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Aanbiedingsbrief 
 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 aan. Dit is de eerste formele tussenrapportage behorende 

bij de programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. Deze begroting heeft als titel 

“Sturen in de storm”. Welnu, de storm is niet gaan liggen. Al zijn er tekenen dat er beter weer op 

komst is. 

 

De Voorjaarsnota is een formele tussenrapportage gebaseerd op de financiële verordening 2020. 

Hiermee informeert het college van burgemeester en wethouders uw raad over de eerste 4 maanden 

van 2021. De meicirculaire van het rijk is op het moment van onze besluitvorming nog niet 

ontvangen. De resultaten daarvan zijn dus ook niet verwerkt in deze Voorjaarsnota.  

 

Hoofdlijnen 

Vanwege alle onzekerheden en de financiële situatie is dit wederom een sobere Voorjaarsnota. In 

deze voorjaarsnota zijn meegenomen:  

• De reeds genomen besluiten (+ € 36.075). 

• De ingevulde Stelpost inhoud (+ € 2.287 bovenop de reeds begrote € 95.000). 

• De Stelpost Rijk komt over de brug (- € 372.000). 

• Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen die wij nu weten en die 

concreet zijn (-€ 506.159). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s. 

Het saldo is daarmee € 1,110 mln. nadelig. 

 

Stelpost Inhoud en Stelpost Rijk komt over de brug 

Met de Begroting 2021 hebben we een boodschap naar Den Haag gestuurd: het Gemeentefonds is 

structureel ontoereikend voor de taken die we moeten uitvoeren. Het rijk moet over de brug komen. 

Om het rijk te helpen die stap te zetten, hebben raad en college gezamenlijk een rekening gestuurd 

naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de werkzaamheden die we van 

het Rijk moeten uitvoeren, maar waar geen inkomsten tegenover staan.  

De provincie heeft deze activistische zet gesteund en ons na beoordeling van de begroting 2021 en 

jaarrekening 2019 onder repressief toezicht gesteld. Met de voorwaarde dat we ten tijde van de 

Voorjaarsnota 2021 de Stelpost Inhoud zouden realiseren.  

De Stelpost Rijk komt over de brug hebben ze, met uitzondering van de structurele stelpost voor 

jeugdhulp, in mindering gebracht op het structurele saldo. Hiermee heeft de provincie aangegeven 

dat wij de ruimte hebben om, als het rijk niet over de brug komt, de stelpost niet in te vullen. 

 

De Stelpost Inhoud hebben wij gerealiseerd. En tegen de Stelpost Rijk komt over de brug kijken we 

nog hetzelfde aan. Namelijk, we blijven activistisch en we nemen de problemen niet op onze eigen 

schouders ten koste van onze inwoners.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, 

 

 

 

Judith de Jonge    Iris Meerts 

Gemeentesecretaris    Burgemeester   
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1 Leeswijzer 
 

Voor u ligt de voorjaarsnota 2021, deze tussenrapportage is gebaseerd op de Financiële verordening 

2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. 

Vervolgens wordt ingegaan op de in de begroting 2021 genoemde stelposten. Hierna worden per 

programma de baten en lasten weergegeven en tenslotte is een overzicht opgenomen van de 

reserves en de mutaties in het gemeentefonds. Bij de programma’s vindt u in de kolom Wijzigingen 

VJN 2021 bij het eindtotaal een bedrag wat extra is opgenomen in de voorjaarsnota. In de 

toelichtingen zijn hiervan alleen afwijkingen vanaf € 10.000 opgenomen. Afwijkingen kleiner dan dit 

bedrag worden niet specifiek toegelicht. 

Verschuivingen binnen programma’s en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. 

In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere 

baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten 

of lagere lasten en geven een positief resultaat. 

 

2 Totale saldo van de baten en lasten 

 
 

De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 5 en hiermee compenseren we de 

uitgaven op de diverse overige programma’s. 

Het saldo van € 1,110 mln. ontstaat na verwerking van alle bijstelling van de budgetten, maar is nog 

zonder extra middelen uit het Gemeentefonds, die in de meicirculaire bekend worden gemaakt. 

 

 
 

We kiezen ervoor om de activistische lijn vanuit de begroting vast te houden. 
 

bedragen x € 1.000

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Resultaat per programma

1 Sociaal  domein -20.600        -33                -                     87                 -212              -20.758        
2 Economisch domein -6.280          82                 -                     -114              209               -6.103          
3 Ruimtel i jk domein -3.669          120               -                     -73                -247              -3.869          
4 Vei l igheid -2.120          -42                -                     -                     -                     -2.162          
5 Dienstverlening en Bedri jfsvoering 32.398         -125              -                     100               -591              31.782         

Resultaat -270              2                    -                     -                     -842              -1.110          

bedragen x € 1.000

 2021 

Startsaldo -737              

Stelpost inhoud 95                 

Stelpost Rijk 372               

Vastgestelde begroting 2021 -270              

Stelpost inhoud 2                    

Wijzigingen voorjaarsnota -842              

Totaal startsaldo nieuw 2021 -1.110          

Stelpost Rijk 372               

Totaal saldo voorjaarsnota -738              
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3 Stelpost inhoud 
 

Bij de begroting 2021 is afgesproken om toekomstbestendige keuzes te maken en niet halsoverkop 

te bezuinigen. Hieronder staan de onderwerpen die nader uitgewerkt zijn of worden. In de begroting 

was afgesproken dat deze keuzes gezamenlijk een bedrag van € 95.000 in 2021 tot € 389.000 in 2022 

en verdere jaren moesten opleveren. 

De Stelpost Inhoud levert het volgende op: 

 
 

Hieronder wordt de stand van zaken per onderdeel weergegeven. 

 

Ad 1: Een sluitende begroting en efficiënte inzet van geld (Zero Based Budgeting) 

Uitgangspunten voor Zero Based Budgeting waren: 

- We beoordelen de structurele baten en lasten voor taken en werkzaamheden die al plaats 

vinden of gaan vinden. 

- Nieuwe taken of werkzaamheden en eenmalige nieuwe activiteiten worden aangedragen 

door de budgethouders voor de voorjaarsnota en/of kadernota. 

- Loonkosten en loongerelateerde kosten, kapitaallasten, gemeentefonds, belastingen en 

mutaties in voorzieningen en reserves zijn geen onderdeel van zero based budgeting. 

Er zijn door de budgethouders ruim 400 budgetten beoordeeld, waarvan iets meer dan de helft 

leidde tot aanpassingen. 

 

Ad 2: Taakstelling Binding 

Met Stichting Binding hebben we gesprekken gevoerd over de invulling van de doelstelling om 5% 

reductie te halen op het subsidiebedrag dat Stichting Binding van de gemeente ontvangt. Hierbij is 

eerst gekeken naar de organisatiekosten en  vervolgens naar de dienstverlening. Bij de 

organisatiekosten kan er worden bezuinigd door verlaging van de verzuimverzekering van € 30.000 

en eventueel verhogen van de eigen bijdragen op activiteiten van € 5.000 in 2022 naar € 15.000 in 

2025. Verder zijn er geen mogelijkheden. Omdat de 5% reductie nog niet behaald is, kan niet anders 

dan te kijken naar de dienstverlening breder dan alleen Stichting Binding. Indien de taakstelling 

gehandhaafd blijft is na afstemming met Stichting Binding het voorstel om te stoppen met 

Maatschappelijke stages (€ 17.000), te stoppen met de sociale vaardigheidstrainingen bij Sante 

(€ 25.000) en te onderzoeken of er een andere goedkopere invulling kan worden gegeven. Daarnaast 

bedragen x € 1.000

 2021  2022  2023  2024 

In begroting opgenomen bedrag 95                 389               389               389               

Subtotaal stelpost inhoud 95                 389               389               389               

Invulling stelpost

1) Een sluitende begroting en efficiënte inzet van geld 22                 -91                -61                -126              

2) Taakstelling Binding 10                 62                 57                 62                 

3) Optimaal gebruik accommodaties -                     -                     20                 20                 

4) Verbonden partijen 34                 47                 53                 64                 

5) Kostendekkendheid bouwleges -                     144               144               144               

6) Doeluitkering onderwijsachterstanden 32                 32                 32                 32                 

7) Verhuur deel gemeentehuis

8) OZB verduurzamingsobjecten -                     200               200               200               

Subtotaal stelpost inhoud 97                 394               445               396               

Resultaat 2                    5                    56                 7                    
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is het voorstel om niet ieder jaar een mantelzorgcompliment uit te geven en een mantelzorgdag te 

organiseren, maar om dit jaarlijks af te wisselen (€ 10.000). Voor de langere termijn zien we nog 

mogelijkheden op het verplaatsen van senioren activiteiten (oplopend tot € 30.000) en in onderzoek 

is nog de samenwerking met de buurtsportcoaches (€ 20.000). Als extra binnen de stelpost is er 

vanaf 2023 een bedrag van € 10.000 noodzakelijk voor een functionaris ter bescherming van de 

persoonsgegevens (FG). In 2021 en 2022 wordt de FG bekostigd uit de reserve van Stichting Binding. 

 

Ad 3: Optimaal gebruik accommodaties 

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor een optimaler gebruik van de accommodaties. De 

verwachting is dat dit vanaf 2023 € 20.000 oplevert. 

 

Ad 4: Verbonden partijen 

Met BSR en ODRU zijn al afspraken gemaakt, de RDWI heeft al in 2020 een efficiencyslag geleverd. 

Overige partijen worden op dit moment weinig kansrijk geacht, maar via zienswijzen wordt wel aan 

alle Gemeenschappelijke Regelingen de opdracht gegeven om een bijdrage te leveren. 

 

Ad 5: Kostendekkendheid bouwleges 

Via adviesbureau ANG is berekend wat de bouwleges extra opleveren, wanneer deze kostendekkend 

worden gemaakt. Specifiek onderzoek naar hoogte per lege volgt. 

 

Ad 6: Doeluitkering onderwijsachterstanden 

Onderzocht is of de doeluitkering onderwijsachterstanden op meer plekken ingezet kan worden. 

Hieruit kwam een besparing van € 32.000. 

 

Ad 7: Verhuur deel gemeentehuis 

Op dit moment is het nog moeilijk te duiden hoe het gebruik van onze werkplekken er in het post-

coronatijdperk gaat uitzien. Duidelijk is dat we de kantoorruimtes anders zullen gebruiken. We 

onderzoeken de mogelijkheden als we helder hebben wat een nieuwe structurele situatie vraagt aan 

ruimte en gebruik van werkplekken.   

 

Ad 8: OZB verduurzamingsobjecten 

Op basis van de huidige objecten is met behulp van de BSR een berekening gemaakt van de te 

verwachten baten. 

 

De overige onderzochte onderdelen zijn nog in onderzoek en volgen bij de begroting. 

 

 

4 Stelpost Rijk komt over de brug 
 

Zoals genoemd in de begroting 2021 worden sinds 2015 steeds meer taken van het rijk overgeheveld 

naar gemeenten en komen er nieuwe taken bij. Dit met te weinig geld voor een goede uitvoering van 

die taken. Daarnaast hebben wij steeds vaker te maken met regelgeving vanuit het rijk die een direct 

financieel gevolg heeft. Soms zelfs achteraf zoals bij de jaarrekening 2019 waarbij de regelgeving 

over 2019 per januari 2020 was aangepast. Tot slot is er een tekort aan woningen, zeker in de regio 

Utrecht. De planologische ruimte om te ontwikkelen in Wijk bij Duurstede is beperkt. De locaties die 

ontwikkeld mogen worden raken op en zijn stuk voor stuk locaties waar geld bij moet. Dit is niet 

langer haalbaar en houdbaar. Het rijk moet over de brug komen. In de onderstaande tabel hebben 

wij concreet in beeld gebracht op welke punten. Dit hebben wij gedaan aan de hand van onze 
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hoofdopgaven, tevens rijksopgaven. Want ondanks de financiële situatie blijven wij gaan en staan 

voor deze hoofdopgaven. Opgeteld gaat het om een bedrag van ruim 1 mln. euro. Deze uitgavenkant 

is volledig in de begroting opgenomen. Dat wil zeggen dat we dit volledig zelf bekostigd hebben. Met 

deze stelpost richten we ons op het verhogen van de inkomstenkant onder het motto ‘knaken bij de 

taken’. 

De Stelpost Rijk komt over de brug is als volgt opgebouwd: 

 
 

Op 23 maart jl. hebben wij een constructief gesprek gevoerd met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Dit heeft (nog) niet geleid tot extra middelen van het rijk voor bovengenoemde taken. Wel is 

inmiddels duidelijk geworden, dat wij de extra middelen voor Jeugd à € 357.000 structureel krijgen. 

Tot nu toe waren deze middelen toegezegd tot en met 2022. 

 

 

5 Budgetoverhevelingen 
 

Vanuit het rekeningresultaat 2020 wordt in de jaarstukken 2020 voorgesteld om € 363.850 toe te 

voegen aan de budgetten 2021 (overheveling). Deze overheveling is meegenomen in de financiële 

overzichten in dit document. 

 

 

6 Technische mutaties 
 

In deze voorjaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die 

per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of 

programma’s. 

Voor het groot onderhoud gebouwen en scholen zijn per 31 december 2020 de hiervoor bestemde 

voorzieningen omgezet naar reserves onderhoud scholen en reserve onderhoud gebouwen. De 

aanpassingen hiervan zijn ook verwerkt als technische mutatie, de impact op het resultaat is nul. 

 

  

bedragen x € 1.000

 Structureel 

bedrag 
 kans  2021  2022  2023  2024 

Jeugd 357               95% -                     -                     339               339               

WMO 133               75% 100               100               100               100               

Wonen 33                 50% 16                 16                 16                 16                 

Duurzaamheid 512               50% 256               256               256               256               

Totaal 1.036            372               372               711               711               
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7 Baten lasten per programma 
 

7.1 Programma 1 - Sociaal domein 
 

Baten en lasten 

 
 

Risico’s en onzekerheden 
Op het Sociaal Domein hebben dit jaar en komende jaren te maken met veel onzekerheden aan 

zowel de baten- als lastenkant. Dit heeft ook meegespeeld bij de instelling van de Stelpost Rijk komt 

over de brug. 

We zien ten eerste dat Corona effecten heeft door uitgestelde of juist als extra ingehaalde zorg, 

waardoor deze jaren (2020 en 2021) geen representatief beeld geven. Daarnaast zijn de effecten van 

de nieuwe regionale inkoop van delen van de zorg bij WMO en Jeugd nog onvoldoende 

uitgekristalliseerd. Tevens speelt het abonnementstarief in de Wmo ons al jaren parten en komt het 

nieuwe woonplaatsbeginsel voor Jeugd vanaf 2023 op ons af, waarvan de effecten nog volstrekt 

onduidelijk zijn. 

Het huidige kabinet heeft incidenteel voor 2021 extra geld toegezegd voor met name de ambulante 

jeugdhulp en de JGGZ, of er extra structurele middelen komen hangt af van een nieuw 

regeerakkoord. Bijstellingen vinden altijd plaats in de najaarsnota, en dat is ook het moment dat we 

verwachten meer duidelijkheid te hebben over de incidentele en structurele effecten. 

 

De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg leidt tot een 

uitname uit het gemeentefonds. De uitname wordt over de centrumgemeenten verdeeld. Blijkens 

een VNG-nieuwsbrief, hebben het rijk en de VNG ambtelijk afgesproken om één keer na te 

bedragen x € 1.000

1 Sociaal domein

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Saldo van baten en lasten

Lasten

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) -3.514          -                     -18                -255              -3.787          

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd -4.192          -103              -47                -43                -130              -4.515          

1.3 Jeugd (individueel) -5.422          -                     65                 -175              -5.532          

1.4 Volksgezondheid en milieu -1.059          -25                5                    -1.079          

1.5 Onderwijs -2.590          51                 98                 29                 -2.411          

1.6 Sport -806              -6                  0                    -812              

Totaal Lasten -17.582        -83                -65                126               -532              -18.136        

Baten

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 103               12                 115               

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 47                 -3                  35                 80                 

1.4 Volksgezondheid en milieu 175               1                    176               

1.5 Onderwijs 440               41                 481               

1.6 Sport 15                 15                 

Totaal Baten 780               50                 -                     1                    35                 866               

Saldo van baten en lasten -16.802        -33                -65                126               -497              -17.270        

Mutatie reserves

Toevoegingen -4.102          -104              -4.206          

Onttrekkingen 304               65                 65                 285               719               

Mutatie reserves -3.798          -                     65                 -39                285               -3.487          

Resultaat -20.600        -33                -                     87                 -212              -20.758        
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calculeren, namelijk in de meicirculaire gemeentefonds 2021. Het verschil tussen de voorlopige 

uitname (vanaf 2021 macro € 495 miljoen) en de nacalculatie achteraf (in mei 2021) wordt met 

terugwerkende kracht verrekend, hetgeen een financieel risico betekent. 

 

Toelichting afwijkingen 
 

Beleid Sociaal Domein 

Financiële afwijking 

- € 28.000 

 

Toelichting 

Voor het uitvoeren van onderzoek naar fase 2 van het accommodatiebeleid en de benchmark bij 

stichting Binding is aanvullend budget nodig voor 2021. 

 

 

Onderwijszorgarrangement 

Financiële afwijking 

- € 35.000 

€ 35.000 

Per saldo 0. 

 

Toelichting 

Het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) op Brede school Het Anker loopt eind van het schooljaar 

2020/2021 af en verlenging is wenselijk omdat het voorziet in het bieden van hulp zo thuisnabij 

mogelijk (een van de speerpunten van de regionale transformatieagenda jeugd en het projectplan 

‘geen kind Wijk uit’ van ons, de schoolbesturen, het samenwerkingsverband primair onderwijs en 

het bestuur van de kinderopvang). Binnen het OZA wordt jeugdhulpverlening op de school 

uitgevoerd (door Stichting Binding), zodat kinderen met een indicatie voor het speciaal onderwijs 

niet buiten Wijk bij Duurstede naar school hoeven maar onderwijs thuisnabij kunnen volgen. Hier 

komt bij dat uitvoering van het OZA ertoe leidt dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs 

buiten Wijk moeten. Dit leidt tot een gelijke besparing op de kosten voor leerlingenvervoer. 

 

 

Regionaal programma taaleducatie 

Financiële afwijking 

€ 35.000 baten 

-€ 35.000 lasten 

Per saldo 0. 

 

Toelichting 

Met het Regionaal Programma Educatie 2021 - 2024 geven we invulling aan de verplichting om 

regionaal samen te werken en verantwoording af te leggen over de besteding van de WEB-

middelen. Het Programma Educatie 2021 - 2024 sluit aan bij de wensen van de betrokken 

gemeenten en randvoorwaarden vanuit de wetgeving. 

De volledige specifieke uitkering voor educatie wordt door het rijk aan de centrumgemeente 

Utrecht beschikbaar gesteld. Utrecht betaalt de formele aanbieder NL Educatie rechtstreeks voor 

de regio. Gemeente Zeist ontvangt, als contactgemeente voor de regio ZOU, de gevraagde gelden 
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voor het non-formele aanbod. Dit wordt na verantwoording doorgezet naar de gemeenten in de 

regio ZOU. De WEB-middelen voor het non formele aanbod in onze gemeente worden ingezet 

voor financiering van het Taalhuis. Wijk bij Duurstede heeft voor 2021 € 35.000 bijdrage gevraagd 

voor het Taalhuis. 

 

 

WMO wonen 

Financiële afwijking 

- € 70.000 

 

Toelichting 

Een grote verbouwing kon in 2020 niet plaatsvinden. Deze middelen zijn bij de najaarsnota 2020 

afgeraamd. De verbouwing wordt nu in 2021 uitgevoerd. 

 

 

WMO vervoer 

Financiële afwijking 

- € 17.930 

 

Toelichting 

De tarieven voor vervoer waren tot nu toe veel te laag en door de wettelijke eis reële tarieven te 

hanteren als gemeente, heeft hier op een aanpassing plaats gevonden. Deze aanpassing gaat in op 

1 juli 2021. Structureel betekent dit een stijging van de lasten met € 35.860. Voor het lopende jaar 

wordt rekening gehouden met de helft. 

 

 

WMO en Jeugd 

Financiële afwijking 

€ 284.742 

 

Toelichting 

Voor 2021 worden de budgetten Jeugd en Wmo geïndexeerd, deze indexatie wordt gefinancierd 

uit de reserve Sociaal Domein, deze is dus budgetneutraal. 

 

 

Wet inburgering 

Financiële afwijking 

- € 31.640 

 

Toelichting 

Wij ontvangen in 2021 een bedrag van € 31.640 voor implementatie van de nieuwe Wet 

inburgering. Deze gelden zijn bedoeld ter voorbereiding op de nieuwe Wet. Deze treedt in werking 

per 1 januari 2022, dit was eerst 1 juli 2021. De invoering is dus met een half jaar uitgesteld. Een 

gedeelte van deze gelden is bestemd voor de Regionale Sociale Dienst, die voor gemeenten de  

Wet zal gaan uitvoeren (€ 25.560). Het restant wordt benut voor lokale projecten, waaronder het 

toeleiden van nieuwkomers naar vrijwilligerswerk. 
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Aanpak dak- en thuisloosheid 

Financiële afwijking 

- € 32.051 

 

Toelichting 

De aanpak dak- en thuisloosheid is onderdeel van de opgave ambulantisering/doordecentralisatie 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Het is een wettelijke taak die nu wordt 

uitgevoerd door centrumgemeente Utrecht en in 10 jaar tijd overkomt naar ons. Het budget 

hiervoor wordt ook in 10 jaar tijd naar ons overgeheveld. 

Het doel van deze aanpak is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid (die vanuit een 

instelling zelfstandig gaan wonen in de wijk) de juiste hulp en ondersteuning krijgen.  

Voor de uitvoering van deze taak ontvangen we geld vanuit het rijk via de Algemene uitkering. 

Deze wordt verantwoord in programma 5. 

 

 

Ambulantisering GGZ 

Financiële afwijking 

- € 25.500 

 

Toelichting 

Voor de ambulantisering van de GGZ ontvangen we middelen van het rijk. Met deze middelen 

wordt het project GGZ in de wijk ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd. 
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7.2 Programma 2 - Economisch domein 
 

Baten en lasten 

 
 

Risico’s en onzekerheden 
Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden. 

 

Toelichting afwijkingen 
 

Recreatiegebied Gravenbol 

Financiële afwijking 

- € 70.500 

 

Toelichting 

Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot financiering van de kosten voor het beheer 

en onderhoud van het recreatiegebied De Gravenbol, zodat een voor iedereen toegankelijk 

recreatiegebied is gegarandeerd. 

 

 

Theater Calypso 

Financiële afwijking 

- € 90.000 

 

Toelichting 

Theater Calypso ontvangt in 2021 een incidentele subsidie van € 90.000. Deze subsidie wordt voor 

€ 30.000 gedekt uit het Coronabudget (zie programma 5). 

bedragen x € 1.000

2 Economisch domein

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Saldo van baten en lasten

Lasten

2.1 Cultuur en receatie -1.701          -66                -20                -80                -216              -2.082          

2.2 Beheer -645              5                    1                    189               -451              

2.3 Sociale zaken -8.089          124               5                    239               -7.721          

2.4 Bedrijven -2.604          -27                -2.631          

Totaal Lasten -13.039        63                 -20                -101              212               -12.885        

Baten

2.1 Cultuur en receatie 89                 1                    90                 

2.2 Beheer 52                 1                    -4                  49                 

2.3 Sociale zaken 3.976            19                 3.995            

2.4 Bedrijven 2.635            2.635            

Totaal Baten 6.752            20                 -                     -                     -3                  6.768            

Saldo van baten en lasten -6.287          82                 -20                -101              209               -6.117          

Mutatie reserves

Toevoegingen -8                  -13                -20                

Onttrekkingen 15                 20                 35                 

Mutatie reserves 7                    -                     20                 -13                -                     14                 

Resultaat -6.280          82                 -                     -114              209               -6.103          
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Gebundelde uitkering BUIG/Participatie 

Financiële afwijking 

€ 236.000 

 

Toelichting 

Door een andere risicodeling tussen de deelnemende partijen, waarbij alleen verliezen worden 

verdisconteerd en positieve saldi voor de gemeenten blijven, ontstaat in 2021 een voordeel van 

€ 236.000 t.o.v. de begroting. 

 

 

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

Financiële afwijking 

€ 190.000 

 

Toelichting 

M.i.v. de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het 

Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven 

kan worden ingericht. Dit besluit heeft netto geen effect op de begroting. De subsidie aan het 

fonds vervalt én er wordt geen OZB-toeslag meer wordt geheven. De (belasting)inkomsten en 

(subsidie)uitgaven kunnen tegenover elkaar worden weggestreept, zie ook programma 5. 

 

 

Zorgplicht bomen 

Financiële afwijking 

- € 14.000 

 

Toelichting 

De inspecties van bomen vallen onder de wettelijke zorgplicht. Elk jaar wordt een derde deel van 

de bomen geïnspecteerd. Daarnaast worden bomen geïnspecteerd die door hun conditie elk jaar 

bekeken moeten worden en wordt Nader Onderzoek gedaan bij bomen waarvoor de visuele 

inspectie onvoldoende inzicht geeft of de boom veilig behouden kan blijven. 

De bedragen zoals genoemd in het BKP voor het uitvoeren van inspecties zijn niet toereikend. Dat 

komt met name doordat het bomenbestand niet geheel actueel was, er meerdere bomen niet in 

het beheersysteem stonden en er diverse extra werkzaamheden/nadere onderzoeken 

noodzakelijk zijn om bomen te monitoren. De ontbrekende bomen zijn inmiddels toegevoegd aan 

het beheersysteem. 

 

 

Invasieve soorten 

Financiële afwijking 

- € 12.000 

 

Toelichting 

Het bestrijden van invasieve soorten beperkt zich in Wijk bij Duurstede tot het bestrijden van de 

Japanse Duizendknoop en in mindere mate de Reuzenberenklauw. 
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In vergelijking met andere gemeenten is de Japanse Duizendknoop bij ons in beperkte en nog 

beheersbare mate aanwezig. Er zijn al veel incidentele maatregelen genomen afgelopen jaren om 

de plant te bestrijden, zoals afdekken of saneren.  

Het is belangrijk de bestrijding structureel voort te zetten, zodat de populatie beheersbaar blijft en 

kan worden terug gedrongen. Het verwijderen van deze soorten/saneren is vaak erg kostbaar. 

Afgelopen jaren is de bestrijding betaalt uit andere budgetten, die daar niet voor bedoeld zijn. Dat 

is onwenselijk omdat ander werk dan blijft liggen of steeds wordt uitgesteld. 

 

 

Onderhoud bomen 

Financiële afwijking 

- € 13.000 

 

Toelichting 

Het boomonderhoud is uitbesteed in een bestek. Hierbij is een tekort ontstaan als gevolg van 

bomen die niet in het beheersysteem stonden maar wel onderhouden moeten worden. De 

ontbrekende bomen zijn inmiddels toegevoegd. Naast inspectie is voor deze bomen ook 

structureel onderhoud nodig. 

Onderhoudswerkzaamheden aan bomen zijn een wettelijke verplichting om de veiligheid te 

kunnen waarborgen. 

 

 

Karel de Grotestraat 61 

Financiële afwijking 

- € 11.895 

 

Toelichting 

Het gebouw wordt pas in oktober 2021 overgedragen aan Viveste ten behoeve van de 

toekomstige planontwikkelingen. Tot die tijd is het gebouw nog ons eigendom en zijn wij belast 

met de exploitatiekosten. 
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7.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein 
 

Baten en lasten 

 
 

Risico’s en onzekerheden 
Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden. 

 

Toelichting afwijkingen 
 

Soortenmanagementplan 

Financiële afwijking 

- € 17.350 

 

Toelichting 

Op 16 april 2019 is door het college besloten een soortenmanagementplan op te stellen om een 

ontheffing Wet Natuurbescherming te krijgen voor de komende 10 jaar. Daarbij is aangegeven dat 

na 5 jaar een evaluatie nodig is voor ongeveer € 50.000. 

Op 8 februari 2021 hebben wij ontheffing Wet Natuurbescherming gekregen van de provincie op 

basis van het soortenmanagementplan dat is opgesteld n.a.v. bovengenoemd besluit. 

De provincie stelt echter als randvoorwaarde dat inspectie van massawinterverblijfplaatsen voor 

vleermuizen, en de transect-tellingen voor vleermuizen jaarlijks moet gebeuren. Dit betekent dat 

bedragen x € 1.000

3 Ruimtelijk domein

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Saldo van baten en lasten

Lasten

3.1 Ruimtelijk -923              86                 -26                -4                  10                 -857              

3.2 Duurzaamheid en milieu -914              39                 -125              -100              -17                -1.117          

3.3 Woningbouw -965              -965              

3.4 Verkeer -2.639          12                 -122              14                 -35                -2.771          

3.5 Openbaar groen -1.116          -24                -2                  -                     -1.142          

3.6 Riolering -1.615          -5                  35                 -145              -1.729          

3.7 Afvalverwijdering -2.547          195               -20                -2.372          

Totaal Lasten -10.719        304               -273              -77                -188              -10.953        

Baten

3.1 Ruimtelijk 713               25                 -205              533               

3.2 Duurzaamheid en milieu 32                 32                 

3.3 Woningbouw 268               268               

3.4 Verkeer 318               -3                  315               

3.5 Openbaar groen -                     

3.6 Riolering 2.391            8                    145               2.543            

3.7 Afvalverwijdering 3.267            -213              20                 3.074            

Totaal Baten 6.987            -184              -                     20                 -60                6.764            

Saldo van baten en lasten -3.732          120               -273              -57                -247              -4.190          

Mutatie reserves

Toevoegingen -34                -16                -50                

Onttrekkingen 98                 273               371               

Mutatie reserves 63                 -                     273               -16                -                     321               

Resultaat -3.669          120               -                     -73                -247              -3.869          
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de monitoring niet eens in de 5 jaar zal plaats vinden maar elk jaar een gedeelte wordt 

onderzocht. 

 

 

Wegen 

Financiële afwijking 

- € 26.200 

 

Toelichting 

De winter van 2020-2021 was streng. Er waren veel dagen met vorst en een periode met sneeuw. 

Gevolg was dat bevriezend water in kleine scheurtjes in oudere asfaltwegen voor schade heeft 

gezorgd. De ontstane gaten in het wegdek hebben we gedicht met ‘koud asfalt’ als tijdelijke 

maatregel om gevaarlijke situaties te voorkomen. De definitieve reparaties kunnen niet uit het 

bestaande budget worden uitgevoerd, hiervoor is extra budget nodig. 

 

 

Riolering 

Financiële afwijking 

- € 145.000 

 

Toelichting 

Jaarlijks worden de installaties ten behoeve van pompen en gemalen minimaal één keer 

gecontroleerd op gebreken en waar nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Vorig jaar heeft de 

aannemer door personele problemen niet alle installaties kunnen doen en is in 2020 op dit budget 

minder uitgegeven. Begin dit jaar heeft de aannemer een inhaalslag gedaan waardoor we dit jaar 

meer budget nodig hebben. 

In het Water- en Rioleringsplan is opgenomen dat in 2021 een nieuw Basis Rioleringsplan (BRP) 

wordt opgesteld. Bij een BRP wordt het rioolstelsel opnieuw hydraulisch doorgerekend en 

afgestemd met het Waterschap HDSR. 

In totaal is € 145.000 extra benodigd, dit wordt gedekt uit de voorziening Riolering en is derhalve 

budgetneutraal. 

 

 

Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht 

Financiële afwijking 

- € 204.500 

 

Toelichting 

De meeste zonneparken zijn in 2020 al gerealiseerd, waardoor er de komende jaren geen sprake is 

van hogere baten. In de begroting was hier nog wel van uit gegaan. In de begroting zijn de leges 

voor de laatste kavel al opgenomen. 
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7.4 Programma 4 – Veiligheid 
 

Baten en lasten 

 
 

Risico’s en onzekerheden 
Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden. 

 

Toelichting afwijkingen 
N.v.t. 

 

  

bedragen x € 1.000

4 Inegrale veiligheid

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Saldo van baten en lasten

Lasten

4.1 Veiligheid en handhaving -2.120          -42                46                 -2.116          

Totaal Lasten -2.120          -42                -                     46                 -                     -2.116          

Saldo van baten en lasten -2.120          -42                -                     46                 -                     -2.116          

Mutatie reserves

Toevoegingen -46                -46                

Onttrekkingen -                     -                     

Mutatie reserves -                     -                     -                     -46                -                     -46                

Resultaat -2.120          -42                -                     -                     -                     -2.162          
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7.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering 
 

Baten en lasten 

 
 

Risico’s en onzekerheden 
Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden. 

 

Toelichting afwijkingen 
 

Gegevensbeheer, archivering 

Financiële afwijking 

- € 64.050 

 

Toelichting 

De concrete knelpunten en achterstanden bij archivering komen voort uit de KIDO-audit, de 

provinciale toezichtbrieven, de verslagen gemeentearchivaris en een inventarisatie door 

Informatiebeheer zelf. Een deel van de projecten is beleidsmatig. Het overgrote deel is echter 

uitvoerend en met name gericht op het gereedmaken van de laatste papieren archieven, het 

voldoen aan de AVG en een inhaalslag maken op het archiveren van digitale informatie in 

systemen buiten Zaaksysteem.nl om tot een adequaat informatie- en archiefbeheer te komen. We 

richten ons dan ook op de zogenaamde must-haves en de opvolging vanuit de inspectierapporten 

en KIDO-audit. Er zijn daarnaast nog veel andere aandachtspunten en nice-to-haves die de 

komende jaren binnen de bestaande formatie en budgetten stap voor stap worden opgepakt. 

 

  

bedragen x € 1.000

5 Financiën en dienstverlening

 Primitieve 

Begroting 

2021 

 Stelpost 

inhoud 

 Budgetover-

hevelingen 

 Technische 

wijzigingen 

 Wijzigingen  

VJN 2021 

 Bijgestelde 

begroting 

2021 

Saldo van baten en lasten

Lasten

5.1 Bestuur -4.126          -163              174               -132              -4.247          

5.2 Bedrijfsvoering -5.418          112               -6                  -213              -234              -5.759          

5.3 Publiekszaken -814              17                 -22                -818              

5.4 Financiën -1.431          -95                227               -22                -1.320          

Totaal Lasten -11.788        -129              -6                  189               -410              -12.145        

Baten

5.1 Bestuur 262               -12                250               

5.2 Bedrijfsvoering 235               235               

5.3 Publiekszaken 318               16                 334               

5.4 Financiën 40.131         -226              39.905         

Totaal Baten 40.945         4                    -                     -                     -226              40.723         

Saldo van baten en lasten 29.157         -125              -6                  189               -636              28.579         

Mutatie reserves

Toevoegingen -754              -89                -843              

Onttrekkingen 3.995            6                    45                 4.046            

Mutatie reserves 3.241            -                     6                    -89                45                 3.203            

Resultaat 32.398         -125              -                     100               -591              31.782         



  

19 
 

 

Inhuur bij gegevensbeheer 

Financiële afwijking 

- € 22.064 

 

Toelichting 

Voor het opzetten van het proces BRO en GO/BAG is € 22.064 benodigd. 

 

 

Draagkracht en draaglast 

Financiële afwijking 

- € 45.000 incidenteel 

+ € 45.000 incidenteel, uit bestemmingsreserve organisatie 

- € 88.000 structureel 

 

Toelichting 

Door de impact die Corona heeft op de samenleving staat onze dienstverlening, en de manier 

waarop we ons werk willen doen, onder druk. Andere zaken zijn belangrijker geworden dan 

voorheen en vragen om voorrang. Daarom is het nodig om een heroverweging en prioritering te 

maken van werkzaamheden en ambities om recht te kunnen doen aan waar we als gemeente voor 

staan. Of dat nu gaat om door de Coronacrisis getroffen inwoners, ondernemers en sectoren of 

om lokale vraagstukken in de breedte.  

Draagkracht en draaglast zijn zover uit balans geraakt dat ingrijpen noodzakelijk is. Ook vanuit 

onze werkgeversverantwoordelijkheid en -zorg. Om de dienstverlening op een acceptabel niveau 

te handhaven en langdurige uitval in de ambtelijke organisatie te voorkomen, is het nodig om 

keuzes te maken over prioritering van werkzaamheden en ambities. 

Het is echter onvermijdelijk dat de keuzes uiteindelijk voelbaar worden. We zetten in, daar waar 

de nood het hoogst is. Hierbij gaan we uit van wat bestuurlijk én maatschappelijk wenselijk is, wat 

juridisch noodzakelijk is en wat er nodig is om dit duurzaam vorm te geven. 

Op het gebied van organisatieontwikkeling, communicatie, juridisch gebied en wonen is extra inzet 

nodig. 

De structurele lasten bedragen voor 2021 € 88.000, de incidentele lasten zijn in 2021 € 45.000. 

Deze incidentele lasten worden gedekt uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. 

 

 

Inhuur team leefomgeving 

Financiële afwijking 

- € 161.333 

 

Toelichting 

Op dit moment wordt gewerkt aan een integraal handhavingsbeleid. Dit moet in de zomer van 

2021 gereed zijn. Dan blijkt ook welke keuzes hierin gemaakt moeten en kunnen worden. Die 

keuzes worden hiermee separaat voorgelegd. Dat betekent dat de huidige inhuur van een 

handhavingsjurist voorlopig moeten worden gecontinueerd. De eenmalige kosten bedragen € 

50.000. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet en zien wij 

tegelijkertijd het aantal complexe aanvragen RO stijgen. Voor de korte termijn is versterking nodig 
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om de wachttijden en werkdruk niet verder op te laten lopen. Dit is deels al in gang gezet door de 

inhuur  voor 8 uur/week. De eenmalige kosten bedragen daarvan bedragen € 37.333/jaar.  

Dit blijkt nog onvoldoende te zijn. Om die reden wordt tot het einde van het jaar een extra 

medewerker geworven. De eenmalige kosten bedragen daarvan bedragen € 74.000. 

 

 

Werving en selectie Griffie 

Financiële afwijking 

- € 15.000 

 

Toelichting 

De kosten voor werving en selectie van een nieuwe griffier worden geraamd op € 15.000. Deze 

kosten waren niet begroot. 

 

 

Verkiezingen 

Financiële afwijking 

- € 21.758 

 

Toelichting 

De verkiezingen in maart in Coronatijd leidden tot extra kosten. Vanuit het rijk is hiervoor 

compensatie gekregen, en is daarmee budgetneutraal. 

 

 

Onvoorzien 

Financiële afwijking 

- € 22.000 

 

Toelichting 

In de begroting is de post voor onvoorzien te laag begroot, door aanpassing met € 22.000 voldoet 

de post weer aan de financiële verordening. 

 

 

Middelen Corona 

Financiële afwijking 

€ 30.000 

 

Toelichting 

De incidentele subsidie 2021 voor Theater Calypso wordt deels gedekt uit tegemoetkoming 

culturele instellingen als gevolg van Corona, zie ook programma 2. 
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Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

Financiële afwijking 

- € 190.000 

 

Toelichting 

M.i.v. de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het 

Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven 

kan worden ingericht. Dit besluit heeft netto geen effect op de begroting. De subsidie aan het 

fonds vervalt én er wordt geen OZB-toeslag meer wordt geheven. De (belasting)inkomsten en 

(subsidie)uitgaven kunnen tegenover elkaar worden weggestreept, zie ook programma 2. 

 

 

Gemeentefonds  

Financiële afwijking 

€ 336.000 

 

Toelichting 

Op basis van de decembercirculaire 2020 heeft nog een bijstelling van de middelen uit het 

gemeentefonds plaatsgevonden. 
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8 De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
 

 
 

  

bedragen x € 1.000

Saldo Toevoe- Onttrek- Toevoe- Onttrek- Toevoe- Onttrek- Saldo

1-1-2021 gingen kingen gingen kingen gingen kingen 31-12-2021

Algemene reserves

Algemene Reserve 6.316 636 -364 6.588

Totaal Algemene reserves 6.316 0 0 636 0 0 -364 6.588

Bestemmingsreserves

BR AVP projecten 32 -14 18

BR beheer openbare ruimte 171 171

BR Covid-19 413 413

BR degeneratievergoeding 76 76

BR egalisatiereserve lokaal minimabeleid 163 163

BR fonds Volkshuisvesting 43 -8 35

BR Grondbeleid 1.422 1.422

BR Investeringsfonds Stedin gelden 4.487 -2.746 1.741

BR Milieu en duurzaamheid 145 145

BR Natuurspelen, - beleven en bewegen 22 -22 0

BR Mobiliteitsfonds 123 -30 93

BR Monumentenbeleid 7 7

BR onderhoud watergangen (baggerplan) 302 34 336

BR Programma Slimme Werkprocessen 121 121

BR Sociaal Domein 211 602 -304 -350 159

BR Streekfonds -25 -25

BR Organisatie 272 -45 227

BR onderhoud gebouwen 1.913 170 2.083

BR onderhoud scholen 445 98 543

Totaal Bestemmingsreserves 10.369 636 -3.149 0 0 268 -395 7.728

Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last

BRG Gemeentehuis 1.553 -476 1.077

BRG Sociaal Domein uitbr. woningvoorraad 153 -23 130

BRG Verbouwing Markt 24 559 559

BRG Brede school De Heul 0 3.500 3.500

Totaal Bestemmingsreserves 2.265 3.500 -499 0 0 0 0 5.266

Totaal 18.950 4.136 -3.649 636 0 268 -759 19.582

Primitieve begroting Jaarrekening 2020 Wijzigingen VJN 2021

Reserves
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9 Gemeentefonds 
 

 
 

De effecten van de meicirculaire waren nog niet doorgerekend ten tijde van het schrijven 

van/besluitvorming over deze Voorjaarsnota. De raad wordt hierover via een apart memo 

geïnformeerd. 

bedragen x € 1.000

 2021  2022  2023  2024 

Prmitieve begroting 2021 32.488         32.695         32.355         32.414         

Decembercirculaire 2020:
Ontwikkel ing ui tkeringsbas is : hoeveelheidsverschi l len 20                 38                 51                 61                 
IU/DU/SU 11                 10                 10                 10                 
Coronasteunpakket 144               

Subtotaal na decembercirculaire 32.663         32.743         32.416         32.485         

Bijstelling voorgaande jaren 104               

Overige bijstellingen 57                 

Subtotaal 161               -                     -                     -                     

Saldo 32.824         32.743         32.416         32.485         


