 

(+) - 103 - 103 - 

          

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente   - 187 - 186 1 V 

          

d1. Rente over eigen vermogen (+) - - - 

d2. Rente over voorzieningen (contante waarde) (+) - - - 

          

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente   - 187 - 186 1 V 

          

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (-) - 781 - 778 3 V 

          

f. Renteresultaat op het taakveld treasury   594 593 - 1 N 

 

Leningenportefeuille 
 
Het verloop van de leningenporteuille in 2019 ziet er als volgt uit: 
 
  bedragen x € 1.000 

Leningenportefeuille 
Rekening 

2019 

    

Stand opgenomen leningen per 1 januari 19.710 

Nieuwe leningen   

Aflossingen -619 

Stand opgenomen leningen per 31 december 19.091 
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Kortlopende financiering: kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Vooral voor 
kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct 
invloed op de rentelasten.  
Wij mogen in totaal niet meer dan 8,5% van de begrotingsomvang (totale lasten) aan leningen van 
korter dan 1 jaar hebben. Hieronder vallen dus de rekening courant bij de BNG (rood staan) en de 
aangetrokken kasgeldleningen. Dit maximum is wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 
financiering decentrale overheden. In onderstaande tabel is de toegestane kasgeldlimiet berekend.  
  bedragen x € 1.000 

Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet Rekening 2019 

Netto vlottende schuld   

Omvang vlottende schulden 14.308 

Omvang vlottende middelen 4.872 

Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) 9.436 

    

Toegestane kasgeldlimiet   

Omvang begroting 2019 (=grondslag) 52.817 

Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) 8,50% 

Minimum bedrag 300 

Toegestane kasgeldlimiet 4.489 

    

Toets kasgeldlimiet   

Ruimte onder kasgeldlimiet   

Overschrijding van de kasgeldlimiet -4.947 

 
Toelichting bij de tabel: 
Eind 2019 is de kasgeldlimiet overschreden. Het idee was om de aflossing van een lening uit de 
lopende cashflow te financieren. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Om deze reden is er weer een  
lening van € 6 miljoen voor een jaar aangetrokken.  Na het opstellen van het treasurybeleid zal de 
verhouding tussen kort geld en lang geld weer in evenwicht moeten gaan komen. 
 
Langlopende financiering: renterisicoberekening  
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het 
renterisico op de vaste schuld moet minder zijn dan 20% van de omvang van de jaarbegroting. Dit wil 
zeggen dat het niet is toegestaan om in één jaar een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen 
leningen opnieuw te financieren. Het doel hiervan is om spreiding in de rente-typische looptijden in 
de leningenportefeuille te krijgen, waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de 
rentelasten. 
 bedragen x € 1.000 

Renterisico Rekening 2019 

Renterisico vaste schulden   

Renteherzieningen - 

Herfinanciering 6.000 

Renterisico vaste schulden 6.000 

    

Toegestane renterisiconorm   

Omvang Rekening 2019   
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Renterisiconorm (in % van de grondslag) 20,0% 

Minimum bedrag 2.500 

Toegestane renterisiconorm 2.500 

    

Toets renterisiconorm   

Ruimte onder renterisiconorm   

Overschrijding renterisiconorm - 3.500 

 
  bedragen x € 1.000 

Renterisico Rekening 2019 

Renterisico vaste schulden   

Renteherzieningen - 

Herfinanciering 6.000 

Renterisico vaste schulden 6.000 

    

Toegestane renterisiconorm   

Omvang Rekening 2019 56.039 

Renterisiconorm (in % van de grondslag) 20% 

Minimum bedrag 2.500 

Toegestane renterisiconorm 11.208 

    

Toets renterisiconorm   

Ruimte onder renterisiconorm 5.208 

Overschrijding renterisiconorm   

 
Toelichting bij de tabel: 
In 2019 zijn we ruim onder de renterisiconorm gebleven. Dit zal naar verwachting ook de komende 

jaren zo blijven. 

Emu saldo 

Het EMU-saldo is in 1992 door de Europese Monetaire Unie ingevoerd om vergelijkingen tussen de 

verschillende eurolanden te kunnen maken. Met het van kracht worden van het gewijzigde BBV (art. 

19) wordt ook aan gemeenten gevraagd om het EMU-saldo voor de gemeente in de begroting op te 

nemen.  

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de 

gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese 

systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese 

regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het 

bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast het Rijk, ook de 

decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt dus op een andere manier dan het 

(gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. In dat stelsel tellen 

bijvoorbeeld investeringen niet mee; uitgegaan wordt van de kapitaallasten van de investeringen. 

Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting 

kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Voor 2019 is het EMU-saldo voor 

Wijk bij Duurstede € 793.000 positief waardoor het ruim onder de referentiewaarde blijft. 
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 bedragen x € 1.000 

Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquête) 
Rekening 

2018 
Rekening 

2019 
Actuele 

Begroting 

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

880 - 2.225 - 1.181 

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa - 655 - 1.575 - 655 

3. (+) Mutatie voorzieningen 41 361 857 

4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) - 2.347 - 1.081 - 1.775 

5. (-) Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa - - - 

            

Berekend EMU-saldo 3.922 793 2.105 

 

 

 bedragen x € 1.000 

EMU-SALDO referentiewaarde 
Rekening 

2018 
Rekening 

2019 
Actuele 

Begroting 

EMU-saldo volgens berekening 3.922 793 2.105 

EMU-SALDO referentiewaarde - 1.380 - 1.380 - 1.380 

            

EMU-saldo blijft onder referentiewaarde 5.302 2.173 3.485 

EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde       

 

  



  

106 
 

2.8 Lokale heffingen   
 

Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en op de heffingen. 
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn een 
integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.  

 bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Belastingen       

Onroerende zaakbelasting woningen 3.952 3.952 3.952 0 V 3.808 

Onroerende zaakbelasting niet-woningen 1.261 1.261 1.191 - 69 N 1.231 

Precariobelasting 1.100 1.020 1.016 - 4 N 1.022 

Toeristenbelasting 32 32 40 8 V 44 

Hondenbelasting 118 118 122 4 V 118 

Totaal Belastingen 6.463 6.383 6.323 - 60 N 6.223 
       

Heffingen       

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 2.069 2.069 2.058 - 11 N 1.934 

Rioolheffing 2.438 2.438 2.432 - 6 N 2.395 

Marktgelden 18 18 19 1 V 12 

Totaal Heffingen 4.526 4.526 4.510 - 16 N 4.341 
       

Leges en rechten       

Begraafplaatsrechten 171 171 171 - 0 N 183 

Leges burgerzaken 259 259 262 3 V 326 

Leges vergunningen 485 360 409 50 V 516 

Leges procedures 50 25 118 93 V 81 

Veergelden / concessies 127 127 127 - 127 

Overige leges en rechten 164 155 152 - 2 N 167 

Totaal Leges en rechten 1.255 1.096 1.239 143 V 1.400 
       

Kwijtscheldingen       

Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 63 6 V - 72 

Totaal Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 63 6 V - 72 
       

Totaal lokale heffingen 12.175 11.936 12.009 73 V 11.892 

 

Algemene uitgangspunten gemeentelijk beleid  

In de gemeente Wijk bij Duurstede worden met betrekking tot de lokale heffingen de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• primair uitgangspunt voor de ramingen van de opbrengsten in meerjarenperspectief zijn de 
door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) aangeleverde bedragen aan daadwerkelijk 
te verwachten opbrengsten uit de diverse lokale belastingen in 2018; 

• tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd met het inflatiepercentage; voor 2019 is dit 
percentage bepaald op 2,3%; 

• bij de ramingen wordt rekening gehouden met een bepaald percentage aan kwijtscheldingen 
en oninbare belastingen; 

• het tarief voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is 100% kostendekkend op 
begrotingsbasis; 

• overige heffingen en leges zullen zoveel mogelijk kostendekkend worden vastgesteld; 

• in december 2018 zijn alle specifieke tarieven(tabellen) worden geactualiseerd; 
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Naast bovenstaande punten wordt nog vermeld dat het gewijzigde BBV een modelverordening bevat 
met betrekking tot een tweetal te volgen systematieken om de kostendekkendheid van heffingen 
aan te tonen. Wij hebben daarvan in 2017 de systematiek gekozen die vrijwel overeenkomt met wat 
we in het verleden hebben gehanteerd, namelijk die waarin overheadkosten worden toegerekend 
aan de heffingskosten naar rato van de personele lasten. Deze systematiek is in 2018 uitgewerkt in 
de nieuwe interne verordening. 

 
Onroerende zaakbelastingen 
 
De waarden van het onroerend goed worden (in relatie tot de geraamde opbrengsten) gebruikt voor 
de vaststelling van het OZB-tarief.  
Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De waarden van het onroerend 
goed naar de waarde-peildatum 1 januari 2018 worden gebruikt voor de vaststelling van het OZB-
tarief 2019.  
In eerdere begrotingen is gerapporteerd dat BSR in 2016 een herwaardering over eerdere jaren heeft 
afgerond inzake de waardering van de niet-woningen. Dat resulteerde in een aanmerkelijke stijging 
ten opzichte van de eerder vastgestelde waarden en een navenant hogere opbrengst aan OZB-
belastingen. Omdat geraamde opbrengsten uit het voorafgaande jaar het primaire uitgangspunt zijn 
bij de bepaling van de nieuwe OZB-opbrengsten heeft dit geleid tot een positieve doorwerking naar 
de jaren 2017 en verder.    
We hebben een inflatiecorrectie (2,3%: bron CPB) uitgevoerd op de OZB-opbrengsten 2019. 
 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 
 
Vanaf 1 januari 2016 is in de Verordening Reinigingsrechten sprake van een basistarief, aangevuld 
met een opslag voor het gebruik voor een extra container of extra ledigingsmogelijkheden voor een 
ondergrondse container. Het basistarief van € 193,29 is met de inflatiecorrectie van 2,3 % opgehoogd 
tot € 197,74. Daarnaast moest de afvalstoffenheffing 2019 worden verhoogd met 3,7% vanwege de 
door het kabinet aangekondigde verhoging van de verbrandingsbelasting.  
Het basistarief komt daarmee op € 204,89 
 
Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2019 inzichtelijk gemaakt: 
 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Actuele begroting 2019 Rekening 2019 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 2.150 89,6% - 2.109 83,1% 

Inkomsten, excl. heffingen 442 -18,4% 257 -10,1% 

Netto kosten - 1.708 71,2% - 1.852 73,0% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 203 8,5% - 210 8,3% 

Verkeer en vervoer - 88 3,7% - 83 3,3% 

Openbaar groen - 17 0,7% - 20 0,8% 

BTW *1) - 384 16,0% - 373 14,7% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 692 28,8% - 686 27,0% 
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Totale kosten heffing - 2.400 100,0% - 2.538 100,0% 

          

Totale opbrengstenreinigingsrechten en afvalstoffenheffing 2.069   2.058   

          

Dekkingspercentage heffing - 331 86,2% - 480 81,1% 

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten       in het kader van 
heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing. 
 
Rioolheffing 
 
Sinds de begroting 2019-2022 wordt weer aangesloten op hetgeen is bepaald in het GRP IV rondom 
een jaarlijkse stijging van 2% structureel. De reden daarvoor is de noodzakelijke ontwikkeling van de 
hoogte van de voorziening. Deze moet te zijner tijd voldoende hoog zijn om de vervanging van het 
rioolstelsel in de wijken uit de zestiger en zeventiger jaren te kunnen financieren. Ook is de 
indexering doorberekend, die voor 2019 is bepaald op 2,3 %.  
De hieronder genoemde tarieven 2019-2022 bevatten daarom zowel de beleidsmatige verhoging van 
2% per jaar als bovengenoemde indexering van 2,3 %. De tariefsverlaging van € 18 per gewone 
aansluiting is sinds 2017 eveneens meegenomen. 
 

Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2019 inzichtelijk gemaakt:  

 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid riolering 
Actuele begroting 2019 Rekening 2019 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 1.705 69,9% - 1.202 63,8% 

Inkomsten, excl. heffingen 6 -0,2% 37 -2,0% 

Netto kosten - 1.699 69,7% - 1.165 61,9% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 237 9,7% - 245 13,0% 

Verkeer en vervoer - 318 13,0% - 299 15,9% 

BTW *1) - 184 7,5% - 174 9,2% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 739 30,3% - 718 38,1% 

          

Totale kosten heffing - 2.438 100,0% - 1.883 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 2.438   2.432   

          

Dekkingspercentage heffing - 100,0% 549 129,2% 

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten       in het kader van 

heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing. 

Omgevingsvergunningen 

De leges die de gemeente hanteert voor omgevingsvergunningen vloeien voort uit de 
legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en 
vastgesteld. In aanvulling op de wijziging in het BBV uit 2018 moet in de paragraaf Lokale heffingen 
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naast een overzicht van de taakvelden waarvan de lasten in het legestarief zijn meegenomen, 
specifiek voor de legesheffingen dit per hoofdstuk van de tarieventabel worden opgenomen. Naast 
dit (aanvullende) overzicht dient ook de mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidie te 
worden toegelicht. Er is sprake van kruissubsidie indien de leges uit een hoofdstuk relatief (te) laag 
zijn en worden gefinancierd door de hoge opbrengsten van leges uit een ander hoofdstuk. 

Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2019 inzichtelijk gemaakt:  

 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen 
Begroting 2019 Rekening 2019 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 370 73,9% - 334 91,5% 

Inkomsten, excl. heffingen 65 -13,0% 155 -42,5% 

Netto kosten - 305 60,9% - 179 49,0% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 71 14,2% - 75 20,5% 

Crisisbeheersing - 42 8,4% - 41 11,2% 

Verkeer en vervoer - 58 11,6% - 54 14,8% 

BTW *1) - 25 5,0% - 16 4,4% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 196 39,1% - 186 51,0% 

          

Totale kosten heffing - 501 100,0% - 365 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 360   409   

          

Dekkingspercentage heffing - 141 71,9% 44 112,1% 

          

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten  

       in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.    

 

Toeristenbelasting 

Het tarief voor toeristenbelasting bedraagt per 2017 € 1,30. Ook voor 2019 heeft dit tarief gegolden. 
  

Overige tarieven en heffingen 

De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale ontwikkelingen. Voor 
2019 bedraagt de indexering 2,3 % 

 

Lokale lastendruk 

Naast de informatie die we krijgen via de website www.waarstaatjegemeente.nl gebruiken wij sinds 

2018 de lokale lastenmeter (https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html) 

waarop ook informatie is ontsloten over de lokale lasten van Wijk bij Duurstede en ook benchmark 

mogelijk is zowel landelijk als met vergelijkbare of omliggende gemeenten (standaard 

geprogrammeerd: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Culemborg).  

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html
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Lokale lastendruk gemiddeld gezin 2018 2019 
Lasten- 

stijging (%) 

Eigenaar en gebruiker       

OZB eigenaar *1) € 387,40 € 399,40 3,1% 

Afvalstoffenheffing  *2) € 193,29 € 204,89 6,0% 

Rioolheffing *3) € 226,54 € 236,39 4,3% 

Lokale lastendruk eigenaar en gebruiker woning € 807,23 € 840,68 4,1% 

        

Gebruiker       

Afvalstoffenheffing *2) € 193,29 € 204,89 6,0% 

Rioolheffing *3) € 226,54 € 236,39 4,3% 

Lokale lastendruk gebruiker woning € 419,83 € 441,28 5,1% 

         

*1) Voor het eigendom van een gemiddelde woning met een woningwaarde van € 260.000 in 2018 en € 273.000 in 2019. 

*2) Standaardcombinatie: basisheffing met een 240 liter restcontainer en een 140 liter GFT-container.  

*3) Uitgaande van 101 - 150 m3 waterverbruik.    

 

Kwijtschelding 

In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid 
van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: 

1. Kosten van bestaan 
Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in 
voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de 
Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. 
 
2. Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65 plussers 
Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen wordt ten aanzien van 
65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen.  
 
3. Kwijtschelding voor ondernemers 
Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van rijksbelastingen. Met betrekking tot 
belastingen, geheven door lagere verheden, bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook 
kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking 
heeft op belastingheffing in de privésfeer.  
 
4. Kosten van kinderopvang 
Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende  
rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat 
aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing 
worden gelaten. Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is 
om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave.  
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Tarieven lokale heffingen 2018 2019 
Lasten- 

stijging (%) 

Onroerende zaakbelasting       

•  Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde 0,150% 0,146% -2,3% 

•  Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,297% 0,294% -1,0% 

•  Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,180% 0,174% -3,2% 

        

Toeristenbelasting       

 • Overnachting € 1,30 € 1,30 0,0% 

        

Hondenbelasting       

•  1e hond € 64,20 € 65,64 2,2% 

•  2e hond € 104,64 € 108,00 3,2% 

•  Elke volgende hond € 104,64 € 108,00 3,2% 

•  Kennel € 280,68 € 293,76 4,7% 

        

Afvalstoffenheffing       

•  Eénpersoonshuishouden € 193,29 € 204,89 6,0% 

•  Meerpersoonshuishouden € 193,29 € 204,89 6,0% 

•  Extra 140 liter GFT container € 57,00 € 59,76 4,8% 

        

Reinigingsrechten       

•  Reinigingsrechten (excl. btw) € 193,29 € 204,89 6,0% 

        

Rioolheffing (tot 200 m3 waterafvoer)       

•  Eenpersoonshuishouden € 226,54 € 236,39 4,3% 

•  Meerpersoonshuishouden € 226,54 € 236,39 4,3% 

•  Bebouwde percelen zonder aansluiting riool € 88,45 € 92,29 4,3% 

        

Precariobelasting       

•  Terrassen per m2 € 17,75 € 18,15 2,3% 

        

Leges       

•  Voltrekken van een huwelijk, vanaf € 422,00 € 395,00 -6,4% 

•  Afgifte paspoort, vanaf € 52,00 € 53,95 3,8% 

•  Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf € 29,05 € 29,95 3,1% 

•  Afgifte rijbewijs, vanaf € 39,45 € 39,75 0,8% 

        

        

 

 bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen - Rekening 2019 Bedrag Percentage 

Onroerende zaakbelasting (42,6%) 5.144 42,6% 

Precariobelasting (8,4%) 1.016 8,4% 

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (17,1%) 2.058 17,1% 

Rioolheffing (20,1%) 2.432 20,1% 

Leges en rechten (10,3%) 1.239 10,3% 

Overig (1,5%) 181 1,5% 

Totaal 12.072 100,0% 
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2.9 Stelposten 
 
Stelposten zijn in principe allemaal naar de programma's geboekt. 
In programma 5 is per saldo nog een bedrag van (afgerond) € 14.500 aanwezig als stelpost. Dit 
betreft diverse kleine verschillen. 
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Deel III Jaarrekening 2019  
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3.1 Waarderingsgrondslagen 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). 
 
Algemene grondslagen 
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar wordt gesteld. 
 
Rente 
Er wordt een marktconforme rente toegerekend, jaarlijks vast te leggen in de uitgangspunten voor 
de op te stellen begroting (uitgangspunt 13 nota activa en afschrijvingen 2014). Met de begroting 
2019 is de rekenrente op 1,5% vastgesteld als uitgangspunt voor 2019. De rente wordt als inkomst 
verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten. De werkelijk betaalde rente over korte en lange 
termijn leningen wordt hierop in mindering gebracht. Het saldo wordt overgeboekt naar de 
exploitatie op de grootboekrekening saldo financieringsfunctie. 
 
Foutherstel in de jaarrekening 
In 2019 is een materiële afwijking gecontateerd binnen de post materiële vaste activa. In het 
verleden is op de post gronden en terreinen afgeschreven terwijl dit volgens de BBV niet moet.  Dit 
betreft een bedrag van € 618.000 welke wij hebben gecorrigeerd. In officiële term heet dit een 
foutherstel in de jaarrekening. Dit betekent dat we deze correctie in de beginbalans hebben 
verwerkt, waarbij we zowel de post materiële vaste activa als het eigen vermogen met € 618.000 
hebben verhoogd.  
 
Vergelijkende cijfers Balans 31 december 2018 
De presentatie van een aantal posten in de balans per 31 december 2018 voldeed niet volledig aan 
de BBV-richtlijnen. Daarom zijn deze cijfers bij deze jaarrekening 2019 voor wat betreft de 
presentatie aangepast. Dit betreffen wijzigingen in de posten uitzettingen korter dan een  jaar,  
overlopende activa, vaste schulden langer dan een jaar en vlottende schulden korter dan een jaar. 
 

Balans 
 

Vaste Activa 
Investeringen worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa.  
Activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000 worden in het jaar van aanschaf direct ten laste 
van de rekening van baten en lasten gebracht. De vaste activa worden afgeschreven volgens de 
(verwachte) economische levensduur. Afschrijving van de activa vindt plaats op lineaire basis vanaf 
het jaar van investeren en met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. De 
kapitaallasten van activa, waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld huuropbrengsten), worden 
afgeschreven op annuïteitenbasis.  
 
Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden de volgende vaste activa posten 
onderscheiden:  
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Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings-c.q. vervaardigingsprijs 
verminderd met de afschrijvingen en waarderverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 
Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op 
het geactiveerde bedrag. Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.   
 
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een actief.  
Deze kosten worden in 5 jaar afgeschreven. 

 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
Deze bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de 
afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode  waarin het betrokken 
actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de 
publieke taak. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. De 
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond-en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  
 
Materiële vaste activa met een economisch nut 
Dit betreft activa die een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn of 
bijdragen aan het genereren van inkomsten. Deze activa moeten worden geactiveerd en 
afgeschreven volgens de richtlijnen die in de nota activa zijn opgenomen. 
 
Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 
kan worden geheven 
Dit betreft activa voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval  en begraafplaatsen waarvoor 
ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.  
 
Materiële vaste activa met een uitsluitend maatschappelijk nut  
Activa met een bepaalde economische waarde die niet verhandelbaar zijn en waar geen inkomsten 
uit gegenereerd worden.  
 
Financiële vaste activa 
Hieronder vallen de langlopende leningen uitgezet geld en deelnemingen en participaties in 
aandelenkapitaal. 
 

Vlottende Activa  
Onder vlottende activa vallen de volgende posten: 
 
Voorraden 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede de rentekosten berekend 
zoals voorgeschreven in het BBV.  
Voor de winstneming geldt de percentage of completion (poc) methode; voor zover gronden zijn 
verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de 
grondexploitaite winst genomen.  
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Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Dit betreft vorderingen op personen en instanties die naar verwachting op korte termijn (binnen één 

jaar) te innen zijn. Vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen onder aftrek van een 

eventuele voorziening voor mogelijke oninbaarheid.  Wanneer er sprake is van dubieuze vorderingen 

dan wordt dit in de toelichting vermeld bij de betreffende post. 

Liquide middelen en overlopende activa 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 

Vaste Passiva 
 
Reserves 
Reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de 
onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans; dit zal met name 
van toepassing zijn op de bestemmingsreserves Grondbeleid.  Bestemmingsreserves zijn de voor een 
specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen. Het instellen van-  en beschikken 
over reserves is onderhevig aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de nota ‘Reserves en 
voorzieningen’, die door de raad is vastgesteld op 29 juni 2004 en de nota’s ‘actualisatie Reserves en 
voorzieningen’. De laatste actualisatie is in december 2012 vastgesteld.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel en zijn te onderscheiden in voorzieningen 
voor egalisatie onderhoud , voorzieningen voor gelden ontvangen van derden met een bestemming 
en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s.  
Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden. Ook de 
voorzieningen vallen onder de richtlijnen van de nota ‘Reserves en voorzieningen’, zie ook hiervoor 
bij Reserves.  
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van wethouders is echter teven de 
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De 
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar 
De vlottende schulden die over het algemeen naar verwachting binnen een jaar weer worden 
voldaan, waaronder debetsaldi van bankrekeningen en kasgeld leningen. Onder deze post vallen 
tevens de crediteuren en de overig nog te betalen bedragen over het boekjaar. 
 
Overlopende passiva 
Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Tevens worden 
hieronder de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren of de overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
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3.2 Overzicht baten en lasten 
 

 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

1 Sociaal domein - 17.778 - 18.466 - 18.394 72 V - 18.677 

2 Economisch domein - 8.673 - 11.658 - 10.340 1.318 V - 9.620 

3 Ruimtelijk domein - 10.779 - 11.562 - 12.672 - 1.111 N - 12.932 

4 Integrale veiligheid - 2.043 - 2.062 - 2.052 10 V - 1.844 

5 Financiën en dienstverlening - 12.756 - 10.236 - 10.981 - 745 N - 9.790 

Totaal Lasten - 52.029 - 53.983 - 54.439 - 457 N - 52.864 
       

Baten       

1 Sociaal domein 805 913 983 70 V 1.167 

2 Economisch domein 4.095 6.265 4.752 - 1.513 N 6.356 

3 Ruimtelijk domein 6.664 7.809 8.505 696 V 9.566 

4 Integrale veiligheid - - 12 12 V - 

5 Financiën en dienstverlening 39.612 37.813 37.962 148 V 36.655 

Totaal Baten 51.176 52.801 52.214 - 587 N 53.743 
       

Saldo van baten en lasten - 853 - 1.181 - 2.225 - 1.044 N 880 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 788 - 1.060 - 1.600 - 539 N - 3.879 
       

Onttrekkingen 792 3.097 3.715 618 V 3.967 
       

Mutatie reserves 4 2.037 2.115 78 V 89 
       

Resultaat - 849 855 - 110 - 966 N 968 

 

Toelichting baten en lasten 

 
Operationeel resultaat 2019 
Het operationeel resultaat 2019 is positief: over alle programma’s genomen is er een voordelig 
verschil van € 1,321 mln aan (met name eenmalige) voordelen. Van dit bedrag wordt voorgesteld   
€ 256.300 over te hevelen naar 2020. 
Zo zijn de kosten bij het programma 1 Sociaal domein € 142.000 lager uitgekomen. Dit voordeel heeft 
met name betrekking op lagere kosten bij de WMO/Jeugd (€ 68.000) en onderwijs (€ 61.000). Bij 
programma 2 Economisch domein is een voordelig verschil ontstaan bij de kosten voor de RSD  
(€ 122.000).  
Ook binnen programma 3 Ruimtelijk domein zijn diverse positieve verschillen ten opzichte van de 
actuele begroting. Zo is er een voordeel op het product ruimtelijk van € 314.000 door lagere lasten 
(RO, bestemmingsplannen, archeologie, per saldo € 76.000 voordelig) en hogere opbrengsten van   
€ 238.000 (met name hogere bouwleges en RO leges procedures). Daarnaast zijn er 
onderbestedingen bij de producten verkeer (€ 185.000) en duurzaamheid en milieu (€ 90.000). 
Programma 4 Veiligheid heeft per saldo nagenoeg geen afwijking ten opzichte van de begroting. 
Binnen Programma 5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering zijn voordelen binnen het product 
bedrijfsvoering ontstaan en is de bijdrage van het gemeentefonds door de decembercirculaire iets 
hoger geweest dan geraamd.  
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Locatie ontwikkelingen 2019 
In 2019 zijn er flinke stappen voorwaarts gezet in een paar langlopende dossiers op het gebied van 
locatieontwikkeling.  
In oktober 2019 heeft uw Raad de grondexploitatie Herstructurering Hoogstraat en De Heul 
vastgesteld. Hierbij is tevens besloten een verliesvoorziening te vormen voor het verwachte tekort. 
Dit bedrag is ten laste van de reserve grondbeleid gebracht.  
 
Verder zijn wij met Viveste bezig om ons gezamenlijk eigendom van het voormalig postkantoor en 
bibliotheek opnieuw te verdelen. Dit leidt er toe dat wij ons eigendom van deze gebouwen en 
gronden financieel opnieuw moesten waarderen. Deze herwaardering heeft geleid tot een extra 
afboeking van € 388.000. Deze kosten hebben wij  onttrokken uit de reserve grondbeleid. 
 
In de Najaarsnota is besloten de geraamde winsten van de grondexploitaties ten gunste van de 
exploitatie te brengen. Een deel hiervan is vertraagd en zal in 2020 gerealiseerd worden. In deze 
voorliggende jaarrekening hebben we echter besloten alle winsten alsnog ten gunste van de reserve 
grondexploitaties te boeken. Hierdoor ontstaat er meer buffer voor toekomstige grondexploitaties. 
Daarnaast wordt bij de bestemming van het resultaat voorgesteld om aanvullend (afgerond)  
€ 145.000 in de reserve grondbeleid te storten naar aanleiding van de actualisatie grondexploitaties 
jaarrekening 2019. 
Bij de waardering van de bouwgronden in exploitatie (na aftrek van voorziening) is vooral uitgegaan 
van het voorzichtigheidsprincipe. De boekwaarde hiervan bedraagt per saldo ultimo 2019 € 402.000 
(ultimo 2018 € 1,483 mln). 
 
Actualisatie beheerverordening 2006 naar huidig BBV 
In de Voorjaarsnota is een positief bedrag opgenomen ter hoogte van € 743.600. Dit betreft een 
verlaging van de kapitaallasten. Dit is gedaan op basis van een herberekening van de 
afschrijvingslasten, met name gericht op gebouwen en gronden die in ons bezit zijn.  
In januari 2020 heeft de commissie BBV een nieuwe nota materiële vaste activa uitgebracht. In deze 
nota zijn zeer gedetailleerde en stringente bepalingen opgenomen over de wijze van waardering en 
afschrijving van vaste activa. Deze bepalingen gelden met terugwerkende kracht, dus ook al voor het 
boekjaar 2019.  Hierdoor zijn we bijvoorbeeld verplicht volledig af te schrijven op een aantal 
activaposten (zoals het gemeentehuis inclusief grond) terwijl wij dit anders berekend hadden. 
Hierdoor is deze verwachte post lagere kapitaallasten niet gerealiseerd en dit veroorzaakt nagenoeg 
het gehele verschil op deze post.  
In 2020 zal opnieuw worden doorgerekend hoeveel de effecten hiervan zijn op de jaren 2020 en 
verder.  
 
De activa zijn in 2019 in de lijn van de Voorjaarsnota 2019 onderzocht of deze voldoen aan de BBV 
richtlijnen. Hierbij hebben wij  geconstateerd dat er in het verleden onterecht is afgeschreven op 
gemeentelijke gronden. Deze positieve correctie betreft een bedrag van € 618.000 en hebben wij 
verwerkt in de jaarrekening 2019. Omdat dit een correctie uit voorgaande jaren betreft is dit niet 
zichtbaar is in het resultaat, maar is dit bedrag rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen 
gebracht.  
 
Voorziening pensioen (oud-)wethouders 
Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de hoogte van de voorziening pensioenen (oud-) 
wethouders. Dit wordt gedaan aan de hand van de dan vastgestelde rente. De rente is in 2019 flink 
gedaald van 1,577% naar 0,29%. Dit leidt, in samenhang met de leeftijd van de pensioengerechtigden 
(hoe hoger de leeftijd, hoe meer bijgestort moet worden), in deze jaarrekening tot een eenmalige 
extra storting van € 644.000. 
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Samenvattend over 2019 is er een positief operationeel resultaat. Daarnaast zijn er drie grote 
incidentele posten die negatief effect hebben voor het resultaat 2019. Hierdoor onstaat per saldo 
een nadelig resultaat over 2019: 
 

bedragen x € 1.000 

Belangrijkste afwijkingen     Verschil 

Operationeel resultaat      1.321 V 

Posten bij resultaatbestemming naar reserves te boeken    124 V 

(duurzaamheid & Natuurspelen, -beleven en bewegen)     

Opbrengsten grondbeleid (Najaarsnota 2019) niet ten gunste van het resultaat    - 1.022 N 

Nog niet realiseren verlaging kapitaallasten (Voorjaarsnota 2019)   - 744 N 

Extra dotatie voorziening pensioen wethouders     - 644 N 

Totaal afwijkingen     - 965 N 
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3.3 Bestemming rekeningresultaat  
 

Inleiding 

Bij de vaststelling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt in het resultaat voor 
bestemming en het resultaat na bestemming. Dit systeem is ingevoerd bij het Besluit Begroting & 
Verantwoording (BBV) met de bedoeling dat de gemeenteraad nadrukkelijk dient te besluiten over 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het systeem werkt als volgt: 

1. Eerst wordt een ‘rekeningresultaat vóór bestemming’ berekend, dit zijn de baten 2019 minus de 
lasten 2019. De reservemutaties worden buiten beschouwing gelaten; 

2. Dan wordt het saldo van de reservemutaties ten gunste/ten laste van het rekeningresultaat voor 
bestemming gebracht; 

3. Hieruit volgt dan het ‘rekeningresultaat na bestemming’; 
 

Tenslotte worden ‘voorstellen voor overheveling van budgetten van 2019 naar 2020’ gedaan en in 
mindering gebracht op het saldo rekening-resultaat na bestemming, waaruit het ‘rekeningresultaat 
na bestemming inclusief voorstellen’ volgt.  

 

   bedragen x € 1.000 

Voorstel resultaatbestemming     
Rekening 

2019 

Toevoegingen       

BR Natuurspelen, -beleven en bewegen     80 

BR duurzaamheid     44 

BR grondbeleid     145 

BR beheer openbare ruimte     194 

Totaal toevoegingen     463 

        

Onttrekkingen       

algemene reserve resultaat 2019     -110 

algemene reserve tbv BR Natuurspelen, -beleven en bewegen   -80 

algemene reserve tbv BR duurzaamheid     -44 

algemene reserve tbv BR grondbeleid     -145 

algemene reserve tbv BR beheer openbare ruimte     -194 

algemene reserve tbv budgethoverhevelingen naar 2020     -256 

BR wachtgelden wethouders/-pensioenen     -249 

Totaal onttrekkingen     -1.078 

        

Totaal voorstel resultaatbestemming     -615 
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Onderbouwing: 

Financieel resultaat 

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van - € 110.000.  Dit is het resultaat vóór 
bestemming en heeft betrekking op het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2019.  

Reservemutaties 

De volgende reservemutaties worden voorgesteld: 

- Dekking nadelig resultaat 2019 uit de algemene reserve 
- Storting van € 80.000 in de bestemmingsreserve natuurspelen, -beleven en 

bewegen, dekking uit de algemene reserve 
 

- Storting van € 44.400 in de bestemmingsreserve duurzaamheid, dekking uit de 
algemene reserve 

- Storting van € 145.393 in de bestemmingsreserve grondbeleid naar aanleiding van de 
actualisatie grondexploitaties jaarrekening 2019, dekking uit de algemene reserve 

- Storting van € 194.000 in de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte  
- Opheffen bestemmingsreserve wachtgelden wethouders-/pensioenen en het saldo 

overhevelen naar de voorziening pensioenen wethouders 
 
Voorgesteld wordt onderstaande budgetten over te hevelen naar 2020 omdat in 2019 de activiteiten 

niet zijn uitgevoerd of afgerond: 

 

Budgetoverhevelingen     
Actuele 

Begroting 

Niet uitgevoerde of afgeronde activiteiten       

Grip investeringsbudget, betere monitoring en contracten 2020     87.500 

Formatie van de gemeentearcheoloog te betalen in 2020     23.000 

Toezeggingen snelheidspilots ihkv GVVP in het buitengebied kunnen worden uitgevoerd in 2020 20.000 

Extern bureau rond opdracht informatiemateriaal voor (recreatief) verkeer in het buitengebied in 2020 af 10.000 

Digitaliseren milieudossiers kon niet worden opgestart in 2019 en gaat in 2020 plaatsvinden 36.000 

Kosten 2019 mobiliteitsdienstverband  komen ten laste van 2020     79.800 

Totaal budgetoverhevelingen     256.300 
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3.4 Balans per 31 december 2019 
 

 

    bedragen x € 1.000 

Activa 
31-

dec-19 
31-dec-18 

Vaste Activa     

Immateriële vaste activa 5.094 5.234 

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 30 79 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 5.064 5.155 

      

Materiële vaste activa 48.128 49.563 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.357 4.305 

Investeringen met economisch nut 36.287 37.331 

Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden   geheven 7.484 7.927 

      

Financiële vaste activa 3.686 3.678 

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 162 162 

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.792 2.880 

Leningen aan overige verbonden partijen 52 71 

Overige langlopende leningen 680 565 

      

Totaal Vaste Activa 56.908 58.475 

      

Vlottende Activa     

Voorraden 402 1.483 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 402 1.483 

      

Uitzettingen < 1 jaar 4.693 4.656 

Vorderingen op openbare lichamen 2.958 2.919 

Overige vorderingen 1.735 1.737 

      

Liquide middelen 179 147 

Liquide middelen (kas, banksaldi) 179 147 

      

Overlopende activa 637 844 

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel 75 - 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen  637 844 

      

Totaal Vlottende Activa 5.911 7.130 

      

Totaal Activa 62.819 65.605 
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    bedragen x € 1.000 

Passiva 
31-dec-

19 
31-dec-18 

Vaste passiva     

Eigen Vermogen 15.943 18.168 

Algemene reserves 7.447 7.508 

Bestemmingsreserves 8.606 9.692 

Saldo van rekening -110 968 

      

Voorzieningen 12.438 12.020 

Voorzieningen 12.438 12.020 

      

Vaste Schulden > 1 jaar 19.091 19.710 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 19.081 19.700 

Waarborgsommen 10 10 

      

Totaal Vaste passiva 47.472 49.898 

      

Vlottende Passiva     

Vlottende schulden < 1 jaar 14.308 13.968 

Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 9.000 6.000 

Banksaldi 1.305 3.478 

Overige vlottende schulden 4.003 4.490 

      

Overlopende passiva 1.039 1.739 

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 7 7 

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 194 777 

Overige overlopende passiva 838 955 

      

Totaal Vlottende Passiva 15.347 15.707 

      

Totaal Passiva 62.819 65.605 

      

    bedragen x € 1.000 

Gewaarborgde geldleningen 
31-dec-

2019 
31-dec-2018 

Gewaarborgde geldleningen     

Hypotheken en particulieren 3.176 3.778 

Geldleningen woningbouwcorporaties 82.611 88.819 

Totaal gewaarborgde geldleningen 85.787 92.597 

      

waarvan achtervang WSW: 82.611 88.819 
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3.5 Toelichting op de balans 
 
Vaste Activa 
 bedragen x € 1.000 

Vaste activa 
Boek- 

waarde 
1-1-2019 

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen 

Afschrij- 
vingen 

Afwaar- 
deringen 

Boek- 
waarde 

31-12-
2019 

Immateriële vaste activa 5.234 30 - 63 - 107 - 5.094 

Materiële vaste activa 49.563 1.462 - 36 - 2.862 - 48.128 

Financiële vaste activa 3.678 115 - - 107 - 3.686 

Totaal 58.475 1.607 - 99 - 3.075 - 56.908 

 

Bij de beginbalans (boekwaarde 1/1/2019) is een correctie opgenomen van € 618.000 ten opzichte 

van de eindbalans in de jaarrekening 2018. Dit betreft een aanpassing op de post gronden en 

terreinen. Hierop is in het verleden afgeschreven terwijl dit volgens de BBV niet moet. Omdat dit een 

fout is uit voorgaande jaren is deze post rechtstreeks op de beginbalans (activapost gronden en 

terreinen, passivakant algemene reserve) gecorrigeerd. 

 

Immateriële vaste activa 

 bedragen x € 1.000 

Immateriële vaste activa 

Boek- Vermeer- Vermin- Afschrij- Herwaar- Boek- 

waarde deringen deringen vingen deringen waarde 

1-1-2019         
31-12-

2019 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 79 18 -63 -4 - 30 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 5.155 12 - -103 - 5.064 

Totaal 5.234 30 -63 -107 0 5.094 

 

De vermindering betreft de afboeking van onderzoekskosten postkantoor die in voorgaande jaren 

reeds zijn gedekt uit de reserve grondbeleid maar abusievelijk niet zijn verwerkt in de boekwaarde bij 

de immateriële vaste activa 
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Materiële vaste activa 

 bedragen x € 1.000 

Materiële vaste activa 
Boek- 

waarde 
1-1-2019 

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen 

Afschrij- 
vingen 

Afwaar- 
deringen 

Boek- 
waarde 

31-12-
2019 

Maatschappelijk nut       

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 4.303 414 - 6 - 356 - 4.355 

Bedrijfsgebouwen 2 - - - 0 - 2 

Totaal Maatschappelijk nut 4.305 414 - 6 - 357 - 4.357 
       

Economisch nut       

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.322 742 - - 122 - 2.942 

Gronden en terreinen 2.865 - - - - 2.865 

Bedrijfsgebouwen 30.049 37 - - 1.648 - 28.438 

Woonruimten 986 - - - 25 - 960 

Vervoermiddelen 206 - - - 19 - 187 

Machines, apparaten en installaties 608 - - - 99 - 509 

Overig 296 192 - 30 - 71 - 386 

Totaal Economisch nut 37.331 972 - 30 - 1.985 - 36.287 
       

Economisch nut, dekking door heffing       

Grond-weg en waterbouwk wrk met heffing 7.501 76 - - 473 - 7.105 

Overig met heffing kostendekking 426 - - - 47 - 379 

Totaal Economisch nut, dekking door heffing 7.927 76 - - 520 - 7.484 
       

Totaal 49.563 1.462 - 36 - 2.862 - 48.128 

 
 

De grootste investeringen in 2019 betreffen:  

Belangrijkste investeringen MVA (groter  dan € 100.000) 
Krediet 

Cumulatief 
besteed t/m 

Inves-
teringen 

(netto) 

Restant 
krediet 

  2019 2019   

Belangrijkste investeringen         

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken         

Armaturen De Heul, Cothen, Langbroek (verlichting) 768 0 276 492 

Masten De Heul, Cothen, Langbroek (verlichting) 329 0 142 187 

IBOR 2019 wegen 440 0 176 263 

Herinrichting Markt 180 52 146 -19 

Belangrijkste investeringen 1.717 52 740 925 

          

Overige investeringen materiële vaste activa 4.466   686 3.780 

          

Totaal 6.183 52 1.426 4.705 
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Financiële vaste activa 

  bedragen x € 1.000 

Financiële vaste activa 

Boek- Vermeer- Vermin- Aflos- Afwaar- Boek- 

waarde deringen deringen singen deringen waarde 

1-1-2019         
31-12-

2019 

Activum             

Kapitaalverstrekking aan deeln. 162 - - - - 162 

Totaal Activum 162 - - - - 162 

              

Lening             

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.880 - - -88 - 2.792 

Leningen aan overige verbonden partijen 71 - - -19 - 52 

Overige langlopende leningen 565 115 - - - 680 

Totaal Lening 3.516 115 0 -107 0 3.524 

              

Totaal 3.678 115 0 -107 0 3.686 

 

De vermeerdering  bij de overige langlopende leningen in 2019 betreft een lening die verstrekt is aan 

het Dorpshuis Cothen met betrekking tot onderhoud. 

 

Vlottende activa 

    bedragen x € 1.000 

Vlottende Activa 31-dec-19 31-dec-18 

Voorraden 402 1.483 

Uitzettingen < 1 jaar 4.693 4.656 

Liquide middelen 179 147 

Overlopende activa 637 844 

Totaal 5.911 7.130 

 

Voorraden 

      bedragen x € 1.000 

Voorraad bouwgrond in exploitatie 

Realisatie 

Boek- 

waarde 

1-1-2019 

Vermeer- 

deringen 

Vermin- 

deringen 

Resultaat-

neming 

Boek- 

waarde 

31-12-2019 

Woningbouw & bedrijventerreinen 3.138 2.117 - 2.874 491 2.872 

            

Voorziening verliezen - 1.655 - 815 -   - 2.470 

            

Totaal 1.483 1.302 - 2.874 491 402 
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    bedragen x € 1.000 

    
Geraamde nog 

te maken 
kosten  

Geraamde nog te 
realiseren 

opbrengsten 

Geraamde 
eindresultaat 

Woningbouw & bedrijventerreinen   5.442 8.228 6.045 

          

Totaal   5.442 8.228 6.045 

 

In de toelichting op de actualisatie van de grondexploitaties jaarrekening 2019 geven we een 

uitgebreide toelichting en detailinzicht in het verloop van de grondexploitaties.  

 

Uitzettingen korter dan één jaar 

    bedragen x € 1.000 

  31-dec-19 31-dec-18 

Vorderingen op openbare lichamen 2.958 2.919 

Totaal vorderingen op openbare lichamen 2.958 2.919 

Overige vorderingen     

Debiteuren belastingen 333 255 

Debiteuren sociale zaken 1.106 1.071 

Overige vorderingen 465 230 

Voorziening dubieuze debiteuren -843 -773 

Nog te ontvangen bedragen 674 954 

Totaal overige vorderingen 1.735 1.737 

      

Totaal 4.693 4.656 

 

 

Schatkistbankieren 

  bedragen x € 1.000 

Schatkistbankieren   
1e 2e 3e 4e 

kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen         

(1a) 
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als 
nihil) 

- 4.264 56.046 - 

(1b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(1) = (1a) / (1b) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

- 47 609 - 

            

Drempelbedrag           

(2a) Begrotingstotaal verslagjaar 52.817 52.817 52.817 52.817 

(2b) 
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is 
aan € 500 miljoen 

52.817 52.817 52.817 52.817 
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(2c) 
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen 
te boven gaat 

- - - - 

(2) = (2b)*0,75% + 
(2c)*0,2% met een 
minimum van 
€250.000 

Drempelbedrag 396 396 396 396 

            

(3a) = (2) > (1) Ruimte onder het drempelbedrag 396 349 - 396 

(3b) = (1) > (2) Overschrijding van het drempelbedrag     213   

 

Als gemeente moeten wij voldoen aan de Wet verplichting schatkistbankieren. Daarmee zijn wij 

verplicht overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van 

het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit 

drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist. Het volgende overzicht laat zien dat we het 

drempelbedrag van €  396.000 in het derde kwartaal hebben overschreden.  Door wisselingen van 

bezetting binnen de afdeling financiën in het derde kwartaal is hier minder op gestuurd en is deze 

overschrijding abusievelijk ontstaan.  

 

Liquide middelen 

    bedragen x € 1.000 

 31-dec-19 31-dec-18 

Bank Nederlandse gemeenten 19 31 

Rabobank 160 117 

Totaal 179 147 

 

Overlopende activa 

    bedragen x € 1.000 

Overlopende activa 
31-dec-

19 
31-dec-18 

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel 75 - 

Totaal nto bedragen overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel 75 - 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen      

Overige overlopende activa 4 32 

Vooruitbetaalde bedragen 558 812 

Totaal overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 562 844 

Totaal 637 844 
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 bedragen x € 1.000 

Nog te ontvangen overheidsgeld met een specifiek 
bestedingsdoel 

31-dec-
2018 

Nog te 
ontvangen 

Ontvangen 
31-dec-

2019 

Nederlandse overheidslichamen         

Nog te ontvangen van de Provincie Utrecht bijdrage Regio Taxi - 19 - 19 

Nog te ontvangen Min van Onderwijs bijdragen WEB 
(Taalcursus& Taalhuis) 

                - 56                       - 56 

Nederlandse overheidslichamen - 75 - 75 

Europese overheidslichamen 
               
nvt 

                      
nvt 

                      
nvt 

                
nvt 

Europese overheidslichamen - - - - 

          

Totaal - 75 - 75 

 

 

 

 

PASSIVA 

 
Vaste passiva 
  

 
bedragen x € 1.000 

Vaste Passiva 31-dec-19 31-dec-18 

Eigen Vermogen 15.943 18.168 

Voorzieningen 12.438 12.020 

Vaste Schulden > 1 jaar 19.091 19.710 

Totaal 47.472 49.898 
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Eigen vermogen 
 
Hieronder vallen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door 
het toevoegen van het rekeningresultaat en overige toevoegingen ten laste van de exploitatie.  
Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de reserves en de mutaties.  

 bedragen x € 1.000 

Reserves 
Saldo 

1-1-2019 
Toevoe- 

gingen 
Onttrek- 

kingen 
Bestemming 

resultaat 2018 

Saldo 
31-12-

2019 

Algemene reserves           

Algemene Reserve        7.508              -            -343            686         7.851  

 budgetoverhevelingen 2018 naar 2019             -404            -404  

Totaal Algemene reserves 7.508 - - 747 686 7.447 

            
Bestemmingsreserves           

BR AVP projecten             38              -              -25              26              39  

BR degeneratievergoeding             -                -                -                46              46  

BR egalisatiereserve lokaal minimabeleid             58              -                -              103            161  

BR fonds Volkshuisvesting             60              -                -8              -                52  

BR Grondbeleid        1.661            497       -1.320              -              838  

BR Investeringsfonds Stedin gelden        2.980            754              -                -           3.733  

BR Milieu en duurzaamheid             98              -              -30              -                68  

BR Uitwisselingsdoeleinden               12            -12                -    

BR Mobiliteitsfonds           262              -              -89              -              174  

BR Monumentenbeleid             10              -                -                -                10  

BR onderhoud watergangen (baggerplan)           294              34            -60              -              268  

BR opleiding organisatie             15              -              -15              -                -    

BR Programma Slimme Werkprocessen           121              -                -                -              121  

BR Sociaal Domein             -              302          -213              -                89  

BR Toekomstige investeringen           100              -            -100              -                -    

BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen           249              -                -                -              249  

BR Nadelig accres algemene uitkering                 1          -108            107              -    

BRG Gemeentehuis        2.497              -            -476              -           2.021  

BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad           690              -            -511              -              179  

BRG Verbouwing Markt 24           559              -                -                -              559  

Totaal Bestemmingsreserves 9.692 1.600 - 2.968 282 8.606 

            

Saldo van de rekening 2018 968     - 968 - 

Saldo van de rekening 2019       - 110 - 110 

            

Totaal 18.168 1.600 - 3.715 - 15.943 

 

Algemene reserve 

Doel van de algemene reserve is het  zijn van een buffer voor het opvangen van risico’s, waarvan de 
financiële gevolgen vooraf redelijkerwijs niet zijn in te schatten. 
Zoals bij de vaste activa is aangegeven, is de beginbalans gecorrigeerd met een bedrag van € 
618.000. Dit betreft een aanpassing op de post gronden en terreinen. Deze verhoging is rechtstreeks 
gecorrigeerd bij de post gronden en terreinen en bij de algemene reserve per 1-1-2019. 
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Bestemmingsreserves 

De bestemmingreserves hebben de volgende doelen: 

- BR AVP (Agenda Vitaal Platteland) projecten 
De reserve is gevormd om te komen tot een vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte 
voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme. 

- BR Degeneratievergoeding 
De vorming van deze reserve is gebaseerd op de vergoeding die wordt ontvangen voor het  
herstellen van werkzaamheden die door derden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd. Het 
bedrag wordt echter eerder ontvangen dan dat de herstelwerkzaamheden worden 
uitgevoerd.   

- BR fonds volkshuisvesting 
De reserve mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de Volkshuisvesting. Dit is 
vastgelegd in de huisvestingsverordening. 

- BRG gemeentehuis 
De ‘gekoppelde’ bestemmingsreserve Gemeentehuis is bestemd voor de kapitaallasten van 
het gemeentehuis. Jaarlijks wordt een onttrekking gedaan als bijdrage in de lasten van rente 
en afschrijving.  

- BR monumentenbeleid 
Betreft budget voor het toekennen van subsidies voor de restauratie van beeldbepalende 
monumenten (na aanwijzing) 

- BR programma slimme werkprocessen 
Budget voor het mogelijk maken aan de voorkant de formatieverzilvering in te boeken in de 
administratie. 

- BR opleiding organisatie 
De reserve is in het verleden gevormd uit overschotten op opleidingsbudgetten  

- BR uitwisselingsdoeleinden 
de reserve is gevormd uit het resterend saldo van de voorziening Stichting Jumelage. De 
reserve is per 31-12-2018 opgeheven. 

- BR wachtgelden wethouders/-pensioenen 
Om te voorkomen dat we in de komende jaren op basis van nieuwe berekeningen (extra) 
moeten toevoegen aan de voorziening ten laste van de exploitatie, hebben we een bedrag 
gereserveerd in de bestemmingsreserve. In 2019 is een zeer grote toevoeging aan de 
voorziening pensioen wethouders noodzakelijk geweest. Het saldo van deze deze 
bestemmingsreserve zal bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 worden 
toegevoegd aan de voorziening pensioen wethouders. 

- BR mobiliteitsfonds 
Ter dekking van kosten die gemaakt worden voor bevordering van mobiliteit. 

- BR onderhoud watergangen 
Bestemd voor de uitvoering van onderhoud van watergangen in 2023. 

- BR sociaal domein 
Doel hiervan is het opvangen van risico’s binnen de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en 
voor vernieuwingsprojecten binnen het sociaal domein. 

- BR milieu en duurzaamheid 
Ten behoeve van het Beleidsplan Milieu- en duurzaamheid is de reserve gevormd. 

- BRG sociaal domein uitbreiding woningvoorraad 
Ter dekking van de kapitaalslasten voor huisvesting van statushouders. 

- BR investeringsfonds Stedin gelden 
De heffing van de precario op de kabels en leidingen van Stedin wordt in deze 
bestemmingsreserve gestort. 

- BR egalisatiereserve lokaal minimabeleid 
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Voor het egaliseren van de kosten voor lokaal minimabeleid. 
- BRG verbouwing Markt 

Ter dekking van een deel van de kapitaalslasten voor de verbouwing van de markt. 
- Reserve grondbeleid 

Doel van deze reserve volgens de nota grondbeleid is het dekken van de mogelijk kosten van 
het vormen van een voorziening voor negatieve grondexploitaties en het opvangen van 
risico’s op de grondexploitaties. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd ten laste van de 
exploitatie wegens: 

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel 
redelijkerwijs te schatten is; 

- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichting 
- of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; 
- 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 een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren
   

Het kenmerkende aan voorzieningen ten opzichte van reserves is dat er een onderbouwing aan ten 
grondslag ligt waaruit de hoogte van de verwachte uitgaven blijkt. 

          
bedragen x € 

1.000 

Voorzieningen 
Saldo 

1-1-2019 

Toevoe
- 

gingen 
Vrijval 

Aanwen
- 

dingen 

Saldo 
31-12-2019 

Voor egalisatie onderhoud           

VZ Integraal beheerplan openbare ruimte 
          490            -    

        -
285  

        -205                 -    

VZ Onderhoud BS Het Anker             99           50              -                -                149  

VZ Onderhoud de Toermalijn/Het Veldhuis           261           35              -                -                296  

VZ onderhoud gebouwen        
1.862  

       334              -            -333           1.863  

VZ onderhoud speelvoorzieningen             10            -                -                -                  10  

Totaal Voor egalisatie onderhoud 2.722 419 - 285 - 538 2.318 

Voor gelden ontvangen van derden met bestemming           

VZ reiniging        
1.432  

          -                -            -501              931  

VZ riolering/GRP IV        
5.366  

       593              -                -             5.959  

Totaal Voor gelden ontvangen van derden met 
bestemming 

6.798 593 - - 501 6.890 

Voor verplichtingen, verliezen en risico's           

VZ Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied             44           25              -              -24                45  

VZ pensioenen wethouders        
2.456  

       729              -                -             3.185  

Totaal Voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.500 754 - - 24 3.230 

                         -    

Totaal 12.020 1.766 - 285 - 1.063 12.438 
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De voorzieningen hebben de volgende doelen: 

- VZ integraal beheerplan openbare ruimte 
De onttrekkingen hebben betrekking op kosten in verband met het onderhoud van de 
openbare ruimte. In 2019 zijn de budgetten van beheer openbare ruimte op orde gebracht. 
De methodiek is hierbij gewijzigd waardoor de budgetten voor beheer openbare ruimte op 
de juiste plek in de begroting zijn opgenomen. Hierdoor is een voorziening IBOR niet meer 
noodzakelijk en valt het saldo van deze voorziening vrij. 

- VZ omgevingsvisie Kromme Rijn gebied 
Voor het ontwikkelen omgevingsvisie Kromme Rijn gebied 

- VZ pensioen wethouders 

Elk jaar wordt er een actuariële berekening gemaakt voor de wethouders pensioenen. 
Op grond van deze berekening wordt de storting en de onttrekking gedaan. 

- VZ reiniging 
Voor het egaliseren van de overschotten en tekorten op het taakveld afval. 

- VZ riolering 
het tarief voor riolering is kostendekkend. Overschotten en tekorten op het product riolering 
lopen via de voorziening.  

- VZ onderhoud basisschool Het Anker 
- Conform verkregen fondsen van het Rijk voor onderhoud van Brede Scholen. Het Rijk wil 

kunnen afrekenen met ons op het moment dat het gebouw zijn functie verliest.  
- VZ de Toermalijn / het Veldhuis 

Conform verkregen fondsen van het Rijk voor onderhoud van Brede Scholen. Het Rijk wil 
kunnen afrekenen met ons op het moment dat het gebouw zijn functie verliest. 

- VZ onderhoud gebouwen 
Conform onderhoudsplanning worden de stortingen gedaan. De onttrekkingen hebben 
betrekking op het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. 

- VZ onderhoud speelvoorziening 
Ten behoeve van onderhoudskosten van de speelvoorzieningen. 
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De volgende voorzieningen zijn verwerkt aan de activakant van de balans: 

 

 bedragen x € 1.000 

Voorzieningen activazijde balans 
Saldo Toevoe- 

Vrijval 
Aanwen- Saldo 

1-1-2019 gingen dingen 31-12-2019 

Voorziening dubieuze debiteuren           

VZ dubieuze debiteuren 53 15 - - 68 

Totaal Voorziening dubieuze debiteuren 53 15 0 0 68 

            

Voorziening dub. deb. belastingen           

VZ dubieuze debiteuren belastingen 67 16 - -4 79 

Totaal Voorziening dub. deb. belastingen 67 16 0 -4 79 

            

Voorziening dub deb SOZA           

VZ dubieuze debiteuren SOZA 653 43 - - 696 

Totaal Voorziening dub deb SOZA 653 43 0 0 696 

            

VZ bouwgronden in exploitatie           

VZ De Engk 843 48 - - 891 

VZ De Hoogstraat de Heul - 642 - - 642 

VZ Grex Middelweg Oost 322 69 - - 391 

VZ Oranjehof 490 56 - - 546 

Totaal VZ bouwgronden in exploitatie 1.655 815 0 0 2.470 

            

Totaal 2.428 889 0 -4 3.313 
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Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer 

     bedragen x € 1.000 

Opgenomen leningen 
Oorspr. 
Bedrag 

Rente 
% 

Begin 
looptijd 

Einde 
looptijd 

Boek- 
waarde 

1-1-
2019 

Opname 
2019 

Aflossing 
2019 

Boek- 
waarde 

31-12-
2019 

Gemeente Wijk bij Duurstede                 

BNG 40.103819 10.200 4,97% 209 2054 9.508 - - 119 9.389 

BNG 40.107355 4.250 3,54% 2013 2032 3.268   - 184 3.084 

BNG 40.88967 578 2,42% 2015 2023 230   - 44 186 

BNG 40.90872 2.722 5,85% 2000 2020 272 - - 136 136 

NWB10028223 3.710 3,91% 2015 2054 3.541 - - 46 3.494 

Gemeente Wijk bij Duurstede 21.460       16.820 - - 529 16.289 

Woningst. Volksbelang Wijk bij Duurstede                 

BNG 40.72589 528 1,45% 2008 2038 420 - - 18 402 

BNG 40.74654 1.795 3,98% 2010 2040 1.500 - - 44 1.456 

BNG 40.76220 1.115 4,10% 2012 2041 960 - - 26 934 

Woningst. Volksbelang Wijk bij Duurstede 3.438       2.880 - - 88 2.792 

Waarborgsommen         10     10 

Totaal 24.898       19.710 - - 618 19.091 

 

In 2019 is de lening BNG 40.111826 van € 6 miljoen afgelost. Hiervoor is opnieuw een eenjarige 

lening afgesloten. Omdat deze nieuwe lening afloopt in mei 2020, staat deze gepresenteerd onder de 

kortlopende schulden. 

 

Vlottende passiva 

    bedragen x € 1.000 

Vlottende Passiva 31-dec-19 31-dec-18 

Vlottende schulden < 1 jaar 14.308 13.968 

Overlopende passiva 1.039 1.739 

Totaal 15.347 15.707 

 

 

Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 

  bedragen x € 1.000 

Netto vlottende schulden met looptijd korter dan één jaar 31-dec-19 31-dec-18 

Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 9.000 6.000 

Overige vlottende schulden 4.003 4.490 

Banksaldi 1.305 3.478 

Totaal 14.308 13.968 
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Overlopende passiva 

   bedragen x € 1.000 

Overlopende passiva 31-dec-19 31-dec-18 

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 7 7 

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheidslichamen 194 777 

Overige overlopende passiva 838 955 

Totaal 1.039 1.739 

 

 bedragen x € 1.000 

Ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel 
31-dec-

2018 
Ontvangen 

bedragen 

Vrijgevallen 
bedragen of 

terugbetaling 

31-dec-
2019 

Nederlandse overheidslichamen         

Voorschot  Provincie duurzaame winkelcentra 777 - 777 - 

Voorschot Provincie soortenmanagement - 28 - 28 

Voorschot Zwerfaval   12   12 

Voorschot voor- en vroegschoolse educatie (vve) - 178 30 148 

Voorschot specifieke uitkering sport (spuk) - 19 13 5 

Nederlandse overheidslichamen 777 237 820 194 

          

Europese overheidslichamen nvt nvt nvt nvt 

Europese overheidslichamen - - - - 

          

Totaal 777 237 820 194 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Gewaarborgde geldleningen 
De gemeente staat garant voor een aantal gewaarborgde geldleningen voor de binnen de gemeente 
opererende woningbouwverenigingen en – stichtingen evenals een aantal Wijkse verenigingen en 
instellingen. De totale omvang van de afgegeven garanties is als volgt te specificeren. 
 
 bedragen x € 1.000 

Gewaarborgde leningen 
Oorspr. 
Lening 

Restant 
geldlening 

1-1-2019 

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen 

Restant 
geldlening 

31-12-2019 

Woningcorporaties: - - - - - 

WSW Woningstichting Cothen 14.245 10.070 - - 406 9.664 

WSW Stichting Viveste 55.425 59.093 - - 5.118 53.975 

WSW Woningzorg Nederland 20.834 19.656 - - 684 18.972 

Woningcorporaties: 90.504 88.819 0 -6.208 82.611 

Gewaarborgde leningen particulieren: -         

ABN Amro   54   - 38 16 

ABN Amro (Fortis)   3   3 6 

Aegon 99 54   - 54 - 

Delta Lloyd ( nu NN)   40   - 6 34 

Florius   238   - 64 174 

ASR (was Amev)   130   - 130 

ING Wijk bij Duurstede 469 263   - 120 143 

Rabo Kromme Rijnstreek   142   - 50 92 

SRLEV / Houtvaart Hypotheken   47   - 12 35 

Regiobank 225 93   - 8 85 

SNS Bank 201 62   - 10 52 

St. Pensioenfonds ABP   147   - 84 63 

Westland Utrecht   29   - 5 24 

Gewaarborgde leningen particulieren: 994 1.302 0 -448 854 

Gewaarborgde leningen niet-particulieren: -         

BNG   14   - 4 10 

NWB Bank   2.461   - 149 2.312 

Gewaarborgde leningen niet-particulieren 0 2475 0 -153 2322 

Totaal 182.996 92.596 - - 6.809 85.787 

 
Rekening courant BNG 
Wij hebben bij de BNG een rekening courant kredietfaciliteit van € 4 miljoen.  
 
Vitens- precariogelden 
Met betrekking tot de precariogelden die via Vitens worden ontvangen bestaat een juridisch conflict. 
Vermoedelijk zal het ook nog een paar jaar duren voordat we algehele zekerheid kunnen krijgen. De 
gelden zijn als inkomsten opgenomen in de begroting.  
De opbrengsten voor precariogelden die van Stedin worden ontvangen, worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedingelden. Hierdoor is voldoende buffer aanwezig indien 
de procedure met Vitens omtrent precariogelden negatief uitpakt. 
 
Operational lease 
We hebben als lessee operationele leasecontracten voor drie auto’s welke bij beheer openbare 
ruimte zijn ingezet. De totale huidige verplichting bedraagt € 36.000 waarvan € 15.000 betrekking 
heeft op 2020 en € 21.000 op de jaren 2021 tot en met 2023.  



  

141 
 

3.6 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Op het moment van opstellen van deze jaarrekening houdt het COVID-19 (corona) virus de wereld in 

haar greep. Dat geldt ook voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Daar waar momenteel de focus ligt 

op de volksgezondheid, heeft deze pandemie ongetwijfeld ook economische gevolgen.  

Het COVID-19 virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar 

verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe 

groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van 

onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken 

onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo 

goed mogelijk te blijven uitvoeren. 
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3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Deel IV Rechtmatigheid 
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4.1 WNT verantwoording 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor  op gemeente Wijk bij 
Duurstede van toepassing zijnde regelgeving. De tabel ziet er iets anders uit dan die van vorig jaar 
vanwege veranderingen vanuit de WNT-regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum in 2019 is gesteld op € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn 
dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen bedraagt 
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar 
rato van de duur van het dienstverband. 
 
Gegevens 2019       

bedragen x € 1 G.A. Karssenberg W.J. De Jonge M.A.C. van Esterik 

Functiegegevens 
Gemeente 
secretaris 

Gemeente 
secretaris 

Griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 08/09 09/09- 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 1,00  1,00  0,88  

Dienstbetrekking ja ja ja 

Totaal bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 63.650 € 29.275 € 69.627 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.168 € 4.787 € 11.851 

Subtotaal € 74.818 € 34.062 € 81.478 

        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 133.408 € 60.592 € 172.466 

        

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

        

Bezoldiging € 74.818 € 34.062 € 81.478 

        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

 
 
Gegevens 2018       

bedragen x € 1 G. A. Karssenberg M.A.C. van Esterik A.H. Schouten 

Functiegegevens 
Gemeente 
secretaris 

Griffier Griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 25/9 - 31/12 

Omvang dienstverband 1,0  0,89  0,7  

Dienstbetrekking ja ja nee 

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 95.588 € 69.364 € 23.120 

Beloningen betaalbaar op termijn € 14.866 € 10.822 € 0 

Subtotaal € 110.454 € 80.186 € 23.120 

        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000 € 168.210 € 52.598 

        

Bezoldiging € 110.454 € 80.186 € 23.120 
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4.2 Overzicht baten en lasten inclusief alg dekkingsmiddelen, overhead, vpb en 
onvoorzien  
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Verschil 
Rekening 

2018 

Programma's       

Lasten       

1 Sociaal domein - 17.778 - 18.466 - 18.394 72 V - 18.677 

2 Economisch domein - 8.671 - 11.656 - 10.338 1.318 V - 9.618 

3 Ruimtelijk domein - 10.676 - 11.458 - 12.569 - 1.111 N - 12.812 

4 Integrale veiligheid - 2.043 - 2.062 - 2.052 10 V - 1.844 

5 Financiën en dienstverlening - 1.971 - 2.269 - 2.881 - 612 N - 2.494 

Totaal Lasten - 41.138 - 45.911 - 46.234 - 324 N - 45.445 
       

Baten       

1 Sociaal domein 805 913 983 70 V 1.167 

2 Economisch domein 4.095 6.265 4.752 - 1.513 N 6.356 

3 Ruimtelijk domein 6.561 7.706 8.402 696 V 9.454 

4 Integrale veiligheid - - 12 12 V - 

5 Financiën en dienstverlening 380 384 709 324 V 1.536 

Totaal Baten 11.841 15.269 14.858 - 411 N 18.512 
       

Programma's - 29.297 - 30.642 - 31.376 - 735 N - 26.934 
       

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien       

Lasten       

Algemene dekkingsmiddelen - 3.373 69 - 346 - 415 N - 61 

Overhead - 7.485 - 8.158 - 7.946 212 V - 7.359 

Onvoorzien - 32 - 16 - 16 V - 

Heffing Vpb - 32 87 54 V 1 

Totaal Lasten - 10.890 - 8.072 - 8.205 - 133 N - 7.418 
       

Baten       

Algemene dekkingsmiddelen 38.997 37.194 36.918 - 276 N 34.565 

Overhead 338 338 438 100 V 666 

Totaal Baten 39.335 37.532 37.356 - 176 N 35.232 
       

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 28.445 29.460 29.151 - 309 N 27.813 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 788 - 1.060 - 1.600 - 539 N - 3.879 
       

Onttrekkingen 792 3.097 3.715 618 V 3.967 
       

Mutatie reserves 4 2.037 2.115 78 V 89 
       

Resultaat - 849 855 - 110 - 966 N 968 
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4.3 Aanwending onvoorzien 
 bedragen x € 1.000 

Aanwending onvoorzien     
Rekening 

2019 

Raming       

Onvoorzien     - 81 

Totaal raming     - 81 

        

Aanwending       

opzegging overeenkomt innemen ligplaats     - 65 

Totaal aanwending     - 65 

        

Restant stelpost onvoorzien     - 16 

 

4.4 Incidentele baten en lasten 
   bedragen x € 1.000 

Incidentele baten en lasten   
Rekening 

2019 

Incidentele lasten     

P1 GRIP investeringsbudget   88 V 

P1 Wmo wonen, rollen en vervoer   - 45 N 

P1 Wmo huishoudelijke hulp en Wmo PGB huishoudelijke hulp   - 21 N 

P1 Wmo- regiotaxi: bijdrage van de provincie   32 V 

P1 Uitgaven jeugdhulp   15 V 

P1 Sociaal medische indicatie   - 13 N 

P1 Welzijnswerk   30 V 

P1 Onderwijs   61 V 

P1 Diversen programma 1   24 V 

P2 Bouw Beleef Geniet    80 V 

P2 Economische ontwikkelingen   12 V 

P2 
Voormalig postkantoor (2.2 beheer) en voormalig bibliotheekgebouw 
(2.5 overige gebouwen) 

- 414 N 

P2 Kosten RSD   122 V 

P3 Dotatie voorziening grondexploitaties   - 816 N 

P3 Erfgoed: monumenten en archeologie    38 V 

P3 Kabel-glasvezel buitengebied    17 V 

P3 RO Bestemmings- en structuurplannen & procedures   29 V 

P3 Volkshuisvesting overig   29 V 

P3 Klimaatneutraal in 2030   44 V 

P3 ODRU   13 V 

P3 Milieubeheer, dienstverlening derden   36 V 

P3 Verkeersmaatregelen (beheer)   28 V 

P3 Informatiemateriaal recreatief verkeer buitengebied (GVVP)   10 V 

P3 Pilot snelheidsremmers buitengebied (GVVP)   20 V 

P3 Straatreiniging   - 35 N 

P3 Openbare Verlichting   92 V 

P3 Watergangen   29 V 

P3 Essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte   - 25 N 

P3 Diversen programma 3   27 V 

P4 Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU)   35 V 

P4 Brandkranen   - 11 N 

P4 Openbare Orde en Veiligheid   - 14 N 

P4 Kosten brandweergarages   16 V 
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P4 Diversen programma 4   - 4 N 

P5 Pensioenen wethouders   - 644 N 

P5 Intergemeentelijke samenwerking U10   19 V 

P5 Personeelslasten (bedrijfsvoering)   278 V 

P5 Afdrachten loonheffing Regeling Vervroegd Uittreden   - 45 N 

P5 Programma Slimme Werkprocessen - mobiliteitskosten   85 V 

P5 Gegevensbeheer   33 V 

P5 Bedrijfsvoering Financiën   - 18 N 

P5 Kosten en leges burgerzaken   40 V 

P5 Verkiezingen   - 21 N 

P5 Saldo financieringsfunctie    - 745 N 

P5 Stelposten   15 V 

P5 Vennootschapsbelasting   54 V 

P5 Diversen programma 5   27 V 

P5 opzegging overeenkomst innemen ligplaats   - 65 N 

Totaal incidentele lasten   - 1.458 

Incidentele baten     

P2 Bedrijven   183 V 

P3 Leges Ruimtelijke Ordening (RO)   93 V 

P3 Leges omgevingsvergunningen   50 V 

P3 Bosscherwaarden    16 V 

P3 Woningbouw   - 1.109 N 

P5 Gemeentefonds   108 V 

P5 Baten belastingen via BSR e.a.   - 60 N 

P5  Vrijval voorziening beheer openbare ruimte   285 V 

Totaal incidentele baten   - 434 

Incidentele toevoegingen reserves     

P1 BR egalisatiereserve lokaal minimabeleid   - 103 N 

P1 BR sociaal domein   - 276 N 

P1 BR sociaal domein   - 26 N 

P1 BR sociaal domein   - 460 N 

P1 BR uitwisselingsdoeleinden   - 12 N 

P2 AVP projecten   - 26 N 

P3 degeneratievergoeing   - 46 N 

P3 grondbeleid   - 497 N 

P5 Nadelig accress algemene uitkering   - 107 N 

P5 Nadelig accress algemene uitkering   - 1 N 

P5 BR investeringsfonds Stedingelden   - 754 N 

Totaal incidentele toevoegingen reserves   - 2.308 

Incidentele onttrekkingen reserves     

P1 BR sociaal domein   460 V 

P1 BR sociaal domein   213 V 

P1 BRG sociaal domein uitbreiding woningvoorraad   460 V 

P1 BR uitwisselingsdoeleinden   12 V 

P2 BR AVP projecten   25 V 

P3 BR grondbeleid   1.320 V 

P5 BR opleiding organisatie   15 V 

P5 BR toekomstige investeringen   100 V 

P5 BR nadelig accress algemene uitkering   108 V 

P5  Algemene reserve overheveling budgetten 2018   404 V 

P5 Algemene reserve toevoeging aan bestemmingsreserves   282 V 

P5 Algemene reserve toevoeging aan bestemmingsreserves   343 V 

Totaal incidentele onttrekkingen reserves   3.742 

        

Totaal incidentele baten en lasten   - 459 
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4.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve 
   bedragen x € 1.000 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen   
Rekening 

2019 

Structurele toevoegingen     

P3 BR onderhoud watergangen   - 34 N 

Totaal structurele toevoegingen   - 34 

Structurele onttrekkingen     

P1 BRG sociaal domein uitbreiding woningvoorraad   51 V 

P3 BR fonds Volkshuisvesting   8 V 

P3 BR onderhoud watergangen   60 V 

P3 BR Milieu en duurzaamheid   30 V 

P5 BRG gemeentehuis   476 V 

P5 BR Mobiliteitsfonds   89 V 

Totaal structurele onttrekkingen   714 

        

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen   680 

 

4.6 Structureel resultaat 
 bedragen x € 1.000 

Structureel resultaat     
Rekening 

2019 

Resultaat       

Saldo van baten en lasten     - 2.225 

Mutatie reserves     2.115 

Resultaat     - 110 

        

Af: incidentele baten en lasten       

Incidentele baten en lasten     - 1.893 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves     1.434 

Af: incidentele baten en lasten     - 459 

        

Totaal structureel resultaat                                                      349 

 

4.7 Begrotingsrechtmatigheid 
    bedragen x € 1.000 

Begrotingsrechtmatigheid 
Begrote 

lasten 
Werkelijke 

lasten 
Verschil Analyse 

1 Sociaal domein - 18.466 - 18.394 72 V nvt 

2 Economisch domein - 11.658 - 10.340 1.318 V Staat in relatie met lagere baten 

3 Ruimtelijk domein - 11.562 - 12.672 - 1.111 N      De baten en lasten zijn per grex niet goed in de 
     begroting opgenomen waardoor er een  
     overschrijding is op zowel de baten als de lasten 
     op dit onderdeel  

4 Integrale veiligheid - 2.062 - 2.052 10 V nvt 

5 Financiën en dienstverlening - 10.236 - 10.981 - 745 N Betreft met name de extra dotatie pensioenen 
(oud-) wethouders  

Totaal - 53.983 - 54.439 - 457 N   
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5.1 Baten en lasten per taakveld 
 
  bedragen x € 1.000 

Taakvelden per hoofdtaakveld 
Rekening 2019 

Baten Lasten Saldo 

Saldo van baten en lasten       

0. Bestuur en ondersteuning 41.771 -13.342 28.429 

0.1 Bestuur 6 -2.045 -2.039 

0.2 Burgerzaken 378 -771 -394 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 -655 -624 

0.4 Overhead 438 -7.946 -7.508 

0.5 Treasury 823 -135 688 

0.61 OZB woningen 3.953 -164 3.789 

0.62 OZB niet-woningen 1.191   1.191 

0.64 Belastingen overig 1.139 11 1.150 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 29.812 -59 29.754 

0.8 Overige baten en lasten 285 -65 220 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)   87 87 

0.10 Mutaties reserves 3.715 -1.600 2.115 

        

1. Veiligheid 12 -2.052 -2.041 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12 -1.653 -1.641 

1.2 Openbare orde en veiligheid   -400 -400 

        

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 398 -2.595 -2.197 

2.1 Verkeer en vervoer 243 -2.410 -2.167 

2.2 Parkeren 24   24 

2.3 Recreatieve havens 4 -10 -7 

2.4 Economische havens en waterwegen 127 -175 -48 

        

3. Economie 970 -2.039 -1.068 

3.1 Economische ontwikkeling 7 -229 -223 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 904 -1.589 -685 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19 -104 -85 

3.4 Economische promotie 40 -116 -76 

        

4. Onderwijs 427 -2.568 -2.141 

4.1 Openbaar basisonderwijs   -47 -47 

4.2 Onderwijshuisvesting 335 -1.807 -1.472 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 92 -714 -622 

        

5. Sport, cultuur en recreatie 169 -3.733 -3.565 

5.1 Sportbeleid en activering   -55 -55 

5.2 Sportaccommodaties 29 -811 -782 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2 -166 -164 
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5.4 Musea   -46 -46 

5.5 Cultureel erfgoed 54 -159 -106 

5.6 Media   -369 -369 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 84 -2.126 -2.042 

        

6. Sociaal domein 4.010 -20.716 -16.706 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 154 -1.854 -1.699 

6.2 Wijkteams   -2.148 -2.148 

6.3 Inkomensregelingen 3.719 -5.871 -2.152 

6.4 Begeleide participatie   -1.290 -1.290 

6.5 Arbeidsparticipatie   -220 -220 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)   -687 -687 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 137 -2.689 -2.552 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-   -4.428 -4.428 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+   -15 -15 

6.82 Geëscaleerde zorg 18-   -1.515 -1.515 

        

7. Volksgezondheid en milieu 5.733 -5.887 -154 

7.1 Volksgezondheid   -846 -846 

7.2 Riolering 2.561 -1.828 733 

7.3 Afval 2.868 -2.162 706 

7.4 Milieubeheer 28 -755 -727 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 275 -295 -20 

        

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.440 -3.108 -668 

8.1 Ruimtelijke ordening 79 -610 -531 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.796 -1.829 -33 

8.3 Wonen en bouwen 565 -668 -104 

        

Saldo van baten en lasten 55.929 -56.039 -110 
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5.2 Staat van over te hevelen kredieten 
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5.3 Staat van personele sterkte en personeelslasten   

 bedragen x € 1.000 

Personele sterkte 

Toegestane formatie Personeelslasten 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2019 

    Bestuur (raad, burgemeester en wethouders)                  4,0                 4,0                 679                   684 

Griffie 1,7 1,7 137 140 

Directie  3,0 2,0 340 317 

Advies en ondersteuning 16,4 14,7 1.113 1.018 

Beheer 23,6 26,9 1.666 1.735 

Dienstverlening 9,6 10,2 526 610 

Ecnomie, Projecten en Vastgoed 13,4 12,2 1.068 1.014 

Informatievoorziening 8,7 5,3 552 391 

Leefomgeving 17,3 16,7 1.246 1.201 

Mens en Middelen 13,4 10,0 960 774 

Samenleving 15,0 15,1 1.092 1.094 

Totaal huidig personeel 126,1 118,8 9.379 8.978 

Voormalig personeel         

Burgemeester en wethouders   160 159 

Overig voormalig personeel     25 59 

Totaal Voormalig personeel   185 218 

          

Totaal personeel              126,1             118,8              9.564               9.196 
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5.4 Kerngegevens 
 

Sociale structuur 31-12-2018 31-12-2019 

Aantal inwoners      

•  0 - 19 jaar 5.522 5.465 

•  20 - 64 jaar 13.770 13.708 

•  65 jaar en ouder 4.386 4.589 

Totaal aantal inwoners 23.678 23.762 

Aantal inwoners (procentueel)     

•  0 - 19 jaar 23% 23% 

•  20 - 64 jaar 58% 58% 

•  65 jaar en ouder 19% 19% 

Totaal aantal inwoners 100% 100% 

Uitkeringen     

•  Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 268 253 

Werkzame personen     

• Aantal werkzame personen 16.882 16.942 

Bedrijfsvestigingen     

•  Aantal bedrijfsvestigingen 2.659 2.709 

      

 

 

Fysieke structuur 31-12-2018 31-12-2019 

Oppervlakte gemeente (in hectare)     

•  Binnenwater 277 277 

•  Historische stads- dorpskern 13 13 

•  Overig 4.474 5.040 

Totaal oppervlakte gemeente 4.764 5.330 

      

Aantal wooneenheden     

•  Sociale huurwoningen 2.348 2.392 

•  Overige woningen 7.631 7.576 

Totaal aantal wooneenheden 9.979 9.968 

      

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)     

•  Wegen binnen de bebouwde kom 87 87 

•  Wegen buiten de bebouwde kom 103 103 

•  Recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 16 16 

•  Waterwegen 72 72 
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 bedragen x € 1.000 

Financiële structuur 
Rekening 

2018 
Rekening 

2019 

Exploitatie     

•  Uitgaven - 52.864 - 54.439 

•  Inkomsten 53.743 52.214 

•  Opbrengst lokale heffingen 11.892 12.009 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 18.864 29.754 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 8.886 - 

      

Balans     

•  Eigen vermogen 18.168 15.943 

•  Voorzieningen 12.020 12.438 

•  Langlopende schulden 19.710 19.091 

      

Loonsom en formatie     

•  Totale loonsom 9.227 9.216 

•  Burgerlijke stand (in fte) 0,5  0,5  

•  Bestuur en overige (in fte) 121 119 

      

 

 

 bedragen x € 1 

Financiële structuur (bedrag per inwoner) 
Rekening 

2018 
Rekening 

2019 

Exploitatie     

•  Uitgaven - 2.233 - 2.291 

•  Inkomsten 2.270 2.197 

•  Opbrengst belastingen en heffingen 502 505 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 797 1.252 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 375 - 

      

Balans     

•  Eigen vermogen 767 671 

•  Voorzieningen 508 523 

•  Langlopende schulden 832 803 
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5.5 Taakveldindeling rubriek 6 en 7 
 bedragen x € 1.000 

Verzamel- en consolidatiestaat 
Taakveld indeling 

Primitiev
e 

Begrotin
g 

Actuele 
Begrotin

g 

Rekenin
g 

2019 
Verschil 

Rekenin
g 

2018 

6 - Exploitatie       

0.1 Bestuur - 1.219 - 1.423 - 2.039 - 616 N - 1.193 

0.2 Burgerzaken - 412 - 413 - 394 20 V - 219 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 205 - 208 - 624 - 416 N - 243 

0.4 Overhead - 7.148 - 7.820 - 7.508 312 V - 6.693 

0.5 Treasury 707 1.431 688 - 743 N 740 

0.61 OZB woningen 3.818 3.818 3.789 - 29 N 3.644 

0.62 OZB niet-woningen 1.261 1.261 1.191 - 69 N 1.231 

0.64 Belastingen overig 1.188 1.108 1.150 42 V 1.140 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 28.650 29.645 29.754 108 V 27.749 

0.8 Overige baten en lasten - 19 - 96 220 315 V 413 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - 32 87 54 V 1 

0.10 Mutaties reserves 4 2.037 2.115 78 V 89 

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 849 - 855 110 966 V - 968 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.680 - 1.682 - 1.641 41 V - 1.566 

1.2 Openbare orde en veiligheid - 362 - 380 - 400 - 19 N - 278 

2.1 Verkeer en vervoer - 2.339 - 2.308 - 2.167 141 V - 2.543 

2.2 Parkeren 36 36 24 - 12 N - 3 

2.3 Recreatieve havens - 24 - 33 - 7 26 V - 25 

2.4 Economische havens en waterwegen - 17 - 77 - 48 29 V - 36 

3.1 Economische ontwikkeling - 234 - 235 - 223 12 V - 347 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8 - 727 - 685 42 V 649 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 71 - 87 - 85 2 V - 39 

3.4 Economische promotie - 82 - 82 - 76 6 V - 55 

4.1 Openbaar basisonderwijs - 53 - 51 - 47 4 V - 44 

4.2 Onderwijshuisvesting - 1.453 - 1.500 - 1.472 28 V - 1.644 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - 731 - 651 - 622 29 V - 573 

5.1 Sportbeleid en activering - 54 - 57 - 55 2 V - 49 

5.2 Sportaccommodaties - 767 - 765 - 782 - 17 N - 746 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 155 - 166 - 164 2 V - 151 

5.4 Musea - 42 - 50 - 46 4 V 548 

5.5 Cultureel erfgoed - 98 - 99 - 106 - 7 N - 92 

5.6 Media - 369 - 371 - 369 1 V - 359 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 1.728 - 2.097 - 2.042 55 V - 1.894 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 1.695 - 1.749 - 1.699 49 V - 1.688 

6.2 Wijkteams - 2.051 - 2.149 - 2.148 1 V - 1.839 

6.3 Inkomensregelingen - 2.392 - 2.265 - 2.152 113 V - 2.046 

6.4 Begeleide participatie - 1.261 - 1.271 - 1.290 - 19 N - 1.350 

6.5 Arbeidsparticipatie - 208 - 236 - 220 16 V - 239 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 554 - 642 - 687 - 45 N - 425 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 2.321 - 2.573 - 2.552 21 V - 2.142 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 4.229 - 4.232 - 4.428 - 196 N - 5.187 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 17 - 18 - 15 3 V - 2 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.765 - 1.725 - 1.515 210 V - 2.048 

7.1 Volksgezondheid - 841 - 867 - 846 21 V - 748 

7.2 Riolering 739 739 733 - 6 N 628 

7.3 Afval 717 717 706 - 11 N 564 

7.4 Milieubeheer - 670 - 818 - 727 90 V - 580 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74 - 20 - 20 0 V 85 

8.1 Ruimtelijke ordening - 597 - 638 - 531 108 V - 632 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - 23 930 - 33 - 963 N 1.217 

8.3 Wonen en bouwen - 164 - 317 - 104 213 V - 15 
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Totaal 6 - Exploitatie 0 0 - 0 - 0 
       

7 - Investeringen       

4.2 Onderwijshuisvesting - - 356 - 356 V - 

A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een 
bepaald actief 

- - 108 - 108 V 0 

A113 Immateriële vaste activa: Bijdrage aan activa in eigendom van derden - - 60 - 60 V 0 

A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen - 876 0 - 876 N - 

A122 Materiële vaste activa: Woonruimten - - - - - 

A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen - - 1.445 - 1.445 V - 65 

A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - 532 - 0 532 V 0 

A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen - - 604 - 604 V - 

A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties - - 199 - 199 V 65 

A129 Materiële vaste activa: Overig - 2.428 0 
- 2.428 

N 
- 0 

A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden 
partijen 

- - - - - 500 

A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen - - - - 500 

P111 Eigen vermogen: Algemene reserve - - 315 0 315 V 0 

P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves - 2.412 - 2.073 - 0 2.073 V 0 

P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening - - - - - 

P12 Voorzieningen 2.412 2.388 0 
- 2.388 

N 
- 0 

Totaal 7 - Investeringen 0 0 0 - 0 N - 0 
       

Totaal 0 0 - 0 - 0 N 0 
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5.6 Specifieke uitkeringen (SISA) 
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