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Aanbiedingsbrief 
 

Geachte gemeenteraad, 
 
Voor u ligt een schijnbaar positieve begroting van de gemeente Wijk bij Duurstede. Een zure opening 
om de begroting zo aan u en de Wijkse samenleving aan te bieden. Maar wij hebben ervoor gekozen 
het niet mooier te maken dan het is. Dat hoort, in onze ogen, bij het nemen van 
verantwoordelijkheid. 
 
Positief aan deze begroting is dat we de eerste stap om deze begroting te maken samen met u als 
raad hebben gezet. Met de ideeën, zorgen en oplossingen die we met elkaar besproken hebben zijn 
we aan de slag gegaan. We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt en we hopen dat u dit terugziet 
in deze begroting.  
 
Tussen ons startgesprek voor deze begroting en dit moment van aanbieding is er een 
septembercirculaire 2020 verschenen. De septembercirculaire informeert gemeenten onder andere 
over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de 
decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De 
septembercirculaire van 2020 voorspelt, compleet tegen de algehele verwachting in, een positiever 
beeld dan de meicirculaire. Nader onderzoek leert echter dat de lijn van de circulaire niet zomaar 
aangenomen kan worden. Want de Miljoenennota vertoont een heel andere lijn, namelijk sterk 
dalend.  
 

 
 
De onverwacht gunstiger uitpakkende septembercirculaire in combinatie met de uiterst ongunstige 
lijn van de Miljoenennota stelt ons voor een dilemma. Aan de ene kant stappen we een illusie in 
waarin onze vitaliteit en leefbaarheid veilig zijn. En waarin ruimte is om wegen van nieuw beleid in te 
slaan.  
Maar de Miljoenennota brengt ons terug in de harde realiteit. Waardoor we maatregelen moeten 
nemen die onze leefbaarheid en vitaliteit ernstig op het spel zetten. Om daarmee nog ergere 
problemen vóór te zijn. Om maar te zwijgen van het ontbreken van mogelijkheden voor nieuw 
beleid. Met als gevolg, opnieuw, veel maatschappelijke consequenties voor onze samenleving.  
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De provincie staat achter onze inschatting dat alleen koersen op de septembercirculaire vragen is om 
problemen in de toekomst. Dit wetende en het bovengenoemde dilemma brengt ons bij de enige 
oplossing die wij voor dit moment zien: een middenlijn volgen en een negatieve begroting 
aanbieden. Een begroting zonder nieuw beleid. Met enkele, voor onze samenleving acceptabele, 
maatregelen die onze inkomsten ietwat vergroten en uitgaven ietwat verminderen. Deze begroting 
gaat daarmee meer over wat we niet gaan doen, dan wel.  
 
Financiële beschouwing 
Wij vertellen u niets nieuws, maar we vertellen het ópnieuw. Tot de boodschap in Den Haag gehoord 
wordt: het gemeentefonds is structureel ontoereikend voor de taken die we moeten uitvoeren. En 
de ontwikkeling daarin gaat nog niet de goede kant op. Al doet het kabinet met de 
septembercirculaire een poging de samenpakkende donkere wolken even uit het zicht te houden. 
 
In cijfers 
De mei- en septembercirculaire 2020 zijn verwerkt in deze begroting. Hierbij hebben we rekening 
gehouden met een prijsindexatie van jaarlijks 2%. Ook de structurele effecten van de Najaarsnota 
2020 zijn in de Begroting 2021 vertaald. Dit geeft het volgende beeld: 

  bedragen x € 1.000 

Programma 2021 2022 2023 2024   

  Totaal na Voorjaarsnota en meicirculaire 2020 -639 -122 -486 -652   

              

  Nieuw -311 -531 -406 -406   
              

  Begrotingssaldo voor besparingen en stelposten - 950 - 653 - 892 - 1.058   

              

  Besparingen 213 328 316 503   
              

  Begrotingssaldo na besparingen - 737 - 325 - 576 - 555   

              

  Stelpost Inhoud 95 389 389 389   
              

  Stelpost Rijk 372 372 711 711   
              

   BEGROTINGSSALDO  - 270 436 524 545   

  *- is nadelig           

 
In deze begroting zijn twee stelposten opgenomen, een ‘Stelpost Inhoud’ en een ‘Stelpost Rijk komt 
over de brug’. In de ‘Stelpost Inhoud’ zitten posten die na uitwerking nog besparing op gaan leveren. 
In de ‘Stelpost Rijk komt over de brug’ zitten taken die wij uitvoeren op verzoek van het Rijk, maar 
waarvoor we geen gelden ontvangen. Opgegroeid met het spreekwoord ‘Voor niets gaat de zon op’ 
hebben we geleerd dat alles wat je wilt bereiken geld en/of moeite kost. Door ons als medeoverheid 
loyaal en efficiënt uitgevoerde taken moeten betaald worden. Het Rijk moet ofwel over de brug 
komen met deze betaling of moet een nieuwe afweging maken in waar zij taken neerleggen.  
 
Beide stelposten moeten ten tijde van de Voorjaarsnota uitgewerkt zijn om op dat moment alsnog 
een sluitende begroting op te leveren. Komt het Rijk niet over de brug, dan zijn pijnlijke keuzes door 
de raad nodig. Het risico dat het Rijk niet of niet geheel over de brug komt, is opgenomen in de 
risicoparagraaf. 
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Rekening voor het Rijk 
In het licht van bovenstaande sturen wij, graag samen met uw raad, het Rijk een rekening voor 
uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden waar geen vergoeding tegenover heeft gestaan en 
staat. Een dergelijke verhouding tussen centrale en decentrale overheid is overigens niet wat wij 
voor ogen hebben. Nood breekt echter wet.  
Na ontvangst van betaling kunnen wij pas verantwoorde vervolgkeuzes maken. Deze keuzes maken 
wij bij onze Voorjaarsnota 2021. Daarmee hebben wij de deadline voor betaling door het Rijk op 
uiterlijk 1 februari 2021 gezet. 
 
Vijf hoofdopgaven 
Ondanks de negatieve begroting staan voor ons vijf opgaven centraal. De eerste vier stonden al in de 
Kaderbrief. De vijfde is er in het startgesprek voor de begroting met raad en college aan toegevoegd, 
namelijk het in stand houden van het voorzieningenniveau en de sociale infrastructuur in onze 
gemeente.  
 
Raad en college hebben in deze tijd meer dan ooit de rol om op maatschappelijke ontwikkelingen in 
te spelen en daarin keuzes te maken. Deze keuzes willen we maken vanuit een integraal perspectief 
maar tegelijkertijd willen we ook focus aanbrengen. Daarom onderscheiden we de volgende 
hoofdopgaven (willekeurige volgorde). 
 
Kwetsbare inwoners 
Wij krijgen als gemeente steeds meer verantwoordelijkheden voor onze kwetsbare inwoners. Het 
rijksbeleid is er immers op gericht om steeds meer mensen thuis te laten wonen: ouderen, mensen 
met dementie en mensen met GGZ-problematiek dan wel een verstandelijke beperking. Wij zien ook 
dat met de Coronacrisis er een nieuwe kwetsbare groep bij komt en dat al kwetsbare personen nog 
kwetsbaarder worden. Veel hulp en ondersteuning wordt in de samenleving geboden door buren, 
vrienden, vrijwilligers en organisaties. Dat is waardevol. Als gemeente zetten wij stevig in op 
preventie conform de lijn die met de Maatschappelijke Agenda is ingezet, samen met onze 
stakeholders. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan professionele ondersteuning en zien wij dat wij 
vanuit het Rijk steeds minder geld krijgen. Het is en blijft daarom een uitdaging om kwalitatief goede 
ondersteuning en zorg te blijven leveren. Dat vraagt van ons creativiteit, effectieve samenwerking en 
lef om keuzes te maken. 
 
Wonen 
Wonen is en blijft een belangrijk thema onder het motto ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’. Onze opgave 
is om de woningvoorraad in Wijk bij Duurstede dusdanig aan te passen zodat alle generaties bediend 
worden en het past bij de demografische ontwikkeling. Daarbij gaat het om snel en betaalbaar 
bouwen (zowel tijdelijke als permanente woningbouw). Alle ideeën en initiatieven willen we op 
elkaar afstemmen en met elkaar in pas laten lopen door dit vanuit de gemeente te coördineren.  
Het woningtekort in de regio Utrecht blijft onverminderd groot en onze inzet om ons steentje bij te 
dragen aan de oplossing ook.  
 
Duurzaamheid 
De ambitie om in 2030 voldoende energie op te wekken dat we energieneutraal zijn staat nog steeds. 
Hierbij volgen wij twee sporen. Het infaseren van hernieuwbare energiebronnen en het uitfaseren 
van niet-hernieuwbare energiebronnen.  Op beide vlakken liggen uitdagingen. Samen met de regio 
kijken we in de Regionale Energie Strategie (RES) waar de hernieuwbare energiebronnen als 
zonnevelden, windmolens et cetera moeten komen. Ook het uitfaseren van niet-hernieuwbare 
energiebronnen zoals aardgas is een uitdaging. Met de gemeentelijke Verduurzamingsregeling zetten 
wij daarmee mooie stappen maar we zien ook welke inspanning dit vraagt van alle betrokkenen. Ook 
hier geldt dat de beschikbare middelen nu niet in evenwicht zijn met de resultaten die van ons 
gevraagd en verwacht worden. Dat vraagt van ons creativiteit en lef om keuzes te maken. 
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Economie en werkgelegenheid 
Wijk bij Duurstede stond er tot voor kort economisch gezien goed voor. De Coronacrisis heeft tot een 
sterke economische terugval geleid die naar verwachting langere tijd zal duren. De gemeentelijke 
aanpak richt zich op het faciliteren van bedrijven bij het versterken van hun kansen én op het 
vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met ondernemersverenigingen, de 
uitvoeringsorganisaties RSD, Biga en Stichting Binding. Samen kijken we waar de problemen zich 
voordoen en of en waar inzet nodig is (mede) van de overheid. Natuurlijk hebben ondernemers zelf 
een verantwoordelijkheid om al hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten, zoals dat ook vóór 
Corona het geval was.  
 
Werk en inkomen is een basisvoorwaarde voor een goed bestaan maar ook voor het voorkomen van 
andere problemen zoals schuldenproblematiek en/of zorgvragen. De omvang en de snelheid van 
deze recessie, en ook voor een deel een nieuwe doelgroep die tot voor kort zich prima zelf redde, 
stelt ons voor een nieuwe uitdaging.  
 
Voorzieningenniveau 
Onze gemeente is een sociale gemeente met een goed uitgeruste sociale infrastructuur en een actief 
cultureel en verenigingsleven. Dit willen we behouden. De rekening van te weinig middelen mag niet 
leiden tot afbraak van iets wat door en met de inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij 
Duurstede is opgebouwd.  
 
Geen ruimte voor investeringen 
De focus op deze hoofdopgaven betekent dat zaken die bijdragen aan één of meer van deze 
hoofdopgaven in beginsel voorrang krijgen op andere zaken. Helaas is er geen financiële ruimte tot 
extra investeren in de opgaven. Ons weerstandsvermogen is nog maar net voldoende om de 
ingeschatte risico’s op te vangen. Wij kunnen de motie (nr. 20191112 4-M7) die bij de vaststelling 
van de begroting 2020 is aangenomen niet uitvoeren. In deze unaniem aangenomen motie wordt 
opgeroepen om onderstaande fondsen/reserves op te richten: 

1) Fonds/Reserve Jeugdparticipatie  
2) Fonds/Reserve Sociaal ondernemen  
3) Invoeren Woonfonds  

Ondanks dat de motie inhoudelijk aansluit bij de hoofdopgaven zien wij geen financiële ruimte om 
deze motie uit te voeren en fondsen/reserves te vormen. Dit wordt pas weer een optie zodra het Rijk 
over de brug komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronacrisis 
Bij de Kaderbrief voorafgaand aan deze begroting schreven we het al: aard en omvang van de 
gevolgen van de crisis zullen ten tijde van de Begroting 2021-2024 deels nog onzeker zijn. Nu er een 
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tweede golf aan besmettingsgevallen is en het land terug gaat naar een gedeeltelijke lockdown zakt 
de moed velen in de schoenen. En weten we dat veel nog onzeker is en zal blijven.  
Hoe lang het virus ons doen en laten blijft bepalen is onzeker en welk (langdurig) effect dat heeft op 
ons welzijn ook. Maar hoe lang het ook is, we zullen ermee om moeten gaan. Het leven staat stil en 
loopt tegelijkertijd door. We leven ons leven binnen de kaders die het virus ons laat. En we maken 
een begroting terwijl de voorspelbaarheid afneemt. Laten we elkaar de ruimte geven onze inzichten 
aan te passen en ons realiseren dat er een grens aan maakbaarheid zit. 
 
Met het vaststellen van deze begroting stelt u de uitgaven voor het jaar 2021 vast. Daarbij wordt  
perspectief geboden op de financiële ontwikkeling voor de jaren 2022-2024. In opmaat naar de 
Voorjaarsnota zullen we elkaar wederom spreken. Waarbij we opnieuw keuzes zullen moeten maken 
in het licht van de dan bekende financiële en maatschappelijke situatie.  
 
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,  
 
 
 
Judith de Jonge,   Iris Meerts,      
gemeentesecretaris   burgemeester     
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Leeswijzer 
 
Op 15 september hebben raad en college besproken over de richting voor de begroting 2021 en 
meerjarenbegroting. Het college heeft de voorstellen uit deze sessie uitgewerkt in deel 1 van de 
begroting Programmaplan in vier categorien : 

• Nieuw beleid (zeer beperkt) 

• Besparingen  

• Stelpost inhoud (nog nader te onderzoeken en uit te werken) 

• Stelpost Rijk moet over de brug komen. 
Daarnaast worden de formele delen uitgewerkt in deel 2 Paragrafen. 
 
Deel I Programmaplan 
De programma’s zijn als volgt opgebouwd: 
 
Inleiding 
Een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen en punten uit het collegeprogramma. De inleiding 
geeft de bredere context aan waarbinnen de hierna genoemde ontwikkelingen moeten worden 
geplaatst. 
 
Nieuw beleid 
Het beperkte nieuwe beleid is beschreven volgens de methode van WWW: 

• Wat willen we bereiken? 

• Wat gaan we er voor doen? 

• Wat mag het kosten? 
 
Besparingen 
In deze begroting is de categorie besparingen toegevoegd volgens de methode van WWW: 

• Wat willen we bereiken? 
• Wat gaan we er voor doen? 
• Wat levert het op? 
 

Stelposten 
Er zijn twee stelposten opgenomen. De eerste stelpost is ‘Het Rijk moet over de brug komen’ en de 
tweede stelpost betreft inhoudelijke richtingen die nog nader uitgezocht of uitgewerkt moeten 
worden. De resultaten worden meegenomen in de voorjaarsnota 2021. 
 
Bestuurlijke risico’s 
De actuele risico’s binnen het programma. 
 
Beleidsindicatoren 
De streefwaarden van de beleidsindicatoren per programma. 
 
Financieel cijferoverzicht 
Het actuele financiële saldo van het programma. Het financiele verschil tussen primitieve begroting 

2021 e.v. en actuele begroting 2020 komt doordat deverdeling van de personeelslasten over de 

programma’s is nog niet gemaakt vooor 2021 en verder. Dit betekent dat alle personele lasten op dit 

moment in programma 5 zitten. Per saldo is dit budgettair neutraal.  
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Deel II Paragrafen 
Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal paragrafen in de begroting en meerjarenraming 
opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op een specifiek terrein. De 
volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het 
weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van 
de risico’s. In deze paragraaf zijn ook de financiële kengetallen opgenomen. 
 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
In deze paragraaf wordt per onderdeel toegelicht op welke wijze het onderhoud van de 
gemeentelijke kapitaalgoederen gewaarborgd is. 
 
De paragraaf bedrijfsvoering 
Deze paragraaf gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die 
erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burgers te kunnen verstrekken en een 
zorgvuldige besluitvorming te kunnen garanderen. 
 
De paragraaf verbonden partijen 
De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Een 
verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. In deze paragraaf worden alle verbonden partijen nader 
toegelicht. 
 
De paragraaf grondbeleid 
De gemeente speelt een actieve rol in het kopen en verkopen van gronden. In deze paragraaf wordt 
dieper op het grondbeleid van de gemeente ingegaan. 
 
De paragraaf financiering 
In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze met de financieringsbehoefte van de gemeente 
wordt omgegaan.  
 
De paragraaf lokale heffingen 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en de 
consequenties daarvan voor de inwoners. Ook worden hier de tarieven voor het komende 
begrotingsjaar genoemd. 
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Deel I Programmaplan 
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Programma 1 - Sociaal domein 
 
Inleiding 
 
We weten niet hoe de Coronacrisis zich zal ontwikkelen en hoe lang hij zal voortduren. Voorlopig 
zullen we dus die onzekerheid als uitgangspunt moeten nemen en flexibel moeten inspelen op de 
situatie zoals die zich voordoet.  
Hoe dan ook is de impact van de Coronacrisis groot. Faillissementen en oplopende werkeloosheid 
lijken onvermijdelijk, zeker met een geleidelijke afbouw van de landelijke steunmaatregelen. We 
weten dat onzekerheid over werk en inkomen grote gevolgen heeft voor hoe mensen in het leven 
staan en dat geldt nog sterker wanneer mensen werkloos worden. De Regionale sociale dienst 
ondersteunt bij het vinden van nieuw werk en eventueel omscholing en indien nodig een uitkering. 
We hebben informatie en ondersteuning beschikbaar voor mensen met betalingsachterstanden en 
(dreigende) schulden, zodat grotere problemen voorkomen worden.  
Kwetsbare inwoners die hun baan of vrijwilligerswerk kwijt zijn, en waar schulden, armoede en 
eenzaamheid op de loer liggen, proberen we via Stichting Binding actief te bereiken. We zoeken 
daarbij naar integrale oplossingen op het gebied van zorg en welzijn. 
 
Corona raakt aan de kwaliteit van het bestaan en aan het sociale fundament van de Wijkse 
samenleving. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van een pandemie als Corona en de genomen 
maatregelen. Gebrek aan sociale contacten en isolatie kan leiden tot eenzaamheid en depressie maar 
er zijn ook mensen die rust vonden in de lockdown. Veel hangt af van de persoon, zijn of haar 
mogelijkheden en omstandigheden. 
 
Onze gemeente is een sociale gemeente met een goed uitgeruste sociale infrastructuur, dat wil 
zeggen: maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers zien om naar veel groepen. En 
ieder heeft daarbij zo zijn specialiteit. We proberen met stichting Binding, de dorpshuizen, de 
sportorganisaties en vele andere partners om zoveel mogelijk activiteiten overeind te houden, indien 
nodig op een andere manier.  
 
De Maatschappelijke agenda geeft handvatten om die sociale infrastructuur verder te ontwikkelen, 
met de focus op preventie en vroege signalering van mogelijke problemen. Om niet ‘aan de 
achterkant’ voor voldongen feiten te staan en zwaardere zorg in te moeten zetten. In drie preventie-
agenda’s hebben we maatregelen hiervoor opgenomen. 
Het onderwijs wordt weer op de scholen gegeven, zodat de broodnodige contacten tussen leerlingen 
en docenten en tussen leerlingen onderling er ook weer zijn. Voor wat betreft de zorg monitoren we 
of en hoe de zorg in het kader van Jeugdwet en Wmo gegeven blijft worden door de zorgaanbieders. 
Onderwijs en zorg hebben inmiddels een digitale revolutie doorgemaakt, die waarschijnlijk zal 
blijven. We voorzien hier een mix van ‘echte’ contacten en digitale vormen (online leren, online 
overleggen, beeldbellen). Digitale vaardigheid is dus belangrijker dan ooit voor onze inwoners, om 
deel te blijven nemen aan de samenleving en om indien nodig (aanvullende) zorg en ondersteuning 
te ontvangen. 
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Er zijn nog steeds zorgen over de tekortschietende middelen voor het sociaal domein. Ons project 
Grip op het sociaal domein heeft echter - met een scala van maatregelen - daadwerkelijk geleid tot 
grip op de uitgaven. Die maatregelen hebben vrijwel allemaal te maken met goede werkprocessen en 
een goede, integrale samenwerking. En we blijven nadenken over mogelijkheden om zorg, zowel 
Wmo als jeugdhulp, anders in te kopen, te bekostigen en anders vorm te geven. Met als doel om 
minder zorg en ook minder dure zorg in te zetten. Tegelijkertijd zien we dat we structureel nog 
steeds te weinig geld krijgen voor Jeugdzorg en geen compensatiekrijgen voor het vervallen van de 
eigen bijdrage WMO. Deze hebben we opgenomen in de stelpost ‘Het Rijk moet over de brug 
komen’.  
 
Nieuw beleid 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Onze Zorg- en 
Welzijnsstichting, Stichting 
Binding, kunnen laten voldoen 
aan CAO voorwaarden. 
 
Doordat we ook een zo sluitend 
mogelijke begroting willen is er 
in de Stelpost Inhoud een 
taakstelling opgenomen en is 
Stichting Binding gevraagd om 
een voorstel te doen om de 
extra kosten op te vangen 
binnen de eigen begroting. 
 

- Salarisverhoging 2% indexering (€ 46.000) 
- Huisvesting, organisatiekosten en activiteiten  

(€ 10.000, 2,6% verhoging = CPI 2019). 
- Periodieke salarisverhogingen, tredestijgingen 

(€ 32.500). 
- Structurele kosten n.a.v. herwaardering functies 

/werkzaamheden (€ 11.500). 

- € 130.000 (2021 e.v.)  

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 
 

Passende formatie voor team 

Samenleving zodat de 

wettelijke en bestuurlijk 

gewenste taken uitgevoerd 

kunnen worden zonder 

overbelasting van een deel van 

de medewerkers. 

De formatie van team Samenleving uitbreiden met 24 

uur per week.  

We kunnen dan een junior beleidsadviseur aannemen 

voor beleidsuitvoerende taken, zoals het toezicht op de 

kinderopvang.  

We creëren daarmee ruimte om een aantal taken op 

het grensvlak van het sociaal en veiligheidsdomein 

beter en integraler uit te voeren. 

1. GGZ/verwarde personen. Dit betreft de uitvoering 

van de Wet verplichte GGZ en de implementatie van 

Beschermd wonen (komt per 2022 naar de gemeente). 

Het gaat hier over een bredere groep kwetsbare 

inwoners, vaak met een GGZ-achtergrond, die we op 

een verantwoorde manier in de wijk willen laten 

wonen. Dit vraagt ondersteuning voor deze groep 

inwoners maar ook begeleiding en voorzieningen voor 

de wijk.  

2. Een goed instrument is de zgn persoonsgerichte 

aanpak (PGA) voor inwoners die zowel bij politie als 

Binding in beeld zijn.  

- € 50.000 (2021 e.v.) 
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Goede uitvoering van 1 en 2 leiden direct tot minder 

incidenten en minder belasting van boa’s en politie. 

3. Een belangrijke ambitie waar met formatie-

uitbreiding ruimte voor komt is het bestrijden van 

zorgfraude. We willen signalen van onrechtmatigheden 

kunnen onderzoeken en bestuurlijk en/of strafrechtelijk 

(laten) handhaven. Een van de medewerkers van Team 

Samenleving is al getraind en aangewezen als toezicht-

houder voor de Jeugdwet en Wmo maar heeft nu geen 

uren om daadwerkelijk een onderzoek te starten. 

 
 

Besparingen 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Besparing op kosten 
zwemvervoer. 

In gesprek met deelnemers om tot opties voor 
bezuiniging te komen: 

- Eigen bijdrage zwemvervoer. 
- Met eigen vervoer naar zwembad, dus geen 

bus meer nodig. 
- Eventueel anders. 

+ € 11.000 (2022 e.v.) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Invoering nieuwe Wet 

inburgering, onderdeel 

maatschappelijke begeleiding  

 

Met ingang van 2021 krijgen we extra geld van het Rijk 

voor maatschappelijke begeleiding in het kader van de 

nieuwe Wet inburgering.  Deze nieuwe wet gaat in op 1 

juli 2021.  In onze gemeente voert de 

Vluchtelingenwerkgroep de maatschappelijke 

begeleiding van vergunninghouders in onze gemeente 

uit. Voorheen bekostigden we de jaarlijkse subsidie aan 

de Vluchtelingenwerkgroep volledig uit eigen middelen. 

Een gedeelte hiervan wordt door de nieuwe Wet gedekt 

door het Rijk. 

+ € 40.500 in 2022, 
2023 en 2024 
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Bestuurlijke risico’s  
 
Risico's   Voortgang ontwikkeling Kans Impact 

Uitname gemeentefonds a.g.v. 
over-heveling deel Wmo-
hulpmiddelenzorg van de Wmo 
naar de Wlz per 2020. 

Geen. Gemeente heeft 
geen invloed op 
rijksbeleid 

Niet meer relevant voor 2021 0 4 

De CAO aanpassingen in de sociale 
sector zijn inmiddels bekend. De 
loonaanpassingen zijn fors en hoger 
dan de beschikbare 
indexatiemiddelen in het 
Gemeentefonds. 

De middelen loon- en 
prijsindexaties via de 
Algemene Uitkering in 
een specifieke 
bestemmingsreserve. 

Bestemmingsreserve is 
ingericht. Loon- en 
prijsindexaties zijn verder 
verwerkt in de tarieven. 

0 7 

Aanvullende jeugduitkeringen 2022 
en 2023 zijn door het Rijk nog niet 
definitief gedekt. 

Op advies van Ministerie 
de baten in de exploitatie 
opgenomen met een 
100% risicovoorziening. 

Het onderzoek loopt. Besluit 
wordt door het nieuwe kabinet 
(2021) genomen 

8 8 

Stichting Binding: waardering 
personeelskosten op basis van 
werkelijke inschaling. Ivm krapte op 
arbeidsmarkt verschil tussen 
maximaal en werkelijk opgenomen. 
 
 
 
Stichting Binding wordt wellicht 
met hogere werkgeverslasten 
geconfronteerd door aanpassing 
van een verzekeraar. 

Binding heeft geen eigen 
vermogen en werkt 
vrijwel volledig aan taken 
gemeente. Risico-opslag 
voor tarieven of overhead 
zodat men zelf een buffer 
kan vormen. 
 
Meerdere offertes 
aanvragen en beheer op 
verzuim. 

Dit betreft autonome kosten 
bedrijfsvoering.     Bij niet 
vergoeden, zal Binding 
personeel moeten ontslaan en 
kunnen niet alle taken 
uitgevoerd.  Minimum 
algemene bedrijfskosten 2021: 
€ 130.000 euro. 

8 8 

Met invoering abonnementstarief 
ontstaat ook ongewenste 
ontwikkeling op andere 
producten/diensten. 

Mogelijke aanscherping 
verordening en lobby 
richting politiek dat dit 
besluit forse gevolgen 
heeft voor gemeenten. 
Opgenomen in de stelpost 
‘Het Rijk moet over de 

brug komen’. 

De aanvragen Wmo worden 
gemonitord. Met name de  
aanvragen Huishoudelijke 
ondersteuning en Hulp-
middelen nemen toe a.g.v. het 
abonnementstarief. Landelijk 
wordt in de loop van 2021 een 
onderzoek naar de gevolgen 
verwacht. De begrotingen 2020 
en 2021 zijn aangepast op deze 
ontwikkeling. 

9 5 

Gezonde exploitatie dorpshuizen. 
Met krimpende of gelijkblijvende 
subsidies. 

Herziening 
subsidietoekenning en/of 
uitbreiding. 

Door Corona is er een andere 
situatie ontstaan. Exploitatie 
van de dorpshuizen wordt 
meegenomen in het nieuwe 
accommodatiebeleid. 

8 4 

Verslechtering financiële situatie 
van sportverenigingen en 
sportstichtingen onder andere door 
coronamaatregelen. 

Gebruik maken van 
landelijke 
compensatieregelingen. 
Meenemen in nieuwe 
accommodatiebeleid. 

  8 5 
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Beleidsindicatoren 
 

Beleidsindicator 
Eenheid Periode   

Wijk bij 
Duurstede 

Nederland 

  Onderwijs           

1.01 Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 1 5,84 1,82 

1.02 Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2018 1 33 23 

1.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %, 12-23 jr 2016-2017 3 1,8 1,9 

              

  Sport, cultuur en recreatie           

1.04 Niet-sporters % 2016 2 48 48,7 

              

  Sociaal domein           

1.05 Banen per 1.000 inw, 15-65 jr 2019 1 454,8 792,1 

1.06 Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw, 18 jr eo 2019 3 18,5 38,2 

1.07 Re-integratievoorzieningen per 1.000 inw, 15-65 jr 2019 3 12 13,3 

1.08 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2e hj 2019 3 490 630 

1.09 Netto arbeidsparticipatie % 2019 2 70,8 68,8 

1.10 Kinderen in uitkeringsgezin %  2018 3 4 7 

1.11 Werkloze jongeren % 2018 3 1 2 

1.12 Jongeren met jeugdhulp %, tot 18 jaar 2e hj 2019 2 10,7 10,5 

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

1.14 Jongeren met delict voor rechter %, 12-21 jr 2015 3 0,67 1,45 

1.15 Jongeren met jeugdreclassering %, 12-22 jr 2e hj 2019 1 geen data 1,5 
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Financieel overzicht 
 bedragen x € 1.000 

1 Sociaal Domein 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) - 3.400 - 3.514 - 3.518 - 3.518 - 3.518 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd - 4.218 - 4.192 - 4.101 - 4.101 - 4.101 

1.3 Jeugd - 5.464 - 5.422 - 5.262 - 5.262 - 5.262 

1.4 Volksgezondheid en milieu - 1.032 - 1.059 - 1.059 - 1.059 - 1.059 

1.5 Onderwijs - 2.482 - 2.590 - 2.579 - 2.576 - 2.569 

1.6 Sport - 802 - 806 - 810 - 809 - 807 

Totaal Lasten - 17.398 - 17.582 - 17.328 - 17.325 - 17.315 
       

Baten       

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 75 103 98 95 93 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 47 47 47 47 47 

1.4 Volksgezondheid en milieu 175 175 175 175 175 

1.5 Onderwijs 447 440 434 497 497 

1.6 Sport 35 15 16 16 16 

Totaal Baten 779 780 770 831 828 
       

Saldo van baten en lasten - 16.619 - 16.802 - 16.558 - 16.494 - 16.486 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 348 - 4.102 - 583 - 991 - 991 
       

Onttrekkingen 227 304 285 557 557 
       

Mutatie reserves - 122 - 3.798 - 298 - 434 - 434 
       

Resultaat - 16.741 - 20.600 - 16.855 - 16.928 - 16.920 
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Programma 2 - Economisch domein 
 
Inleiding 
 
De Coronacrisis deelt overal in het land harde economische klappen uit. Bepaalde bedrijfssectoren, 
zoals de kunst, cultuur, recreatie en toerisme, zakelijke dienstverlening en luchtvaart zijn en worden 
hard getroffen. Op dit moment zien we (nog) geen schokkende veranderingen in onze gemeente. Dat 
komt enerzijds door de structuur van de Wijkse economie, waarin bedrijfssectoren die onder vuur 
liggen zijn ondervertegenwoordigd. Anderzijds moet de klap van de Coronacrisis nog komen. 
Werkloosheid en faillissementen reageren namelijk met vertraging op de crisis.  
 
Voor 2021 voorziet het Centraal Planbureau (CPB) landelijk een toename van de werkloosheid naar 7 
Ook in Wijk bij Duurstede zal het aantal werklozen stijgen. In welke mate is op dit moment nog niet 
te voorzien. Daarnaast zal een aantal bedrijven mogelijk de crisis niet overleven. Als gemeente zal 
onze focus de komende tijd in eerste instantie moeten liggen op het ondersteunen en faciliteren van 
onze ondernemers. En op het snel toeleiden naar ander werk van inwoners die hun baan zijn 
verloren. In die zin heeft de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI) een druk jaar voor de 
boeg. Voor het herstel van onze lokale economie zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
regio. Hierbij is samenwerking met onze regionale partners in de U10 maar ook op het gebied van 
recreatie en toerisme van groot belang.  
 
Wij zijn erg blij met de lokale initiatieven die in de samenleving zijn ontstaan die tot doel hebben 
onze lokale economie te stimuleren en te versterken. Niet alleen door meer aandacht te vragen voor 
lokale producten, maar ook door het delen van de lokaal aanwezige expertise. Alleen als we samen 
optrekken kunnen we proberen om de negatieve gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
Naast deze (tijdelijke) maatregelen vragen een aantal projecten de aandacht die een structurele 
doorwerking hebben op onze economie. Op dit moment zijn vrijwel alle bedrijfskavels verkocht. Dat 
betekent dat we sterk moeten inzetten op de uitbreiding van ons bedrijvenareaal. Uitbreiding van 
bedrijventerrein (tweede deel Broekweg) zou daarbij een eerste prioriteit moeten krijgen. Ook 
verkennen we de mogelijkheid van een eventuele ruiloptie met een buurgemeenten. Overigens zijn 
we daarbij sterk afhankelijk van de provincie Utrecht, die de nadruk legt op herstructurering en 
transformatie ten aanzien van bedrijventerreinen.   
 
In het najaar van 2020 verwachten we de resultaten van de evaluatie van het ondernemersfonds. De 
uitkomsten van het onderzoek leggen we aan de gemeenteraad voor, op basis waarvan keuzes 
kunnen worden gemaakt over de toekomst van dit fonds. Deze keuzes hebben vanzelfsprekend 
invloed op de voorliggende begroting. 
 
Ook op het gebied van recreatie en toerisme staat het nodige op de rol. Graag bregen we onze mooie 
gemeente nog meer onder de aandacht van een breder publiek. Met onze lokale partners willen we 
nadenken hoe dit verder vorm kan krijgen. Onze prachtige ligging kan bij uitstek kansen bieden voor 
uitbreiding van de recreatiemogelijkheden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld de vestiging van 
nieuwe verblijfsrecreatie in onze gemeente. 
Daarmee wordt het nog aantrekkelijker om Wijk bij Duurstede te bezoeken. 
Voor 2021 en verder zullen we een oplossing moeten vinden voor het beheer van de Gravenbol. 
Insteek hierbij is dat we de natuurwaarden willen blijven respecteren en een goede en betaalbare 
recreatievoorziening willen behouden. 
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Nieuw beleid 
Niet van toepassing 
 
Besparingen 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Een zo sluitend mogelijke 
begroting, daarom verlagen we 
het budget voor lokaal 
armoede en schuldenbeleid. 

Het budget verlagen met € 20.000. 
Er is nog geen invulling gegeven aan de lokale aanpak 
van schulden voor 2021 e.v. Deze plannen zullen 
minder ambitieus zijn dan voor de jaren 2019-2020.  

+ € 20.000 (2022 e.v.) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 De gemeente wil in de 
komende jaren initiatieven in 
het kader van 
Plattelandsontwikkeling 
kunnen blijven ondersteunen. 
Zo draagt de gemeente bij aan 
het vitaal maken en houden 
van het platteland. 
 
De gemeente was lid van 
Gebiedscoöperatie O-gen. 
Op 22 april 2020 werd duidelijk  
dat O-gen stopte met haar 
activiteiten. De gebiedsraad 
gaat zich de komende periode 
met de leden van O-gen 
beraden over een nieuwe, 
toekomstige manier van 
samenwerken in het gebied.  

We blijven € 5.000,- inzetten om initiatieven voor 

plattelandsontwikkeling te co-financieren. 

Opheffen lidmaatschap Gebiedscoöperatie O-gen. 

Hiermee vervallen de kosten voor het lidmaatschap van 

€ 10.000,- en bezuinigen we dit bedrag op het budget 

plattelandsontwikkeling.  

 

+ € 10.000 (2022 e.v.)  

 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 

/Wat levert het op? (+) 

 
De gemeente Wijk bij 

Duurstede wil de economie en 

de werkgelegenheid in onze 

gemeente stimuleren. 

Dit doen we o.a. door 

uitvoering van de Economische 

Agenda samen met lokale 

ondernemers.  

De gemeente participeert ook 

in regionale overlegstructuren 

zoals de U10, waar we 

meedoen aan het Regionaal 

Economisch Programma (REP)  

Doordat we ook een zo sluitend 

mogelijke begroting willen, zien 

we nu af van het aangaan van 

1) We zien af van de deelname aan de EBU-
ROM.  

2) We zullen de activiteiten van EBU-ROM 
volgen en onze bedrijven aansporen waar 
mogelijk (individueel) op de 
innovatieprojecten van de EBU-ROM aan te 
haken. Indien blijkt dat EBU-ROM succesvol 
is kan wellicht op een later moment door de 
gemeente worden aangehaakt, zodra de 
gemeentefinanciën dat (weer) toelaten. 

+ € 25.000 (2022 e.v.) 
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het lidmaatschap in de periode 

2021 t/m 2024 van de  EBU-

ROM. Dit zou een aanvulling op 

ons beleid zijn om extra kennis 

en kapitaal beschikbaar te 

krijgen voor ons MKB. 

Deelname aan alleen de U10 

biedt de gemeente voldoende 

mogelijkheden om aangehaakt 

te zijn op het Regionaal 

Economisch Programma. 

 
 
Bestuurlijke risico’s 
 
Risico’s  Beheersmaatregel  Voortgang Ontwikkeling  Kans  Impact  

Recreatieterrein Gravenbol 
op laagdrempelige wijze 
open houden voor 
dagrecreatie.  

Aanvullende exploitatie 
mogelijkheden d.m.v. horeca 
meenemen in de nieuwe 
aanbesteding.  

Eventuele 
horecamogelijkheden op 
het terrein zijn onzeker 
i.v.m. Natura 2000. 

5 8 

Het is nog niet duidelijk wat 
de uitkomsten zijn van een 
nieuwe aanbesteding.  

Aanbesteden van een 
concessie i.p.v. uitsluitend het 
beheer. 

Bij de aanbesteding zijn we 
afhankelijk van de 
inschrijvingen.   

    

 
 
 
Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicator 

Eenheid Periode   
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Economie           

2.01 Functiemenging % 2019 1 41,1 53,2 

2.02 Vestigingen per 1.000 inw, 15-65 jr 2019 2 130,5 129,6 
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Financieel overzicht 
 
 bedragen x € 1.000 

2 Economisch domein 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

2.1 Cultuur en recreatie - 1.918 - 1.701 - 1.688 - 1.688 - 1.687 

2.2 Beheer - 641 - 645 - 634 - 634 - 634 

2.3 Sociale zaken - 12.227 - 8.089 - 8.030 - 8.050 - 8.050 

2.4 Bedrijven - 4.137 - 2.604 - 495 - 495 - 495 

Totaal Lasten - 18.923 - 13.039 - 10.847 - 10.867 - 10.866 
       

Baten       

2.1 Cultuur en recreatie 160 89 90 91 91 

2.2 Beheer 52 52 53 53 53 

2.3 Sociale zaken 8.193 3.976 3.976 3.976 3.976 

2.4 Bedrijven 4.685 2.635 526 526 526 

Totaal Baten 13.090 6.752 4.645 4.646 4.646 
       

Saldo van baten en lasten - 5.833 - 6.287 - 6.203 - 6.221 - 6.220 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 46 - 8 3 3 3 
       

Onttrekkingen 49 15 29 29 29 
       

Mutatie reserves 3 7 32 32 32 
       

Resultaat - 5.830 - 6.280 - 6.171 - 6.189 - 6.188 
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Programma 3 – Ruimtelijk domein 
 
Inleiding 
 
Binnen het Ruimtelijk domein hebben we te maken met ontwikkelingen die zowel op onze 
organisatie als onze inwoners grote invloed hebben. Het gaat om de duurzaamheidsopgave en de 
ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiermee samenhangend hebben we te maken met de 
opgaven rond hitte- en wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Vanwege de krapte op 
de woningmarkt willen we voldoende betaalbare woningen realiseren. Als laatste is de invoering van 
de nieuwe Omgevingswet te noemen, die vraagt om een nieuwe benadering van ruimtelijke 
ontwikkelingen waarvoor nieuw beleid en andere werkprocessen ontwikkeld worden.  
Bij al deze ontwikkelingen vormt onze Toekomstblik de leidraad voor strategische keuzes.  
 
Door de Coronacrisis is de manier waarop we werken sterk veranderd, maar het werk zelf loopt door. 
We zien geen daling in bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor vergunningen of ruimtelijke 
procedures. Dit kan nog veranderen afhankelijk van de economische ontwikkeling.   
 
Wonen  
Wijk bij Duurstede is een fijne plek om te wonen en te werken. Vitaal en levendig. Een 
woongemeente voor generaties met voldoende eigen voorzieningen. Om de leefbaarheid op peil te 
houden en vanwege de grote vraag naar woningen is het nodig dat we kunnen blijven bouwen. In de 
nieuwe Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied leggen we vast waar, hoeveel en hoe we de 
komende jaren willen bouwen. We zullen nieuwe wegen moeten inslaan om sneller en inventiever te 
bouwen. Zowel voor jongeren als voor ouderen. We willen tenminste ons inwoneraantal op peil 
houden en zien een groei naar 25.000 inwoners. 
Hierbij zijn we overigens sterk afhankelijk van het provinciaal en regionaal U10 beleid ten aanzien 
van wonen, met name voor de kern Wijk bij Duurstede.  
 
Duurzaamheid  
Wijk bij Duurstede wil in 2030 evenveel duurzame energie opwekken als we nodig hebben. We 
zetten hiervoor in op energiebesparing bij bewoners, bedrijven, organisaties en onze eigen 
gebouwen. Het beleidskader zonnevelden maakt de opwek van grootschalige zonne-energie in het 
buitengebied mogelijk. We hopen voor maart 2022 60 hectare zonnevelden planologisch mogelijk te 
maken. Op deze manier willen we in 2023 16% duurzame energie opwekken in onze gemeente.  
Het Rijk wil dat we uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Gemeenten hebben een 
regierol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit is een enorme opgave waarin we 
met bewoners, buurgemeenten, woningcorporaties, netbeheerder, en vele andere belanghebbenden 
willen en moeten samenwerken.  
Wij krijgen echter geen middelen van het Rijk voor de uitvoering van deze taken. Om die reden 
hebben wij alle kosten opgenomen in de stelpost ‘Het Rijk moet over de brug komen’. 
 
Water en klimaat  
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat alle gemeenten een klimaatadaptatiestrategie op 
moeten stellen. De opgave is om te zorgen dat Wijk bij Duurstede in 2050 klimaatbestendig is. Om 
hier toe te komen doorlopen we 3 stappen.  
1. Analyse van waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van de gemeente (weten).  
Een eerste stap is gezet met het uitvoeren van de klimaatstresstesten  
2. Vertaling van deze analyse naar een gedragen ambitie en adaptatiestrategie (willen). 
Het vaststellen van een visie op de klimaatbestendige stad in 2050 (stip op de horizon). Door middel 
van risicodialogen met bewoners en stakeholders wordt de visie opgesteld. Aan de hand van de visie 
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.  
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3. Beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie in beleidsuitvoering (werken).  
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zullen de uitgangspunten van de lange termijn visie op de 
klimaatbestendige stad in 2050 in de plannen moeten worden vertaald. Daarnaast is het een taak 
van de gemeente om andere partijen te stimuleren en faciliteren maatregelen te treffen om de 
totale opgave te realiseren.  
 
Omgevingswet  
Een belangrijke opgave in dit domein is de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022. De 
Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. 
Deze wet brengt minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal 
maatwerk met zich mee. En het vraagt 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. We hebben al ervaring opgedaan met diverse 
participatievormen. De omslag van denken die van ons 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. In 2021 willen wij de Omgevingsvisie stedelijk gebied 
laten vaststellen. Deze visie vormt de beleidsmatige basis voor het nieuwe Omgevingsplan dat de 
huidige bestemmingsplannen moet vervangen.  
Wij krijgen echter geen middelen van het Rijk voor de uitvoering van deze taken. Om die reden 
hebben wij alle kosten opgenomen in de stelpost ‘Het Rijk moet over de brug komen’. 
 
Beheer Openbare ruimte  
Sinds 2020 is het Beheer Kwaliteits Plan (hierna: BKP) in werking. Hiermee zijn de beeldkwaliteiten 
van alle verschillende beheeronderdelen (groen, wegen, riolering, verkeersborden, verlichting etc) 
vastgesteld. Het BKP is het uitgangspunt voor alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare 
ruimte. Deze werkzaamheden worden deels uitgevoerd door aannemers en deels door de eigen 
dienst. In 2019 zijn alle arealen gedetailleerder in kaart gebracht en zijn hier kentallen en normen 
aan toegekend die in 2020 en 2021 verder worden uitgewerkt in nieuwe werkpakketten, 
werkomschrijvingen of bestekken. Dit houdt in dat we ons ook in 2021 nog in een overgangsperiode 
bevinden omdat er nog diverse meerjarige contracten doorlopen die pas later overgezet kunnen 
worden naar de nieuwe beleidskaders.   
 
Met het op orde komen van de gegevens en de vastgestelde kaders staat 2021 in het teken van het 
verder uitwerken van de integrale werkprocessen binnen het team en daarbuiten. Nadrukkelijk 
wordt hier ingezet op communicatie en participatie. We laten zien wat we doen en waarom we het 
doen  en vragen ook feedback van inwoners. Om een goed beeld te krijgen hoe onze openbare 
ruimte wordt onderhouden voeren we vanaf 2021 een monitoringsplan in, waarbij we toetsen of we 
doen wat wij moeten doen, uitgesplitst in technische kwaliteit, beeldkwaliteit en beleving. 
Technische kwaliteit en beeldkwaliteit kan je meten, controleren met methodes en vastleggen maar 
hoe meet je daarnaast of de inwoners tevreden zijn over hoe hun woonomgeving er uit ziet? Dit gaan 
we doen door het gesprek aan te gaan en dit vast te leggen en te analyseren. Het vraagt een andere 
manier van werken, meer inzet, contact en communicatie en dat is even wennen. Maar met zowel de 
technische informatie als de informatie over hoe de inwoners de openbare ruimte beleven kan het 
onderhoud van de openbare ruimte zo goed mogelijk worden ingezet binnen de vastgestelde kaders. 
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Nieuw beleid 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Voldoende gratis 

parkeerplaatsen voor iedereen. 

Doordat we ook een zo sluitend 

mogelijke begroting willen, 

schuiven we het onderzoek een 

jaar door van 2021 naar 2022. 

We gaan een parkeeronderzoek doen naar de 
parkeersituatie in de Binnenstad en de schil 
daaromheen om te bepalen of het aantal 
parkeerplaatsen in de huidige situatie voldoet of 
dat er meer of minder parkeerplaatsen nodig zijn.  

+ € 50.000 (2021) 
- € 50.000 (2022) 

 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 We zoeken naar mogelijkheden 

het verkeer op de Korte Singel 

terug te dringen. 

Hiervoor willen we een onderzoek naar de  
verkeerskundige consequenties, wenselijkheid en 
haalbaarheid van een weg tussen de Hordenweg 
en de Lekdijk Oost.  
 
Dit onderzoek wordt geraamd op € 60.000. Deze 
post was opgenomen in de kolom 2021 van de 
meerjarenraming van de Begroting 2020-2023. 
(In het reguliere proces zou deze post zijn 
opgenomen in de Kadernota 2021-2024.) 

- € 60.000 (2022) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 We zoeken een mogelijkheid 

het doorgaand 

landbouwverkeer door de 

bebouwde kom en met name 

de route Nieuwe Weg, 

Zandweg, Korte Singel te 

voorkomen. 

Hiervoor willen wij onderzoeken of een 
landbouwweg tussen de Amerongerwetering en de 
Rijndijk tot de mogelijkheden behoort.  
 
Dit onderzoek wordt geraamd op € 40.000. Deze 
post was opgenomen in de kolom 2021 van de 
meerjarenraming van de Begroting 2020-2023.  
(In het reguliere proces zou deze post zijn 
opgenomen in de Kadernota 2021-2024.) 

- € 40.000 (2022) 

 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 1. In kunnen spelen op 

vragen over 

speelvoorzieningen vanuit 

de samenleving. 

2. Vervangingsbudget 

‘Speelvoorzieningen’ 

effectiever in kunnen 

zetten. 

3. Voldoen aan ambitie uit 

vastgesteld 

Groenstructuurplan. 

Een speelbeleidsplan opstellen. - € 25.000  (2022) 
+ 25.000 (= reeds 
gereserveerd in de 
bestemmingsreserve 
beheer openbare 
ruimte 2021) 
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4. Kaders stellen voor het 

budget Bouw, beleef, 

geniet. 

5. Inspelen op de huidige 

inzichten over spelen in 

algemene zin (preventie, 

veiligheid, 

locatie/spreiding, 

innovaties, etc. ). 

 
Besparingen 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Voor 1 januari 2029 moeten 

we beschikken over een 

gemeente dekkend 

Omgevingsplan. Omdat de 

Omgevingswet met een jaar is 

uitgesteld (1-1-2022), starten 

we hier een jaar later mee.  

Voor 1 januari 2022 zijn we 

organisatorisch gereed voor 

het in werking treden van de 

Omgevingswet. 

Met een jaar uitstel gaan we: 
1. aan de slag met de wettelijke minimale acties die 

nodig zijn om gereed te zijn voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet; 

2. een plan van aanpak voor de omgevingsplannen 
maken; 

3. gebiedsgewijs het omgevingsplan opstellen.   

+ € 70.000 (2021) 

+ € 50.000 (2022) 

+ € 25.000 (2023) 

+ € 25.000 (2024) 

 
 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 De raad heeft om een 

onderzoek gevraagd voor 

invoering van de JA-JA sticker. 

De invoering van deze sticker 

kan zorgen voor juridische 

procedures, (landelijke trend). 

Deze kostbare procedures 

willen we voorkomen.  

 

We voeren geen onderzoek uit en wachten met de 
invoering van de Ja-Ja-sticker. We volgen de landelijke 
ontwikkelingen en zodra er meer bekend is voeren we 
op een later moment (2021-2022)  een korte quickscan 
uit.  Hiermee vermijden we de kostbare procedures.  
 

+  € 16.300 (2021) 
 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 De beleving/ 

inwonertevredenheid over het 

beheer van de openbare 

ruimte vergroten. 

Doordat we ook een zo 

sluitend mogelijke begroting 

willen, gaan we hierop minder 

inzet plegen. 

1. We meten de beleving van onze inwoners over 
het beheer van de openbare ruimte  

2. Maatwerk: we houden buurtschouwen om kleine 
wensen en ergernissen over het beheer van de 
openbare ruimte te inventariseren en vervolgens 
aan te pakken. Door verlaging van dit budget 
houden we jaarlijks niet 4 maar 2 buurtschouwen.  

3. Halveren van het beschikbare budget. 

+ € 25.000 (2021 e.v.) 
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Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Natuur en milieueducatie draagt 
bij aan het bewustzijn van een 
leefbare en duurzame 
samenleving. Activiteiten zijn 
gericht op het stimuleren en 
faciliteren natuuronderwijs van 
scholen, lokale initiatieven (zoals 
Wijkse Moestuin, 
kinderboerderij, Natuurlijk heel 
Leuk) en het bevorderen van 
samenwerking tussen lokale 
initiatieven. 
 

Doordat we ook een zo sluitend 

mogelijke begroting willen, gaan 

we hier als gemeente geen inzet 

op plegen. 

 

Beëindigen van het contract met de ODRU over Natuur 
en milieueducatie (NME) door in het 
Uitvoeringsprogramma 2021 geen uren (100) af te 
nemen voor NME.  

+ € 9.250 (2022 e.v.) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Doel is de openbare ruimte 

heel, veilig en schoon te 

houden op de afgesproken 

beeldkwaliteit. Het Integraal 

Uitvoeringsplan (IUP) 

omschrijft het onderhoud van 

de openbare ruimte, met 

uitzondering van het riool. 

Onderdeel van het IUP is een 

projectenplanning 2020 t/m 

2025 (met doorkijk naar 2030). 

Doordat we ook een zo 

sluitend mogelijke begroting 

willen, gaan we diverse 

projecten die in de komende 

jaren gepland staan 

verantwoord uitstellen. 

Waarmee bespaard wordt op 

kapitaallasten, rente en inhuur 

externe adviseurs. 

1. De vervanging of groot onderhoud van diverse 
wegen, groen en andere objecten in de openbare 
ruimte die ingepland staan tussen 2020 en 2025, 
op verantwoorde manier uitstellen. Dat betekent 
dat alle geplande vervanging en grootonderhoud 
projecten pas in 2028 gereed zijn.  

2. De ambtenarencapaciteit wordt in de 
overgebleven projecten gestopt, wat een 
besparing geeft op de inhuur van externen. 

3. Om gevaarlijke situaties en kapitaalvernietiging te 
voorkomen wordt er één keer per twee jaar een 
weginspectie uitgevoerd.    

+ € 29.000 (2022) 
+ € 66.000 (2023) 
+ € 23.000 (2024) 
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Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Fairtrade werkgroep 

De Fairtrade werkgroep streeft 

naar bewustwording over de 

herkomst van producten en 

hoe we als samenleving kunnen 

bijdragen aan een eerlijkere 

wereld.  

Omdat we ook een zo sluitend 

mogelijke begroting willen, 

stellen we dit budget naar 

omlaag bij.   

1. Ieder jaar stelt de werkgroep een plan op met 
activiteiten die in de gemeente gaan plaatsvinden. 

2. Verlaging van het budget doorvoeren.  
3. Betaling van lidmaatschap Fairtrade (+/-1.100 

euro)  

+ € 2.500 (2022) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Heel Wijk in de Zon 

Het doel van dit project is om 

bedrijven te stimuleren om 

zonnepanelen op daken aan te 

leggen.  

 

1. We informeren bedrijven over de voordelen en 
mogelijkheden van zon op dak. 

2. We bieden advies op maat aan en maken 
uitgebreide businesscases. 

3. We ontzorgen ondernemers in het gehele traject 
met aanvragen van SDE+ subsidie en 
doorverwijzen naar mogelijke aanbieders. 

4. Verlaging van het budget doorvoeren vanwege een 
tekort in de begroting. Vanwege voortschrijdend 
inzicht is er geen inhoudelijke reden om deze 
bezuiniging door te voeren.  

+ € 2.500 (2022) 
+ € 2.500 (2023) 
+ € 2.500 (2024) 
 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Loonkosten duurzaamheid 

Een besparing op de 

loonkosten van projectmanager 

aardgasvrij. 

 
 

Subsidie Horizon van de EU kan een deel van de 

loonkosten betalen met betrekking tot de GVR regeling 

en projecten rondom aardgasvrij.  

+ € 10.000 (2022) 
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Bestuurlijke risico’s 
 
Risico's Beheersmaatregel Voortgang 

ontwikkeling 
Kans Impact 

De gemeente is mede bepalend voor 
het succes van de energietransitie. En 
hoewel 2030 of 2050 ver weg lijken, 
hebben duurzame elektriciteit opwek-
projecten een lange doorlooptijd 
waardoor de gemeente snel aan de 
slag moet gaan. Tegelijkertijd is er nog 
veel onzekerheid rondom de energie 
transitie. Zo zijn er zorgen over de 
betaalbaarheid, zullen er in de 
toekomst goedkopere en efficiëntere 
energietechnieken beschikbaar zijn en 
is het onduidelijk wat het draagvlak is 
voor bijvoorbeeld grootschalige opwek. 
Deze factoren kunnen leiden tot 
besluiteloosheid en uitstel waardoor 
de gemeente Wijk bij Duurstede het 
risico loopt om de ambitie energie 
neutraal in 2030 niet te halen. 

Visie, leiderschap en creativiteit om inwoners 
te enthousiasmeren voor de kansen die er 
liggen met de energie transitie.                                                         
De energietransitie gaat verder dan de eigen 
grenzen, samenwerken met de gemeenten in 
de regio is daarom belangrijk.                                                                 
Gemeente en burgers kunnen participeren in 
grootschalige energieopwekking. 

  8 5 

Omgevingswet: De VNG heeft op 18 
juni 2019 een memo opgesteld met 
een lijst van acties die gemeenten 
minimaal kunnen nemen om op 1 
januari 2022 voorbereid te zijn op de 
Omgevingswet.  

Door ons in ieder geval te focussen op deze 
minimale acties vanuit het implementatieplan. 

   8  4 

Het niet tijdig voorbereid zijn op de 
komst van de Omgevingswet betekent 
onder andere risico’s in:        
 - Het niet binnen de vereiste 8 weken 
afronden van aanvragen 
omgevingsvergunningen;                  
- Het niet tijdig kunnen opstellen en 
publiceren van besluiten op grond van 
de Omgevingswet;           
 - Het niet of onvoldoende toegerust 
zijn op het anders werken onder de 
Omgevingswet. 

        

Afgelopen jaar is vastgesteld dat de 
bodem ter hoogte van Ossenwaard 2, 5 
en 5.0001 is verontreinigd. Ook de 
grond onder een deel van de wege en 
het rioolslib is verontreinigd. Het riool 
is in 2020 gereinigd en slib is 
afgevoerd. In 2021 start de eerste fase 
(wegnemen bronnen) van de 
bodemsanering. Het saneringsplan 
waarop kosten kunnen worden 
gebaseerd is nog niet definitief.   

Om gezondheidsrisico’s te voorkomen is 
monitoring tot de daadwerkelijke aanpak van 
de verontreiniging nodig. Isolatie van de plaats 
om verdere verspreiding te voorkomen. 
Daarna zo spoedig mogelijk saneren.                                                                      
Daarbij zullen we onderzoeken of we hiervoor 
gebruik kunnen maken van een 
subsidieregeling van de provincie Utrecht. 

  10 9 
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Lagere opbrengst leges Aan de doorrekening van de legesopbrengsten 
wordt hard gewerkt. De corona crisis kan een 
drukkend effect op de Legesinkomsten over 
2020 hebben. Ook over latere jaren kan dit 
nog doorwerken afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen rondom deze crisis. We 
hebben geen concrete cijfers wat er minder 
binnen komt tot nu toe. We verwachten een 
hausse aan aanvragen eind 2021, vanwege de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er 
zullen initiatiefnemers zijn die hun project nog 
afgehandeld willen zien onder de huidige 
wetgeving. Vanaf 2022 treedt de 
Omgevingswet in werking. In eerste instantie 
is er alleen verschil omdat de mogelijkheid 
wordt geboden om leges te heffen voor milieu 
gerelateerde taken. De extra opbrengst die 
naar verwachting hiermee kan worden 
binnengehaald is naar verwachting klein. Het 
idee van de Omgevingswet is om het aantal 
vergunningplichten te verminderen. Daarmee 
zouden er ook minder leges worden geheven. 
Het is aan ons als gemeente om hier invulling 
aan te geven in het Omgevingsplan. Zolang we 
nog geen echt Omgevingsplan onder de 
Omgevingswet vaststellen verwachten we dat 
de gevolgen beperkt zijn. In 2021 zal hier 
verder onderzoek naar gedaan moeten 
worden. 

  7 5 

 
 

Beleidsindicatoren 
Niet van toepassing 
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Financieel overzicht 

 bedragen x € 1.000 

3 Ruimtelijk domein 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

3.1 Ruimtelijk - 887 - 923 - 920 - 945 - 870 

3.2 Duurzaamheid en milieu - 1.181 - 914 - 837 - 815 - 815 

3.3 Woningbouw - 969 - 965 - 966 - 929 - 929 

3.4 Verkeer - 2.651 - 2.639 - 2.800 - 2.711 - 2.748 

3.5 Openbaar groen - 989 - 1.116 - 1.129 - 1.115 - 1.114 

3.6 Riolering - 1.841 - 1.615 - 1.674 - 1.666 - 1.665 

3.7 Afvalverwijdering - 2.199 - 2.547 - 2.553 - 2.525 - 2.513 

Totaal Lasten - 10.719 - 10.719 - 10.878 - 10.706 - 10.652 
       

Baten       

3.1 Ruimtelijk 547 713 690 692 617 

3.2 Duurzaamheid en milieu 100 32 22 12 12 

3.3 Woningbouw 452 268 266 266 266 

3.4 Verkeer 345 318 318 318 318 

3.6 Riolering 2.481 2.391 2.441 2.441 2.441 

3.7 Afvalverwijdering 2.862 3.267 3.267 3.240 3.240 

Totaal Baten 6.787 6.987 7.004 6.969 6.894 
       

Saldo van baten en lasten - 3.932 - 3.732 - 3.874 - 3.737 - 3.758 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 1.153 - 34 - 34 - 34 - 34 
       

Onttrekkingen 316 98 27 27 27 
       

Mutatie reserves - 837 63 - 7 - 7 - 7 
       

Resultaat - 4.769 - 3.669 - 3.881 - 3.744 - 3.766 
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Programma 4 – Veiligheid 
 
Inleiding  
 
Wijk bij Duurstede behoort objectief bezien tot een van de veiligste gemeenten van ons land. Uit 
politiecijfers blijken doorgaans zeer gunstige resultaten. Wanneer er gesproken wordt over de 
gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict er één teveel is. Ook al is 
bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio) zeer laag: 
voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale oplichting, is het een bijzonder ingrijpende 
gebeurtenis. 
 
Sinds de uitbraak van Covid-19 treden we in veiligheidsregioverband samen op. Het optreden van de 
BOA’s is één van de zichtbare dingen die we doen.  
Daarnaast is er sinds de uitbraak van Covid-19 in het land een duidelijke stijging van het aantal 
cybercrime delicten waar te nemen, landelijk en lokaal. 
 
Wat een landelijke trend lijkt te zijn, is een verschuiving over de jaren heen van de meer zichtbare 
criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder 
zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit).  

In onze districtelijke en regionale samenwerking heeft ondermijning 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.  
 
Voor de periode 2019 – 2022 is het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld voor 
de gemeenten Wijk bij Duurstede, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal. 
Hierin is aangegeven welke (gezamenlijke) prioriteiten de gemeente Wijk bij Duurstede hanteert, 
hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke resultaten de gemeente 
wil behalen. Vijf gemeenten op de Heuvelrug slaan de handen ineen om samen met de politie en 
het Openbaar Ministerie de gestelde ambities te bereiken. De vijf gemeenten hebben allen het 
IVP vastgesteld met als gezamenlijke prioriteit de aanpak van ondermijnende criminaliteit.  
 
Naast deze gezamenlijke prioriteit ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale 
prioriteiten:  

• Versterken verbinding veiligheid en zorg  

• Inwonerparticipatie.  

• High Impact Crimes (HIC) en Veel voorkomende criminaliteit (VVC).  

• Verkeersveiligheid.  
 
De eerste 2 jaar van het IVP zijn bijna voorbij en daarmee loopt ook het bijbehorend tweejarig 
uitvoeringsplan af. Door toedoen van Corona zijn een aantal acties noodgedwongen doorgeschoven 
in de planning. Mensen die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein zijn namelijk ook degenen die 
voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de naleving van - en het toezicht op - de 
Coronamaatregelen. 
Het proces om te komen tot een nieuw tweejarig uitvoeringsplan voor de komende 2 jaar is onlangs 
in gang gezet. Dit biedt kansen om te evalueren en waar nodig bij te stellen op de samenwerking en 
de gekozen focusgebieden. Gelet op de laatste ontwikkelingen in de criminaliteitscijfers landelijk en 
lokaal is het voorstelbaar dat bijvoorbeeld cybercriminaliteit een prominenter aandeel krijgt in het 
nieuwe uitvoeringsplan. Verder blijven de in het IVP gekozen prioriteiten uiteraard ook de komende 
2 jaar overeind. 
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Nieuw beleid 
Niet van toepassing 

Besparingen 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 We willen een veilige 
gemeente. ANPR-
cameratoezicht draagt 
daaraan bij. ANPR-camera’s 
helpen de politie om 
criminelen die onze gemeente 
binnenkomen vroegtijdig te 
signaleren. Vervolgens kan de 
politie direct ingrijpen om 
misdrijven te voorkomen. 
Daarnaast kunnen de ANPR-
camera’s helpen bij de 
opsporing van criminelen als 
deze toch strafbare feiten 
plegen. Tot slot hebben ANPR-
camera’s een 
afschrikwekkende werking op 
criminelen. 
 
Doordat we ook een sluitende 
begroting willen stellen we 
onze ambitie op het gebied 
van ANPR cameratoezicht naar 
beneden  bij.  

Verminderen van het budget voor ANPR 
cameratoezicht. 

 + € 10.000 (2022) 

 
 
Bestuurlijke risico’s 
 
Risico's Beheersmaatregel Voortgang ontwikkeling Kans Impact 

VRU; Indien vrijwillige 
brandweer gelijk 
gesteld wordt aan de 
waardering van 
beroepskrachten dan 
vormt dit een 
financieel probleem. 

Landelijke aandacht 
en bestudering van 
het Europese 
standpunt. 

Het veiligheidsberaad en de minister van 
JenV hebben opdracht gegeven te 
onderzoeken hoe brandweervrijwilligers 
nadrukkelijk en fundamenteel zijn te 
onderscheiden van de beroepskrachten, 
zodat wordt voldaan aan de Europese en 
internationale regelgeving en 
jurisprudentie. En welke mogelijke 
consequenties dit heeft voor de 
brandweerorganisatie. Als dit onderzoek 
naar differentiatie niet leidt tot een 
oplossing, dan is het toepassen van 
gelijkwaardigheid in de bezoldiging het 
alternatief. 

8 4 
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    Gegeven de opdracht en de planning van 
het landelijke onderzoek naar 
differentiatie is het onwaarschijnlijk dat in 
2020 wijzigingen in de bezoldiging worden 
doorgevoerd. Voor 2021 wordt de kans 
door de VRU vooralsnog ingeschat als 
'klein' (25%). Gelet op de conclusies van 
het landelijk onderzoek bestaat er tevens 
een latent risico van toepassing van de 
gelijkwaardigheid van de bezoldiging met 
terugwerkende kracht. 

    

 

Beleidsindicatoren 
 
Beleidsindicator 

Eenheid Periode   
Wijk bij 

Duurstede 
Nederland 

  Veiligheid           

4.01 Verwijzingen Halt per 10.000 inw., 12-17 jr 2019 3 61 132 

4.02 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2020 3 1,05 1,53 

4.03 Gewelds- en seksuele misdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 3 2,7 4,8 

4.04 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2020 1 0,98 0,9 

4.05 Vernieling en misdrijven openbare orde aantal per 1.000 inwoners 2018 3 3,2 5,4 

              

              

 
 
Financieel overzicht 
 bedragen x € 1.000 

4 Integrale veiligheid 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

4.1 Veiligheid en handhaving - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 

Totaal Lasten - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 
       

Saldo van baten en lasten - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 
       

Resultaat - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 
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Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
 
De kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers vinden we belangrijk en daar 
geven we dan ook veel aandacht aan. We streven altijd naar het vergroten van het vertrouwen in 
gemeente en bestuur. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, we leveren kwaliteit en we 
werken vraaggericht. Daar moet iedereen van op aan kunnen. Dat gaat over onze directe 
dienstverlening en hoe onze inwoners en ondernemers die ervaren. We willen wendbaar en flexibel 
kunnen blijven reageren op wat er door de maatschappij van ons wordt gevraagd. Kwaliteit staat 
voorop, tegen acceptabele kosten en in samenwerking waar dat kan. Dat gaat ook over wat er in onze 
organisatie en achter de schermen voor nodig is om dat mogelijk te maken. En wat daarvoor nodig is, 
dat is in het afgelopen jaar sterk veranderd. Door de Coronacrisis werkt 90% van onze medewerkers 
deels vanuit huis. We moeten volledig tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Op een veilige en 
verantwoorde manier. Voor onszelf, vanuit het oogpunt van zowel fysiek- als mentaal welzijn. En voor 
anderen, waar het gaat over betrouwbaarheid, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Dit 
vraagt iets anders in (technische) oplossingen en ICT ondersteuning. Maar ook in de manier van werken 
en samenwerken, leren en ontwikkelen.  Het Coronavirus heeft de trend van flexibel werken in een 
stroomversnelling gebracht. De wensen over hoe men zijn of haar werk op middellange en lange 
termijn wilt invullen verschillen per medewerker. Dit is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, 
de thuissituatie en persoonlijke voorkeuren. Deze nieuwe realiteit vraagt om een andere 
kantooromgeving, zowel qua gebruik al qua inrichting. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, 
betekent dit een lage maximale kantoorbezetting in combinatie met duidelijke afspraken over het 
gebruik van de kantoorruimte. 
 
Programma Dienstverlening 
Via het programma Dienstverlening ontwikkelen we onze dienstverlening dóór vanuit de 
basisgedachte van kwaliteit. De basis voor dit programma ligt in de uitkomsten van verschillende 
onderzoeken naar de ervaringen van inwoners én ondernemers met onze dienstverlening. De focus 
voor onze directe dienstverlening ligt binnen dit programma op goede bereikbaarheid, leesbaarheid 
van onze documenten en teksten en een actieve (tussentijdse) communicatie wanneer een vraag in 
behandeling is. We nemen hierbij ook mee wat er technisch of organisatorisch voor nodig is om dit te 
bereiken. Dat betekent dat wij werkprocessen anders inrichten waar dat nodig is, dat we zorgen voor 
de beschikbaarheid van juiste sturingsinformatie en dat we onze medewerkers faciliteren via 
opleidingen en trainingen.  
 
Organisatieontwikkeling 
Wat er gebeurt in de samenleving heeft effect op ons werk en wat er van ons wordt verwacht. We 
ondersteunen onze medewerkers hierbij en koppelen ontwikkeling en de duurzame inzet van onze 
medewerkers aan de dagelijkse praktijk. We richten ons op aspecten als samenwerking (intern en 
extern), een andere rolneming gemeente en het vergroten van eigenaarschap bij dossiers waar 
ontwikkeling van deze aspecten op dat moment aan de orde is. Dus op het moment en de plek waar 
de vraag of noodzaak is. Het op afstand samenwerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waarbij 
we medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen. Er is meer kennis nodig, evenals aanvullende 
(digitale) vaardigheden om online (interactief) te werken. Met collega’s, partners en inwoners. We 
vinden ook hier nieuwe wegen. Investeren in modern en aantrekkelijk werkgeverschap is en blijft 
cruciaal om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Dit is ook het antwoord op schaarste op de 
arbeidsmarkt. Zo werken we bijvoorbeeld aan het vergroten van de zichtbaarheid als werkgever en 
aan permanente aandacht voor leren en ontwikkelen als collectief en individu. Want goede mensen 
vinden en aan ons binden is een uitdaging. Bij modern werkgeverschap hoort ook een kwalitatieve en 
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betrouwbare bedrijfsvoering. Om dit te borgen wordt in regionaal RID verband een E-HRM systeem 
geïmplementeerd wat gaat bijdragen aan harmonisatie van processen, applicaties en werkwijzen. 
 
Informatiebeheer en ICT 
De huidige Citrix werkomgeving biedt onvoldoende flexibiliteit en mogelijkheden om het werk te 
kunnen doen. De afgelopen maanden hebben we daarom gebruik gemaakt van tijdelijke Microsoft 365 
licenties die door de RID beschikbaar gesteld zijn. Optimaal plaats- en tijdonafhankelijk werken, 
videovergaderen en interactief samenwerken op afstand vraagt andere mogelijkheden en nieuwe 
technologie. Daarom is het nodig dat we een structurele overstap maken naar een Microsoft 365 
werkomgeving. De tijdelijke licenties voorzien hierin niet voldoende.  
De digitale schermen in de vergaderruimten in het Huis van de Gemeente worden voorzien van een 
camera voor videovergaderen. Zo kunnen we hybride werken mogelijk maken (een deel van de 
deelnemers is fysiek aanwezig en anderen digitaal).  Informatiebeveiliging en privacy zijn onderwerpen 
die hierbij volop de aandacht krijgen en moeten houden. Met de aanstelling van een Privacy Officer en 
het plan van aanpak privacy voor de komende jaren zetten we stevig in op informatiebeveiliging en 
privacy.  
 
Meedoen, meedenken en meesturen 
De afstand tussen politiek en inwoners willen we verkleinen. Het vertrouwen in de gemeente 
vergroten. Belanghebbenden betrekken we daarom vroegtijdig. We spannen ons daarbij in om 
verschillende partijen te bereiken en te betrekken en verschillende invalshoeken met elkaar te 
bespreken. We pakken bij voorkeur zaken in samenwerking met anderen op. Doordat inwoners en 
ondernemers meedoen, meedenken en meesturen komen we tot goede, transparante en navolgbare 
besluiten. Dit vraagt experimenteerruimte en kennis van zowel ambtenaren, college, raad als van 
inwoners en ondernemers. Ook de komende tijd zetten we ons in om dit goed te doen.  
 
Interbestuurlijk programma 
Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van 
schulden vragen om goede samenwerking tussen alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) 
heeft als doel die samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te 
verbeteren. De provincie verwacht dat het Rijk een langere doorwerking verwacht van het programma 
dan aan middelen is bevoorschot. Vooralsnog stelt het Rijk dat de gemeenten de uitloop zelf dienen 
te financieren. 
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Nieuw beleid 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Een effectieve en efficiënte 
inzet van onze formatie, 
passend bij de taken en 
ambities van de gemeente.  
 
Er is gekeken of met een 
verlaging van de formatie 
(inclusief overhead) ditzelfde 
doel bereikt kan worden. Dat is 
niet het geval. Een verlaging 
van de formatie betekent direct 
toenemende kwetsbaarheid en 
het risico op verminderde 
uitvoering van taken en  
kwaliteitsverlies. 

- We kijken voortdurend naar de verhouding 
formatie versus taken en ambities. En zoeken hier 
continu een evenwicht tussen kosten en duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers. 

- In de Begroting 2021 – 2024 nemen we deze 
beoogde besparing niet op. 

 - € 150.000 (2021 e.v.) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 

Wat mag het 

kosten (-) /Wat 

levert het op? (+) 

 Een situatie waarin 

medewerkers altijd en overal 

veilig en met de juiste 

ondersteuning hun werk 

kunnen doen.  

 

1. Invoering MS365, waarmee we een nieuwe 

mobiele werkplek faciliteren die past bij de huidige 

tijd waarin veel thuisgewerkt en online vergaderd, 

samengewerkt en afgestemd wordt. 

2. De overstap maken van werken binnen een 

beveiligde schil (Citrix omgeving) naar een flexibele 

werkplek met gebruik van Microsoft 365 (MS365) 

technologie. Hiervoor is het nodig middelen aan te 

schaffen die het nieuwe werken ondersteunen: 

denk aan MS365 licentie, geschikte laptop en 

randapparatuur als 2e scherm voor thuiswerken 

als dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is, 

maar ook een mobiele telefoon.  

 

Uitgangspunten hierbij zijn standaardisering met 

maatwerk waar nodig en soberheid en doeltreffendheid 

(lees, we zoeken de beste goedkoopste oplossing en 

maken geen onnodige kosten).  

De kosten zijn enerzijds structureel (kapitaallasten) en 

anderzijds incidenteel voor opleiding en 

inrichting/advies.   

- € 76.000 (2021 e.v.) 

- € 30.000 (2021) 
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Besparingen 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Extra inkomsten genereren 
door de grotendeels 
leegstaande archiefruimte 
van de gemeente te verhuren 
aan de RAZU. 

De archiefruimte voldoet technisch al aan alle gestelde 
eisen die hieraan gesteld worden. Er hoeft dan ook 
alleen maar een huurovereenkomst te worden 
opgesteld met de RAZU.  

+ € 21.000 (2021 e.v., 
jaarlijks te indexeren) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 Jaarlijks vindt een 
herwaardering van het 
onroerend goed plaats. De 
waarden van het onroerend 
goed naar de waarde-
peildatum 1 januari 2020 
worden gebruikt voor de 
vaststelling van het OZB-tarief 
2021.  
 
We verhogen de opbrengst 
alleen met de reguliere 
inflatiecorrectie, waarbij we 
rekening houden met 
bovengenoemde waarde-
peildatum. 

We voeren een inflatiecorrectie van 1,5% (bron CPB, 
Macro Economische Verkenning consumentenprijsindex 
2021) uit op de OZB-opbrengsten 2021. 

 + € 61.048 (2021 e.v.) 

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

 In lijn brengen budget met te 
verwachten opleidingskosten.  

Het budget voor vorming en opleiding bleek iets aan de 
ruime kant de afgelopen jaren. Op basis van verleden 
en van het beeld dat we nu hebben verwachten we het 
opleidingsbudget voor het komend jaar iets te kunnen 
verlagen waarmee we in het budget in lijn brengen met 
de te verwachten reële kosten.  
 
Daarbij wel de kanttekening makend dat op dit moment 
(coronacrisis) ook veel opleidingen worden uitgesteld 
en dat de nieuwe manier van werken juist ook weer 
opleidingsvragen met zich meebrengt. 
   

 + € 25.000 (2021) 
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Bestuurlijke risico’s 
 
Risico's Beheersmaatregel Voortgang 

ontwikkeling 
Kans Impact 

Schaarste op arbeidsmarkt, mogelijk 
extra middelen nodig voor Werving en 
selectie en zichtbaarheid als werkgever 
op arbeidsmarkt. Salarissommen zijn 
doorgerekend op werkelijke inschaling. 
Gelet op de schaarste voorzien we een 
risico van het verschil tussen de 
maximale inschaling en de 
werkelijkheid. 

Meer instroom van jong talent, 
inzet stagiaires, We investeren in  
nieuwe site voor  vacatures om 
beter zichtbaar te zijn als 
werkgever op de arbeidsmarkt. 
Meer samenwerken met andere 
gemeenten.  

  8  5 

Onzekerheid over uitkomsten Cao 
onderhandelingen.  

Voor ontwikkelingen CAO, 
indexaties en schaalverschillen 
een reservering opgenomen van 
300.000. 

   5  4 

 
 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicator Eenheid Periode   

Wijk bij 
Duurstede 

Nederland 

  Bestuur en organisatie           

5.01 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2020 2 5,3 nvt 

5.02 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2020 2 4,81 nvt 

5.03 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 2 539,6 nvt 

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

2020 2 0,9% nvt 

5.05 Overhead % van totale lasten 2020 2 24% nvt 

              

  Volkshuisvesting, ruimtelijke orening en 
stedelijke vernieuwing 

          

5.06 WOZ-waarde woningen dzd euro 2019 1 273 376 

5.07 Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 
woningen 

2018 1 2,3 8,6 

5.08 Demografische druk % 2020 2 56,9 54,2 

5.09 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2020 1 910 700 

5.10 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2020 1 910 773 
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Financieel overzicht 
 

 bedragen x € 1.000 

5 Financiën en dienstverlening 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

5.1 Bestuur - 4.525 - 4.126 - 4.016 - 3.969 - 3.482 

5.2 Bedrijfsvoering - 5.896 - 5.418 - 5.352 - 5.354 - 5.354 

5.3 Publiekszaken - 776 - 814 - 823 - 815 - 815 

5.4 Financiën - 1.381 - 1.431 - 983 - 990 - 997 

Totaal Lasten - 12.579 - 11.788 - 11.174 - 11.127 - 10.647 
       

Baten       

5.1 Bestuur 241 262 262 262 262 

5.2 Bedrijfsvoering 173 235 235 235 235 

5.3 Publiekszaken 286 318 293 293 293 

5.4 Financiën 39.556 40.131 39.368 39.373 39.402 

Totaal Baten 40.256 40.945 40.158 40.163 40.192 
       

Saldo van baten en lasten 27.678 29.157 28.984 29.036 29.545 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 754 - 754 - - - 
       

Onttrekkingen 1.784 3.995 465 465 - 12 
       

Mutatie reserves 1.030 3.241 465 465 - 12 
       

Resultaat 28.708 32.398 29.448 29.501 29.534 
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Stelpost Inhoudelijke keuzes nader uit te werken 
 

De financiële situatie van de gemeente is nu nog haalbaar maar niet langer houdbaar. Desondanks 

kiezen wij ervoor om toekomstbestendige keuzes te maken en niet halsoverkop te bezuinigen. In het 

onderstaande overzicht staan de onderwerpen die nader uitgewerkt gaan worden. De keuzes 

worden bij de Voorjaarsnota 2021 gemaakt. Deze keuzes moeten gezamenlijk een bedrag van              

€ 95.000 in 2021 tot € 389.000 in 2022 en verdere jaren opleveren.  

 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

a. Een sluitende begroting en 
efficiënte inzet van geld. 

Een zero-based budgetting ronde. Dat wil zeggen dat 
alle budgetten opnieuw worden bepaald. In sommige 
gevallen zal er minder geld nodig zijn, in andere 
gevallen juist wat meer om een taak goed uit te kunnen 
voeren.  
Optimalisatie reserves en voorzieningen maakt hier 
onderdeel van uit.  
 
Het project basis op orde en de al in deze begroting 
opgenomen besparingen maken dat we moeten 
bekijken of 3% of 4% in de volle breedte verminderen 
van vrije uitgaven haalbaar is.  

+ € 100.000 (2021 e.v.) 

b. Taakstelling stichting 
Binding. 

Stichting Binding is gevraagd om een voorstel te doen 
om de extra kosten op te vangen binnen de eigen 
begroting.  

+ € 130.000 (2022 e.v.) 
(5% taakstelling op 
begroting Binding)  

c.  Optimaal gebruik 
accommodaties. 
 

Verbetering van het 
kostenprofiel met -/- 5% ten 
opzichte van 2019.  

Wijk bij Duurstede heeft meerdere accommodaties die 
niet de hele dag worden benut. Onderzocht wordt hoe 
de accommodaties zo optimaal mogelijk gebruikt 
kunnen worden door de Wijkse samenleving.  
 
Die 5% is gebaseerd op het idee dat op alle 
kostenelementen van de sportaccommodaties iets te 
winnen moet zijn (kapitaallasten, subsidies, onderhoud, 
energielasten en huren en pachten). Die optimalisatie 
kun je dan invullen door i) overcapaciteit af te stoten, ii) 
accommodaties te clusteren, iii) beheer anders te 
organiseren et cetera. 

+ € 40.000 (2022 e.v.) 

d.  Samen trap op en trap af met 
verbonden partijen. 
 
(Eind 2015 is de taakstelling 
op onze eigen organisatie, 
hangende aan de 
ontwikkeling naar 
regiegemeente, gerealiseerd. 
Ondanks extra taken ligt de 
huidige formatie van onze 
organisatie nog steeds onder 
het niveau van 2016.) 

We onderzoeken samen met onze collega gemeenten 
hoe de verbonden partijen kunnen bijdragen aan een 
sluitende begroting.  

+ € 200.000 (2022 e.v.) 
(5% taakstelling op 
apparaatskosten) 

e. Heffen milieuleges. We onderzoeken of we milieuleges kunnen heffen en 
wat het netto oplevert. 

Nnb 

f. Kostendekkendheid 
bouwleges. 

We onderzoeken de kostendekkendheid van onze 
bouwleges, resultaat verwacht in 2020 en wordt 
verwerkt bij Voorjaarsnota. 

Nnb 

g. Goede dienstverlening tegen 
zo laag mogelijke kosten. 

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze  
dienstverlening aan te passen zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit.  

Nnb 
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h. Optimale inzet van de 
doeluitkering 
onderwijsachterstanden. 

We onderzoeken voor welke gemeentelijke activiteiten 
we doeluitkering onderwijsachterstanden nog meer 
kunnen inzetten waardoor elders geld vrijgemaakt kan 
worden. 

Nnb 

i. Verhuur deel van het 
gemeentehuis. 

Onderzocht wordt of een groter deel van het Huis van 
de Gemeente verhuurd kan worden aan andere 
partijen. 

Nnb 

j. OZB-heffing op 
verduurzamingsobjecten. 

We onderzoeken of dit mogelijk is en welke 
opbrengsten dit kan opleveren.  

Nnb 

k. Tijdelijk meer lenen om te 
investeren. 

We onderzoeken of dit kan en wenselijk is en welk 
positief effect dit kan opleveren. 

Nnb 

l. Alternatieve dekking zoeken 
in begroting, bijv. i.p.v. 
reserve grondbeleid 
inkomsten naar ontwikkeling 
(uit de grondexploitaties ten 
gunste van resultaat 
brengen). 

We onderzoeken of dit kan en wenselijk is en welk 
positief effect dit kan opleveren. 

Nnb 

m. Inzet buurtsportcoaches  We gaan kijken of we het deel wat wij als gemeente 
betalen kunnen dekken uit gelden die wij van het Rijk 
krijgen ter bestrijding van armoede. 

Nnb 

 

Onderbouwing bedrag: 

  
2021 2022 en verder Kans percentage Bedrag 

a. € 100.000  €        100.000  95%  €          95.000  

        

b.  -  €        130.000  80%  €        104.000  

c.  -  €          40.000  75%  €          30.000  

        

d.  -  €        200.000  80%  €        160.000  

 
      

   €         100.000   €        470.000     €        389.000  
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Stelpost Het Rijk komt over de brug 

 
Sinds 2015 worden steeds meer taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeente 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 hoofdopgaven, tevens Rijksopgaven. 
Want ondanks de financiële situatie blijven wij gaan en staan voor deze hoofdopgaven. Opgeteld 
gaat het om een bedrag van € 1.035.134. 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’.  Van dit bedrag hebben we 
€372.000 opgenomen in de jaren 2021 en 2022 en € 711.000 in de jaren 2023 en 2024. 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? 
Wat mag het kosten (-) 
/Wat levert het op? (+) 

1. Hoofdopgave  
Kwetsbare inwoners 

  

 Een sluitende begroting en 
goede jeugdzorg 

Dringend beroep bij Rijk om de extra incidentele 
bijdrage Jeugdzorg van € 357.000 structureel te maken.  

+ € 357.000 (2023 e.v.) 

 Een sluitende begroting door 
een compensatie  eigen 
bijdrage WMO door het Rijk 

Dringend beroep bij het Rijk om € 133.000 toe te 
voegen aan de uitkering gemeentefonds ter 
compensatie van niet ontvangen inkomsten a.g.v. het 
door het Rijk ingevoerde abonnementstarief. 

+ € 133.000/jaar 

2.  Hoofdopgave Wonen 
 

  

 Vitale gemeente met 
betaalbare woningen en 
passend voorzieningenniveau 

Dringend beroep op het Rijk om de 
implementatiekosten voor de Omgevingswet te 
vergoeden via een specifieke uitkering in het 
gemeentefonds. 

+ € 32.500/jaar  
(komende 4 jaar) 

3. Hoofdopgave Duurzaamheid    

 Sluitende begroting en tijdig 
door het Rijk afgesproken 
duurzaamheidsdoelstellingen 
realiseren. 

Dringend beroep op het Rijk om de 
implementatiekosten voor diverse 
duurzaamheidsopgaven (waaronder de Transitievisie 
Warmte) te vergoeden via een specifieke uitkering in 
het gemeentefonds. 

• Kosten infaseren duurzame energie 

• Kosten uitfaseren fossiele brandstoffen 

• Personele kosten 

 
 
 
+ € 85.000 /jaar  
+ € 181.875/jaar 
+ € 244.789/jaar 

 
Onderbouwing bedrag: 

    
Kans 

percentage 
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  

Stelpost Rijk      €     372   €     372   €     711   €     711  
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Maatschappelijke risico’s 

Risico's Beheersmaatregel 
Voortgang 

ontwikkeling 
Kans Impact 

1.01 Het Rijk komt niet 
over de brug 

• Vaststellen budgetplafonds 
etc. voor jeugdzorg en 
WMO. 

• Vertragen opstellen 
omgevingsplan. 

• Vertragen ambitie m.b.t. 
infaseren duurzame 
energie in Wijk bij 
Duurstede waaronder 
Transitievisie Warmte.  

Als het Rijk niet over 
de brug komt zullen 
in eerste instantie 
de 
beheersmaatregelen 
hiernaast 
uitgevoerd moeten 
worden. Dit levert in 
2024 structureel   
€ 1.035.134 +p.m 
door ambities aan te 
passen en 
rijksdoelen niet te 
realiseren en   

    

  

Snijden in voorzieningen die 
bijdragen aan de vitaliteit en 
leefbaarheid van onze 
gemeente. 

Als het Rijk niet over 
de brug komt zullen 
in tweede instantie 
de 
beheersmaatregelen 
hiernaast 
uitgevoerd moeten 
worden tot een 
bedrag optellend 
naar  
€ 456.438. 
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Begrotingsresultaat 
 

Budgettair kader 2021-2024 
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief toezicht door de Provincie Utrecht is een 
stuctureel en reëel sluitende begroting.  
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Saldo van baten en lasten       

Lasten       

1 Sociaal Domein - 17.398 - 17.582 - 17.328 - 17.325 - 17.315 

2 Economisch domein - 18.923 - 13.039 - 10.847 - 10.867 - 10.866 

3 Ruimtelijk domein - 10.719 - 10.719 - 10.878 - 10.706 - 10.652 

4 Integrale veiligheid - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 

5 Financiën en dienstverlening - 12.579 - 11.788 - 11.174 - 11.127 - 10.647 

Totaal Lasten - 61.692 - 55.248 - 52.332 - 52.140 - 51.594 
       

Baten       

1 Sociaal Domein 779 780 770 831 828 

2 Economisch domein 13.090 6.752 4.645 4.646 4.646 

3 Ruimtelijk domein 6.787 6.987 7.004 6.969 6.894 

5 Financiën en dienstverlening 40.256 40.945 40.158 40.163 40.192 

Totaal Baten 60.913 55.464 52.577 52.609 52.560 
       

Saldo van baten en lasten - 779 216 244 469 966 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 2.301 - 4.898 - 614 - 1.023 - 1.023 
       

Onttrekkingen 2.375 4.412 805 1.078 601 
       

Mutatie reserves 74 - 486 191 55 - 421 
       

Resultaat - 705 - 270 436 524 545 
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Financiële beschouwing 
 
Het verloop van de saldi vanaf de primitieve begroting 2020-2023 tot aan de huidige begroting 2021-
2024 ziet er als volgt uit:  

  bedragen x € 1.000 

Programma 2020 2021 2022 2023 2024   
                

  BEGROTING 2020 - 2023 primitief 160 8 33 172 - 58 * 

                
  Effecten Voorjaarsnota 2020 -1.420 -1.045 -943 -953 -962   
                

  BEGROTING 2020 - 2023 conform Voorjaarsnota 
2020 

- 1.260 - 1.037 - 910 - 781 - 1.020 * 

                

  meicirculaire 2020 70 92 378 265 210   
                

  Totaal na Voorjaarsnota en meicirculaire 2020 -1.190 -945 -532 -516 -810   

                

  Effecten najaarsnota 2020 -174 -148 -77 -43 -29   
                

  Septembercirculaire 2020 659 454 487 73 187   
                

  Nieuw   -311 -531 -406 -406   
                

  Begrotingssaldo voor besparingen en stelposten - 705 - 950 - 653 - 892 - 1.058   

                
                

  Besparingen   213 328 316 503   
                

  Begrotingssaldo na besparingen - 705 - 737 - 325 - 576 - 555   

                

  Stelpost Inhoud   95 389 389 389   
                

  Stelpost Rijk   372 372 711 711   
                

   BEGROTINGSSALDO  - 705 - 270 436 524 545   

  *- is nadelig             

 

   

31,8%

23,6%

19,4%

3,8% 21,3%

Lasten per programma - Begroting 2021

1 Sociaal Domein (31,8%)

2 Economisch domein (23,6%)

3 Ruimtelijk domein (19,4%)

4 Integrale veiligheid (3,8%)

5 Financiën en dienstverlening (21,3%)
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Incidentele baten en lasten versus structurele baten en lasten  
  bedragen x € 1.000 

Incidentele baten en lasten 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Incidentele lasten         

  Werkbudget meedoen, meedenken, meesturen - 15       

  Werkgroepen duurzaamheid - 10       

  Uitvoeringsprogramma VVGP   - 150     

  Uitgaven omgevingsvisie - 25       

  Afschrijvingslasten gemeentehuis laatste 3 jaar - 476 - 476 - 476   

  Reservering gemeentefonds opschalingskorting - 174       

  Aardgasvrij incidenteel budget - 17       

  Duurzaamheid infaseren duurzame energie - 60 - 30     

  Omgevingsplan - 100 - 100 - 100   

  Facilitair vervangingsinvesteringen <20.000 - 6   - 7   

  Bouw, beleef en geniet - 22       

  Eenmalige kosten implementatie MS 365 - 30       

Totaal incidentele lasten - 935 - 756 - 583 - 

Incidentele baten & besparingen         

  Gemeentefonds opschalingskorting 174       

  Duurzaamheid| Loonkosten programma Duurzaamheid    10     

  Omgevingsplan uitstellen of meer uitsmeren over de tijd  70 50 25   

  Duurzaamheid - Fairtrade werkgroep    3     

  Verlagen opleidingsbudget  25       

  Precariobaten  1.002       

Totaal incidentele baten 1.271 63 25 - 

Incidentele toevoegingen reserves         

  BR Investeringsfonds Stedingelden - 754       

Totaal incidentele toevoegingen reserves - 754 - - - 

Incidentele onttrekkingen reserves         

  BRG afschrijvingslasten gemeentehuis 476 476 476   

  BR omgevingsvisie 25       

  BR AVP projecten 14       

  BR Bouw, beleef en geniet 22       

  BR mobiliteitsfonds 30       

Totaal incidentele onttrekkingen reserves 567 476 476 - 

            

Totaal incidentele baten en lasten 149 - 218 - 82 - 
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  bedragen x € 1.000 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Structurele toevoegingen reserves         

P1 BR sociaal domein  - 298 - 298 - 434 - 434 

P3 BR onderhoud watergangen - 34 - 34 - 34 - 34 

Totaal structurele toevoegingen reserves - 332 - 332 - 468 - 468 

Structurele onttrekkingen         

P2 BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad 25 25 25 25 

P3 BR Fonds volkshuisvesting 8 8 8 8 

P3 BRG Verbouwing Markt 24 - 14 14 14 

Totaal structurele onttrekkingen reserves 33 47 47 47 

            

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen - 299 - 285 - 421 - 421 

 
 
 bedragen x € 1.000 

Structureel resultaat 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Resultaat         

Saldo van baten en lasten 216 244 469 966 

Mutatie reserves - 486 191 55 - 421 

Resultaat - 270 436 524 545 

          

Af: incidentele baten en lasten         

Incidentele baten en lasten 336 - 694 - 558 - 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves - 187 476 476 - 

Af: incidentele baten en lasten 149 - 218 - 82 - 

          

Totaal structureel resultaat - 419 653 606 545 
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Deel II Paragrafen 
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2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Aanleiding en achtergrond 
Twee keer per jaar (bij de begroting en de jaarrekening) vindt er een risicoanalyse plaats en wordt 
het weerstandsvermogen opnieuw bepaald. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het 
vermogen van de gemeente Wijk bij Duurstede incidentele (of onverwachte) financiële risico’s op te 
kunnen vangen en haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit die 
middelen waarover we beschikken om niet begrote kosten te dekken. En ook die risico’s te dekken 
waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten en die van wat grotere 
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.  
 
Beleid gemeente Wijk bij Duurstede 
Het risicomanagement binnen onze gemeente wordt uitgevoerd op basis van de nota 
Weerstandsvermogen 2006 en de Financiële verordening gemeente Wijk bij Duurstede 2020.  
Voor de vaststelling van het weerstandsvermogen nemen we de algemene reserve als uitgangspunt. 
Daarnaast wordt de post onvoorzien en de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit 
meegenomen in de berekening.  
 
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 waarbij: 
• de kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 10%; 
• de kans maal de financiële impact minimaal € 50.000 bedraagt. 
 
Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd. 
 
Kans op risico 

Geschatte kans Omschrijving 

klein 10%   onwaarschijnlijk 

middel 50%   aannemelijk 

groot 80%   waarschijnlijk 

          

 
 
Risico-inventarisatie 
In de volgende tabel zijn de gekwantificeerde risico’s samengevat per onderwerp en ingedeeld per 
type risico. De risico's worden aansluitend toegelicht. 
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 bedragen x € 1.000 

Risico's 
Financieel 

gevolg 
(maximaal) 

Kans 
Benodigde 

weerstands 
capaciteit 

I / S 

Bedrijfsrisico's         

0.1 Gemeentefonds (te weinig middelen en herverdeling) 1.000 Groot 800 S 

0.2 Stelpost Het Rijk komt over de brug 2.166 Afw. 100% 2.166 I 

0.3 Verontreinigings incident riolering 200 Groot 160 I 

0.4 Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie 500 Middel 250 I 

          

Eigendomsrisico’s         

0.5 Huisvesting onderwijs 500 Middel 250 I 

0.6 Planschade claims 500 Klein 50 I 

          

Beleidsrisico’s         

0.7 Rampen en Calamiteiten  1.000 Groot 800 I 

0.8 Omgevingswet (implementatie en uitvoering) 300 Middel 150 S 

0.9 Jeugdzorg, volume stijging door open einde regelingen 1.000 Middel 500 S 

10. Participatie, ontschotting RDWI 100 Middel 50 S 

11. WSW,  Rijks bezuiniging in takenpakket 500 Klein 50 S 

12. WMO volume- en prijs mutaties 800 Klein 80 S 

13.Verbouw Markt 24 300 Middel 150 I 

14. Indexatie onderhoudscontracten 100 Middel 50 S 

15. Onderhoud gebouwen 300 Middel 150 S 

          

Aansprakelijkheidsrisico’s         

16. Garantiestellingen leningen 3.000 Klein 300 S 

17. Garantstelling verzelfstandiging sportfaciliteiten 1.000 Klein 100 I 

          

Totaal benodigde weerstandscapaciteit     6.056   

 
 
 Toelichting op de risico’s: 
 
0.1 Gemeentefonds; te weinig middelen en herverdeling 
Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen hebben 

invloed op het accres (ontwikkeling) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico’s 

met zich mee (trap-op trap-af systematiek). Daarnaast vindt er met ingang van 2022 een 

herverdeling plaats van het gemeentefonds. Bij de eerste versie ging het geld vooral van kleine naar 

grote gemeenten. In de versie die voorligt in het najaar 2020 zou dit beeld wat zijn bijgesteld. Op dit 

moment is nog niet bekend welke impact dit voor ons gaat hebben.  

0.2A Aanvullende Algemene Uitkering inzake financiering Jeugd 
In 2019 heeft het Ministerie van BZK aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. 
Dit was echter formeel geregeld voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In de septembercirculaire wordt 
eenzelfde bedrag ook voor 2022 beschikbaar gesteld. Echter de jaren 2023 en verder is nog niet 
geborgd. Daarom nemen we dit bedrag op als risico wat betreft de verwachte financiering van  
€ 357.000 voor 2023 en 2024. 
 
0.2 Stelpost Het Rijk komt over de brug 
In de begroting 2021 hebben wij een stelpost opgenomen voor nieuwe taken die wij moeten 
uitvoeren zonder voldoende geld van het Rijk. Deze stelpost wordt inhoudelijk toegelicht bij 
Programma 5.  Onderdeel hiervan betreft de stelpost aanvullende middelen jeugdzorg. Deze zijn 
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door het Ministerie van BZK al wel formeel beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022 (€ 
357.000 per jaar). Echter de jaren 2023 en verder is nog niet geborgd. 
We hebben het volledige bedrag van deze stelpost Het Rijk komt over brug van de jaren 2021 tot en 
met 2024 opgenomen als risico. 
 
0.3 Verontreinigingsincident riolering 
Er heeft een ernstig milieudelict plaatsgevonden waarbij sanering noodzakelijk is. De Provincie is 
projectleider en bevoegd gezag over de saneringsaanpak en urgentiebepaling. Momenteel is nog niet 
bekend wie welke kosten betaalt (provincie/gemeente). 
 
0.4 Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie 
Een kleine organisatie is relatief kwetsbaar. Bij ziekte en uitval van medewerkers is het lastig de 
continuïteit te waarborgen.  
 
0.5 Huisvesting onderwijs 
Voor de huisvesting onderwijs is de verordening van toepassing. Door sterk stijgende bouwkosten 
voldoen de landelijke normeringen niet langer. In de bouwsector is sprake van schaarste zowel op 
het gebied van materialen als personeel. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten indringend 
geadviseerd om hier rekening mee te houden.  
 
0.6 Planschade claims 
Door de actualisatie van bestemmingsplannen loopt de gemeente risico op planschade claims. De 
gemeente hanteert hiervoor een planschade risico analyse. 
 
0.7 Rampen en Calamiteiten 
Op het moment van opstellen van deze begroting 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 nog met onvoldoende zekerheid te duiden.  
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.  
Op 14 april 2020 heeft de Raad een bedrag van € 300.000 ter beschikking gesteld ter dekking van de 
uitvoeringskosten en derving inkomsten van de Coronacrisis  
 
0.8 Omgevingswet (implementatie en uitvoering) 
Met ingang van 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering heeft gevolgen voor de 
bedrijfsvoering, met name op het gebied van personele bezetting, ICT, voorzieningen en 
legesopbrengsten. Van de totale omvang is op dit moment nog geen compleet beeld beschikbaar.  
 
09. Jeugdzorg, volume stijging door open einde regelingen 
Gemeenten hebben volgens de Jeugdwet een zorgplicht. Dit betekent dat iedere jongere die volgens 

een wettelijke verwijzer (zoals Stichting Binding, (huis)arts, rechter) wordt verwezen naar een 

zorgaanbieder de zorg moet krijgen die nodig is. Hiermee is er sprake van een open einde regeling. 

Als het aantal kinderen in zorg toeneemt betekent direct dat de zorgkosten stijgen.   

10. Participatie, ontschotting RDWI 
De uitvoering van de Participatiewet is uitbesteed aan het RDWI waarbij door de samenwerkende 
gemeenten een vorm van risicodeling van toepassing is. Bij wijzigingen in de in-en uitstroom kunnen 
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de verhoudingen tussen de gemeenten veranderen. Dit kan voor ons van invloed omdat er regionaal 
een vorm van risicodeling (ontschotting) is afgesproken.  
 
11. Wet sociale werkvoorziening (Wsw),  Rijks bezuiniging in takenpakket 
Het Rijk voert een (oplopende) bezuiniging door op de Wsw-gelden. Het risico is aanwezig dat de 
kosten minder snel dalen dan de ingevoerde bezuiniging van het Rijk. 
 
12. Wmo volume- en prijsmutaties 
De aanvragen Wmo worden gemonitord. Met name de aanvragen Huishoudelijke ondersteuning en 
Hulpmiddelen nemen toe als gevolg van het abonnementstarief. 
 
13. Verbouw Markt 24 
Momenteel vinden de voorbereidingen voor de verbouwing van de Markt 24 plaats. Hiervoor heeft 
de raad in 2017 krediet beschikbaar gesteld. Het budget is daarna echter niet geïndexeerd. 
Doorrekenen van het budget met de huidige prijzen geeft een prijsindexatieverschil van € 226.000. 
Prijsindexatie voor 2021 is hierin (nog) niet meegerekend. Hierdoor is het risico aanwezig dat het 
budget overschreden gaat worden.  
 
14. Indexatie onderhoudscontracten  
Periodiek terugkerende onderhoudswerkzaamheden voor het onderhoud van de openbare ruimte 
besteden wij grotendeels uit aan derde partijen. Wij sluiten (meestal na een aanbesteding) met deze 
partijen contracten af voor de uitvoering van deze diensten. In deze contracten is het gebruikelijk om 
de tarieven na een jaar te kunnen indexeren, bijvoorbeeld vanwege loon-/kostenstijgingen.  
In onze huidige budgetstructuur worden onze budgetten niet jaarlijks geïndexeerd. Dit kan ertoe 
leiden dat onze budgetten na een periode niet meer toereikend zijn.  
 
15. Onderhoud gebouwen 
Voor het gebouwenonderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig waarin alle 
geplande onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen. Het MJOP wordt jaarlijks geactualiseerd en 
geïndexeerd. Tot en met 2020 is hiervoor een voorziening groot onderhoud gebouwen aanwezig (in 
de Najaarsnota 2020 is deze omgezet in een reserve). Jaarlijks zijn (vaste) bedragen toegevoegd aan 
deze voorziening. Deze bedragen zijn in tegenstelling tot het MJOP echter niet jaarlijks geïndexeerd. 
Als het gemeentelijk vastgoed in de toekomst verduurzaamd gaat worden, zijn hier ook kosten aan 
verbonden. Deze duurzaamheidmaatregelen zijn tot op heden (nog) niet begroot. Het risico is vrij 
groot dat deze voorziening (reserve) niet toereikend is om alle bovengenoemde kosten te kunnen 
betalen. 
 
16. Garantiestelling leningen  
De gemeente staat garant voor het garantievermogen inzake de Wet Sociale Woningbouw (WSW). 
Daarnaast staat de gemeente garant voor een aantal leningen zonder WSW achtervang. 
 
17. Garantiestelling verzelfstandiging sportfaciliteiten 
De gemeente heeft een waarborg op een financieringsovereenkomst van een geprivatiseerde 
sportinrichting verstrekt. Dit betreft een langlopende lening. Bij de het bepalen van het risico houden 
we rekening met de bedrijfsvoering/continuïteit van de sportfaciliteiten 
 
Risicokaart 
De risicokaart ziet er als volgt uit. Hierbij heeft groen een lage risicoscore, oranje een gemiddelde 
risicoscore en rood een hoge risicoscore. 
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Risicokaart       

  Kans     

  klein middel groot 

Financieel gevolg (maximaal) 10% 50% 80% 

kleiner dan € 100.000 6,11,12,17 10,14   

€ 100.000 -   € 250.000 16 8,13,15 3 

€ 250.000 -   € 500.000   4,5   

€ 500.000 - € 1.000.000   9 1,7 

groter dan € 1000.000     2 

 
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 de 
weerstandscapaciteit.  
 
 bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Beschikbare weerstandscapaciteit       

Algemene reserve 7.447 5.721 5.451 

Post onvoorzien 32 50 50 

Onbenutte capaciteit OZB 878 878 748 

Beschikbare weerstandscapaciteit 8.357 6.649 6.249 

        

Benodigde weerstandscapaciteit 6.193 6.572 6.056 

        

Weerstandsvermogen 1,35  1,01  1,03  

 
Voor de kwalificatie van bovengenoemde ratio van het weerstandsvermogen wordt bij veel 
gemeenten onderstaande tabel gehanteerd: 

 
Wij zitten nog net op de grens voldoende, maar wel fors aan de ondergrens. Verhoging van het 
weerstandsvermogen is dus noodzakelijk. 
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 bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Beschikbare weerstandscapaciteit       

Algemene reserve 7.447 5.721 5.451 

Post onvoorzien 32 50 50 

Onbenutte capaciteit OZB 878 878 748 

Beschikbare weerstandscapaciteit 8.357 6.649 6.249 

        

Benodigde weerstandscapaciteit 6.193 6.572 6.056 

        

Weerstandsvermogen 1,35  1,01  1,03  

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 vergelijkbaarheid van de financiële 
positie en over de baten en de lasten van de gemeenten.  
 

Kengetallen   
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Verplichte kengetallen               

1. Netto schuldquote   55,1% 43,7% 44,7% 45,3% 41,1% 37,8% 

2.   Sovabliliteitsratio   25,4% 24,0% 25,3% 25,4% 26,0% 26,5% 

3.   Grondexploitatie   0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 

4.   Structurele exploitatieruimte   1,2% 0,0% -0,8% 1,2% 1,2% 1,0% 

5.   Gemeentelijke belastingcapaciteit   113,8% 109,8%         

                

Overige kengetallen               

6.   Weerstandsratio   1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

                

 
Beoordeling van de kengetallen 
Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo 
hoeft een hoge schuld niet perse een nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat 
afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de 
kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is daardoor niet mogelijk om een individueel kengetal 
te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten altijd in 
samenhang worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed 
beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. De kengetallen zijn daarom 
gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omdat de 
kengetallen in hun onderlinge relatie moeten worden bezien in de beoordeling van de financiële 
positie, worden deze voorzien van een toelichting. 
 
Netto schuldquote  
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau 
van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen (baten exclusief 
mutaties in de reserves) en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op 
de exploitatie. Objectief gezien is de netto schuldquote van de gemeente Wijk bij Duurstede niet 
hoog (een netto schuld van maximaal 90% wordt als aanvaardbaar gezien).  
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Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de 
gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie 
over de financiële positie van een gemeente.  
 
Grondexploitatie 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten 
opzichte van de totale (geraamde) baten. Overigens zegt dit kengetal niets over de looptijd, 
courantheid en risico’s van de betreffende grondexploitaties. In de paragraaf grondbeleid wordt daar 
nader op ingegaan. 
 
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. 
 
Woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde  
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde 
woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing). Bij de heffingen wordt gestreefd naar 
kostendekkende tarieven. Het staat de gemeente vrij om bij de inkomsten te opteren voor een lagere 
heffing dan wettelijk is toegestaan.  
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2.2 Onderhoud kapitaalgoederen  
 
Inleiding  
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.  
 
Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) werkt met een lange termijnplanning, ook wel de basis van 
assetmanagement. Samen met het nieuwe beheersysteem brengen we hiermee de basis op orde en 
biedt dit de basis voor onze nieuwe manier van werken. In het beheerkwaliteitsplan (BKP) gaan we 
uit van een ambitieniveau dat is vastgesteld op beeldkwaliteitsniveau B en waarbij de planhorizon 
voor investeringen 50 jaar is in plaats van 4 jaar.  
Het vastgestelde “Beheerkwaliteitsplan (BKP) 2020-2025 Gemeente Wijk bij Duurstede” 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 maar ook onderverdeeld in de 
wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de volgende kostensoorten 
gesplitst worden:  
dagelijks en serviceonderhoud (dekking via de exploitatie)  
groot onderhoud en nieuwe investeringen (voorzieningen en/of bestemmingsreserves, kapitaallasten 
te dekken via de exploitatie)  
 
Het beschikbare budget voor het dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte is voldoende 
om de huidige beheerkwaliteit in stand te houden mits er een structurele financiering is voor de 
vervanging van kapitaalgoederen.  
Naast het BKP is ook het integraal uitvoeringsplan (IUP) BOR opgesteld en in december 2019 
vastgesteld. Dit integraal uitvoeringsplan omvat de geplande werkzaamheden voor het groot- en 
vervangingsonderhoud, integraal afgestemd tussen de verschillende beheerdisciplines en 
beleidsplannen en gedetailleerder weergegeven met de bijbehorende kosten en planning.  
In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd 
en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende pagina’s worden de 
diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse onderwerpen nader 
toegelicht, waaronder de invloed op de begroting en de uit te voeren werken/Investeringsprojecten 
in 2021.  
In 2004 heeft de gemeenteraad het gebouwenbeheersplan vastgesteld; daarom maakt het geen deel  
uit van het BKP). Gezien de vele ontwikkellocaties wordt het plan jaarlijks geactualiseerd. 
 
Het jaar 2021 staat voor een groot deel in het teken van het invoeren van een nieuwe manier van 
monitoring, directievoering en toezicht. Team BOR gaat monitoren op zowel technische 
beeldkwaliteit als op de beleving van de inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van technische 
inspecties, schouwen en voeren wij interviews met inwoners of houden wij enquêtes  om te kijken 
hoe de openbare ruimte wordt beleefd. Om meer grip op de aannemers te krijgen gaan wij 
directievoering en toezicht nog meer professionaliseren en standaardiseren. Hierbij profiteren wij 
van verbeteren van onze areaalgegevens en nieuwe software die nu ook buiten op het werk 
beschikbaar zijn.  
In 2021 vervolgen wij de nieuwe manier van werken bij de buitendienst waarbij wij norm-gestuurd 
en servicegericht zijn gaan werken. We stellen strakke normen welk onderhoud we willen doen, hoe 
lang we daar mee bezig mogen zijn, en stemmen deze werkwijze en planning af met de aannemers 
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om zo efficiënt mogelijk te werken. Tevens ruimen wij tijd in voor meldingen openbare ruimte, 
wensen en verzoeken van inwoners en het faciliteren van zelfbeheerders.  
 
Tabel 1. Overzicht beheerplannen tot en met 2021  

Kapitaalgoederen Beheerplan Jaar van vaststelling 

Wegen  IN BKP en IUP 2019 

Kunstwerken  IN BKP en IUP 2019 

Verkeer  IN BKP en IUP 2019 

Riolering  Gemeentelijk Water+Rioleringsplan (WRP I) 2019 

Openbare verlichting IN BKP en IUP 2019 

Groen IN BKP en IUP 2019 

Watergangen  IN BKP en IUP 2019 

Gebouwen  Beheerplannen Gebouwen 2004 

Beschoeiingen, duikers en stuwen IN BKP en IUP 2019 

      

 

BELEIDSKADER ALGEMEEN 
Voor alle onderstaande kapitaalgoederen geldt hetzelfde onderstaande beleidskader: 
Het Beheerkwaliteitsplan (BKP) geeft de financiële en (beeld)kwaliteitskaders aan waarbinnen de 
onderhoud- en renovatieplannen worden vervaardigd. Het BKP is een integraal plan van alle 
beheeronderdelen van de openbare ruimte. Dit plan omvat een financiële planning voor de komende 
70 jaar. Het BKP wordt verder uitgewerkt in het vastgestelde Integraal Uitvoerings Plan (IUP). Het IUP 
omvat een gedetailleerdere weergave van het geplande groot onderhoud en vervangingen van de 
eerstvolgende 10 jaar. Het BKP heeft een relatie met de overige beleidsplannen zoals het GVVP, WRP 
en Groenstructuurplan. Het IUP wordt afgestemd met de vigerende beleidsplannen en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Beide plannen zijn in werking vanaf 1-1-2020. 
 
Op basis van het BKP zijn in de kadernota 2020 de benodigde extra investeringen aangevraagd en 
toegekend, waardoor deze samen met de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten (exploitatie) 
toereikend zijn om de huidige beeldkwaliteit te handhaven. Met de huidig  beschikbare en 
toegekende middelen kan ook het achterstallige onderhoud van de afgelopen jaren van 
bezuinigingen ingelopen worden en kan er in 2025 gestart worden met de grootscheepse groot 
onderhoud opgaven van de woonwijken. Deze onderhoudswerkzaamheden worden wijksgewijs 
voorbereid en uitgevoerd. E.e.a. zoals vermeld in het Integraal Uitvoerings Plan. 
 

Wegen  

Naam beheerplan BKP/IUP Wegen 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

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

Doel 

Het BKP-deel wegen  geeft inzicht in de actuele  kwaliteit en 
de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het 
onderhoud aan het wegennet om het vastgestelde 
kwaliteitsniveau B en deels C  te bereiken/handhaven. 

Beleidskader specifiek: 
In 2020 zijn de laatste weginspecties uitgevoerd die 4-jaarlijks 
worden uitgevoerd. 
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Financiële situatie 2021: 
In 2019 is het BKP en het IUP opgesteld waarbij een financieel 
doorzicht is gemaakt voor de  komende 70 jaar op gebied van 
noodzakelijke vervangingen/Investeringen. 

  
 In het IUP worden investeringen van de eerstvolgende 10 jaar 
gedetailleerder uitgewerkt. 

  
Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden 
bekostigd uit investeringskredieten. 

  
De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 

    

  
Voor wegen zijn de volgende investeringsprojecten in 2021 
gepland (uitvoering): 

  -          Reconstructie Broekweg 

  -          Zandweg Fase 2 

  -          Dorpstraat en Kerkweg 

  -          Langbroekerdijk (gedeelte kern Langbroek) 

  -          Smidsdijk 

  -          Romeinenbaan 

 

Toelichting op soort werkzaamheden 

Investeringen/ vervangingsprojecten 
Complete vervangingen van beheeronderdelen zoals 
aanbrengen nieuwe wegconstructie,  verandering van 
fundering, herinrichtingen en verbredingen. 

Groot onderhoud 
Incidentele werkzaamheden zoals: grote 
herstraatwerkzaamheden, asfaltoverlagingen, bakfrezen, 
scheuren dichten en aanbrengen van slijtlagen. 

Dagelijks onderhoud Periodieke werkzaamheden zoals: vegen, onkruidbestrijding, 
kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik.  

Service onderhoud Niet te plannen werkzaamheden zoals: plaatselijke 
verzakkingen, schades, klachten en meldingen, calamiteiten.  

Inspecties en onderzoeken 
Weginspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk 
en investering, funderingsproblemenonderzoek, 
draagkrachtonderzoeken e.d.  

 

Bruggen / Kunstwerken 
 

Naam beheerplan BKP/IUP Bruggen 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

Te onderhouden 
kapitaalgoederen: 

Alle gemeentelijke verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen (56 stuks) 
en 1 viaduct. 

Doel: Het BKP- bruggen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de 
benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle 
gemeentelijke bruggen en viaduct om het vastgestelde 
kwaliteitsniveau B te bereiken/handhaven.  

Beleidskader specifiek: In 2018 zijn de laatste bruginspecties uitgevoerd die 4-jaarlijks 
worden uitgevoerd. 
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Financiële situatie 2021: In 2019 is het BKP en het IUP opgesteld waarbij een financieel 
doorzicht is gemaakt voor de  komende 70 jaar op gebied van 
noodzakelijke vervangingen/Investeringen.  

  In het IUP worden investeringen van de eerstvolgende 10 jaar 
gedetailleerder uitgewerkt. 

  Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden bekostigd 
uit investeringskredieten. 

  De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 

  Voor bruggen zijn er in 2021 de volgende vervangingsinvesteringen 
gepland: 

                Vervangen duikerbrug in de Langbroekerdijk. 

                 Vervangen/Groot onderhoud 6 houten bruggen.  

 
Toelichting op soort werkzaamheden.  

Investeringen/ 
vervangingsprojecten 

Vervangen complete brugconstructie, nieuwe brug, verbredingen of 
constructieve andere opbouw brug.   

Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: vervangen brugdek of leuning, 
herstellen landhoofden.  

Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, klachten 
en meldingen, calamiteiten.  

Inspecties en onderzoeken Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk.  

 
 
Verkeer- en straatmeubilair 
 

Naam beheerplan BKP/IUP Straat en verkeer 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

Te onderhouden 
kapitaalgoederen: 

Alle gemeentelijke verkeersborden, verbods- en gebodsborden, 
straatnaamborden, (ANWB)-bewegwijzering en straatmeubilair. 

Doel: Het BKP- Verkeer geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde 
budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud het verkeer en 
straatmeubilair om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te 
bereiken/handhaven.  

Beleidskader specifiek: Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten t.w. 
Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990, Burgerlijk Wetboek, Algemene Plaatselijke 
Verordening. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals 
milieu, sociale veiligheid, handhaving en evenementen.  

Financiële situatie 2021: In  2019 is het BKP en het IUP opgesteld waarbij een financieel 
doorzicht is gemaakt voor de komende 70 jaar op gebied van 
noodzakelijke vervangingen/Investeringen. In het IUP worden 
investeringen van de eerstvolgende 10 jaar gedetailleerder 
uitgewerkt. 

  Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden bekostigd 
uit investeringskredieten. 

  De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 
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  Voor Verkeer  zijn in 2021 de volgende vervangingsinvesteringen 
gepland: 

  Vervangen divers straat- en verkeersmeubilair in de hele gemeente.  

 
 
 
Toelichting op soort werkzaamheden 

Investeringen/ 
vervangingsprojecten 

Vervangen compleet beheeronderdeel bijvoorbeeld bebording hele 
woonwijk ivm nieuw parkeerbeleid, verkeerszones, parkeerroutes 
e.d.   

Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Vervangen bebording en palen, 
straatmeubilair zoals hekwerken, palen e.d. , (ANWB)-bewegwijzering 

Service onderhoud Werkzaamheden als gevolg van verzoeken, klachten en meldingen. 

Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, 
calamiteiten 

Inspecties en onderzoeken Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk.  

 
 
Riolering 

Naam beheerplan WRP Water en RioleringsPlan 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

Te onderhouden kapitaalgoederen: Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en 
overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle 
pompgemalen en bijbehorende zaken. 

Doel: Het WRP geeft inzicht in de noodzakelijke onderhoud- en 
nieuwbouwwerkzaamheden, op gebied van Riolering en 
oppervlaktewater en de daartoe benodigde budgetten voor de 
planperiode. Tevens wordt het Water- en Rioleringsplan 
gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. In 
het WRP 1 is een lijst van investeringen opgenomen, die 
noodzakelijk zijn om de riolering en het onderdeel water in de 
gemeente op het vereiste niveau te brengen en/of te houden. 
Deze lijst bevat investeringen voor vervanging, verbetering en 
aanleg/uitbreiding. 

Beleidskader specifiek: Eind 2019 is het Water- en Rioleringsplan vastgesteld.  

  

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) en de 
provincie, zijn hierin verwerkt. Ook staat hierin opgenomen 
hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals 
klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire economie. 
Het WRP en het BKP/IUP zijn onderling met elkaar 
verbonden/op elkaar afgestemd. 

Financiële situatie 2021: In 2019 is het WRP 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 
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in relatie met de andere beheeronderdelen verder uitgewerkt. 
De voorziening WRP/GRP omvat het groot 
onderhoud/renovaties. De servicewerkzaamheden, het 
dagelijks onderhoud en de kapitaallasten worden bekostigd uit 
de exploitatie. 

  
Voor Riolering zijn de volgende vervangingsinvesteringen 
gepland: 

  -          Rioleringen koninginnenbuurt 

  -          Vervangen pomp gemalen 

  
-          Grondwateronderzoeken en maatregelen 

uitvoeren Langbroek en De Horden. 

  
-          Klimaatmaatregelen doorvoeren (knelpunten 

oplossen). 

  

Op basis van het WRP zijn in de kadernota de benodigde extra 
investeringen, de diverse maatregelen op gebied van 
klimaatadaptie, water en energietransitie vastgesteld. De 
huidige beschikbare en toegekende middelen zijn toereikend 
om de huidige beeldkwaliteit te handhaven en ambities te 
realiseren. Vanaf 2023 zal gestart worden met de 
grootscheepse groot onderhoud opgaven van de woonwijken. 
Deze onderhoudswerkzaamheden op gebied van riolering 
zullen wijksgewijs voorbereid en uitgevoerd worden in 
samenwerking met de onderhoudswerkzaamheden uit het 
BKP en IUP. 

 

Toelichting op soort werkzaamheden 

Investeringen/ 
vervangingsprojecten 

Vervanging riolering, vergroten systeem of overgang van enkel naar 
dubbel systeem,  

  afkoppelen, aanleg bergbezinkbassin.  

Groot onderhoud 
Groot onderhoud, relining van bestaande riolering, 
herstelwerkzaamheden.  

Service onderhoud n.v.t. 

Dagelijks onderhoud 
Kolkenbestek (reinigen kolkputjes), pompen gemalen bestek, 
ontstoppen huisaansluitingen 

Inspecties en onderzoeken Wijksgewijse inspectie t.b.v. reiniging riolering. 

 

Openbare verlichting  

Naam beheerplan BKP/IUP OVL 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke openbare verlichting 

Doel: Het BKP-Openbare Verlichting  geeft inzicht in de actuele 
kwaliteit, onderhoudsbehoefte en de benodigde budgetten 
voor het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare 
verlichting  om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te 
bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid te kunnen garanderen.  
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Beleidskader specifiek: 

Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals 
milieubeheer, sociale veiligheid en duurzaamheid en het 
energieakkoord.  

Financiële situatie 2021: In  2019 is het BKP en het IUP opgesteld waarbij een financieel 
doorzicht is gemaakt voor de komende 70 jaar op gebied van 
noodzakelijke vervangingen/Investeringen. In het IUP worden 
investeringen van de eerstvolgende 10 jaar gedetailleerder 
uitgewerkt. 

  
Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden 
bekostigd uit investeringskredieten. 

  

De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 

  
Voor OVL  zijn in 2021 de volgende vervangingsinvesteringen 
gepland: 

  
-          Vervangen openbare verlichting binnenstad Wijk bij 
Duurstede 

  
-          Vervangen openbare verlichting Langbroek / Cothen 
(laatste gedeelte) 

  -          Vervangen openbare verlichting buitengebied. 

  

Voor 2021 staat tevens het Europees aanbesteden van beheer 
en onderhoud van alle openbare verlichting gepland. Het 
beleidsplan en meerjarenplan zijn in 2020 afgerond. Het 
opstellen van het bestek en de aanbesteding vinden plaats in 
2021. Het nieuwe contract is vanaf juli 2021 in werking.  

 

Toelichting op soort werkzaamheden 

Investeringen/ vervangingsprojecten 
Vervangingsprojecten, overgang naar LED-armaturen, aanleg 
OVL in nieuwe woonwijken. 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud zoals schoonmaakrondes, schilderrondes- 
en energiekosten en de overige kosten (voorbereiding 
werkzaamheden en projecten).  

Dagelijks onderhoud 
Schades (als er wel beroep op waarborgfonds gedaan kan 
worden, betaalt gemeente  eigen risico), vandalisme 
klachten, verzoeken en meldingen. 

 

Groen 

Naam beheerplan BKP/IUP Groen 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

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. 

Doel: Het BKP-onderdeel Groen geeft inzicht in de actuele kwaliteit, 
onderhoudsbehoefte en de benodigde budgetten voor het 
uitvoeren van het onderhoud aan groen, spelen en 
begraafplaatsen om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te 
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bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid te kunnen garanderen.  

Beleidskader specifiek: De nu geldende beleidskaders worden gevormd door het 
groenstructuurplan en visie.  

  Het Beheerkwaliteitsplan (BKP)  geeft de financiële en 
(beeld)kwaliteitskaders aan waarbinnen de onderhoud- en 
renovatieplannen worden vervaardigd. Het BKP is een 
integraal plan van alle beheeronderdelen van de openbare 
Ruimte waaronder Groen, spelen en begraafplaatsen.  

  Dit plan omvat een financiële planning voor de komende 70 
jaar. Het BKP wordt verder uitgewerkt in het vastgestelde 
Integraal Uitvoerings Plan (IUP). Het IUP omvat een 
gedetailleerdere weergave van het geplande groot onderhoud 
en vervangingen van de eerstvolgende 10 jaar.  Het BKP heeft 
een relatie met de overige beleidsplannen zoals het GVVP, 
WRP en Groenstructuurplan. Het IUP wordt afgestemd met de 
vigerende beleidsplannen en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Beide plannen zijn in werking vanaf 1-1-2020. 

Financiële situatie 2021: Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals 
milieubeheer, sociale veiligheid en duurzaamheid.  

  In  2019 is het BKP en het IUP opgesteld waarbij een financieel 
doorzicht is gemaakt voor de komende 70 jaar op gebied van 
noodzakelijke vervangingen/Investeringen. In het IUP worden 
investeringen van de eerstvolgende 10 jaar gedetailleerder 
uitgewerkt. 

  Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden 
bekostigd uit investeringskredieten. 

  De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 

  Voor Groen  zijn in 2021 de volgende 
vervangingsinvesteringen gepland: 

  -          Vervangen diverse speelterrein inclusief ondergronden. 

  -          Kwaliteitsverbeteringen diverse wijkingangen 

  -          Kwaliteitsverbeteringen diverse zichtlocaties 

  -          Vervangen groenvak promenade-molenakker 

 

Toelichting op soort werkzaamheden  

Investeringen/ vervangingsprojecten Compleet vervangen van groenvakken, nieuwe 
inrichtingen, vervangen bomen(lanen) met 
plantgatverbeteringen e.d.  

Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Grootschalige 
onderhoudswerken die meerdere malen gedurende de 
levensduur van het te beheren groenobject voorkomen.  
Bestrijding boomziektes. 

Werkzaamheden derden / buitendienst Planbaar onderhoud dat elk jaar of meerdere keren per 
jaar plaatsvindt zoals onkruidbestrijding, schoffelbestek, 
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hagen snoeien en maaien en/of dat kan worden 
uitbesteed. 

Groen onderhoud beplantingen Kleine inboetwerkzaamheden, herstellen kale plekken, 
schades en klachten en verzoeken.  

Onderhoud begraafplaatsen Alle voorkomende werkzaamheden op een begraafplaats 
waaronder het verwijderen van gedenktekens van graven, 
waar geen rechthebbenden meer voor zijn, voorzieningen 
in stand houden e.d.  

 

Watergangen en waterbouwkundige constructies 

Naam beheerplan BKP/IUP Water 

Jaar vaststelling 2019 

Actualisatie plan Jaarlijks 

Te onderhouden kapitaalgoederen: Watergangen:  

  -          Kasteelgracht   

  -          Watergang maaien door gemeente, slootvuil afvoer door 
derden 

  -          Watergangen maaien en slootvuil afvoeren door 
gemeente 

  -          Watergangen waar gemeente alleen slootvuil afvoert 

  Waterbouwkundige constructies;   

  -          Beschoeiingen in totaal (incl. stalen damwand) 

  -          Duikers 

  -      Stuwen, 3 stuks (middelgroot).  

Doel:   

Beleidskader specifiek: 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. Daarnaast is de flora- en faunawet 
eveneens onderdeel van het wettelijk  kader en wordt er 
tijdens de uitvoering rekening gehouden met het duurzaam 
inkopen waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en 
sociale aspecten. De volgende beleidsdocumenten zijn hierbij 
van belang: Water- en Rioleringsplan (WRP 1) en het 
Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam 
Rijnkanaal. Tevens is het baggerplan van belang. De gemeente 
heeft samen met het HDSR het beleid ten aanzien van 
baggeren in de gemeente uitgewerkt in een baggerplan. Het 
baggeren maakt daarom geen onderdeel uit van het 
beheerplan watergangen. 

Financiële situatie 2021: In  2019 zijn zowel het BKP, IUP als het WRP opgesteld waarbij 
een financieel doorzicht is gemaakt voor de komende 70 jaar 
op gebied van noodzakelijke vervangingen/Investeringen. In 
het IUP worden investeringen van de eerstvolgende 10 jaar 
gedetailleerder uitgewerkt. 

  Het groot onderhoud/de renovatiewerkzaamheden worden 
bekostigd uit investeringskredieten. 
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  De servicewerkzaamheden, het dagelijks onderhoud en de 
kapitaallasten worden bekostigd uit de exploitatie. 

  Voor Watergangen en waterbouwkundige constructies zijn in 
2021 de volgende vervangingsinvesteringen gepland: 

  -          Vervangen oeverbeschoeiing op diverse plaatsen (o.a. 
Vechtsteen en en Nieuweweg). 

Toelichting op soort werkzaamheden * het planmatig groot onderhoud betreft het baggeren, echter 
dit is niet in het beheerplan watergangen opgenomen, hiervoor is een aparte voorziening getroffen. 

 

 bedragen x € 1.000 

Reserves en voorzieningen kapitaalgoederen 
Saldo 

1-1-2021 
Stortin- 

gen 
Onttrek- 

kingen 
Saldo 

31-12-2021 

Bestemmingsreserve     

BR Monumentenbeleid 7 - - 7 

BR Onderhoud watergangen (baggerplan) 302 34 - 337 
     

Voorzieningen egalisatie tarieven     

VZ riolering/GRP IV 6.467 584 - 138 6.913 
     

Voorzieningen onderhoud     

VZ onderhoud speelvoorzieningen 10 - - 10 

VZ onderhoud gebouwen 2.106 319 - 51 2.374 
     

Totaal 8.893 938 - 189 9.642 
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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 56 stuks 

• Duikers 129 stuks 

• Houten stuw 3 stuks 

• Viaduct 1 stuks 
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2.3 Bedrijfsvoering   
 

Inleiding 
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht 
biedt in de beleidsvoornemens, en de realisatie daarvan, ten aanzien van de bedrijfsvoering. Vanuit de 
beleidsvrijheid die hierbij aan de gemeenten is over gelaten wordt wel beoogd dat er een logische 
verbinding ontstaat tussen het programma overhead richting de andere programma’s. Het streven van 
de gemeente Wijk bij Duurstede is om vanuit de paragraaf bedrijfsvoering het principe van “Plan, Do, 
Check, Act” te borgen. 

Administratieve Organisatie & Interne controle 
Een goede organisatie van het de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) 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. Onze focus vanuit de IC is en blijft vooral het 
voortdurend verbeteren van onze kwaliteit van dienstverlening. Dit vanuit de Plan, Do, Check, Act 
gedachte. 
Fiscale beheersing en gewenste procesverbeteringen zijn de focus voor het jaar 2021.  
Onze fiscale processen zijn recent onderzocht en bevindingen en aanbevelingen worden 
geprioriteerd en geïmplementeerd.  
 
Vanaf 2021 geldt voor gemeenten de rechtmatigheidsverantwoording, een ‘In Control Statement’. 
Dit betekent dat het college in de jaarrekening verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. Het is 
vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en 
te beoordelen. In samenwerking met onze accountant wordt het Controleplan 2021 opgesteld 
waarin aandacht wordt besteed aan de rechtmatigheidsverantwoording en de inrichting van onze 
interne control functie.  
Er is een kans aanwezig dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een jaar wordt 
uitgesteld. De Commissie BBV heeft hierover momenteel nog geen uitsluitsel gegeven. Wij volgen 
hun richtlijnen daarin. 
 
Lonen 2021  
De afgelopen 2 jaren zijn de lonen als gevolg van nieuwe CAO afspraken flink gestegen. Of dit doorzet 
in 2021 is onzeker. De Cao Gemeente loopt op 1 januari 2021 af. Met de uitbraak van Corona en de 
maatregelen daartegen lijkt de lijn bij CAO onderhandelingen een pas op de plaats met betrekking 
tot loonontwikkeling en meer focus op inhoudelijke aanpassingen. De onderhandelingen over een 
nieuwe CAO beginnen na 1 november 2020. De concept-arbeidsvoorwaardennota bevat voorstellen 
voor harmonisatie van verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen en, een aantal 
kleinere voorstellen.  
 
Wij hebben de salarislasten in de begroting opgenomen op basis van werkelijke loonsommen en 
verwachte indexaties. Daar komt bij dat de pensioenpremies volgend jaar fors gaan stijgen.  
Daarnaast kent onze organisatie reguliere ontwikkelingen. Bepaalde beleidsterreinen vergen meer 
aandacht (bijvoorbeeld het Sociaal domein), terwijl andere in belang afnemen. Accenten in 
werkzaamheden veranderen in de loop der tijd en het vergt flexibiliteit van de organisatie en het 
personeel om die wijzigingen op te vangen. Ook voor deze ontwikkelingen geldt de afspraak dat wij 
deze van dekking voorzien binnen de loonsom of daarvoor gelabelde budgetten. 
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Garantiebanen 2021 
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. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft zich daarom ten doel 
gesteld om binnen de eigen gemeente extra garantiebanen beschikbaar te stellen. Sinds 2018 wordt 
hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld. 
 

Overhead 
Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de 
overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden alle 
bedrijfskosten transparant gerapporteerd. Dit betekent dat bedrijfskosten die direct verbonden zijn 
aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, in de betreffende taakvelden 
worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord via taakveld 0.4 
Overhead, ondersteuning organisatie en niet meer zoals in het verleden via kostenplaatsen. In 
onderstaande tabel wordt dit zichtbaar gemaakt.  

 bedragen x € 1.000 

Taakveld overhead 
Begroting 

2021 

Personeel en bedrijfsvoering   

Salariskosten overhead - 3.997 

Bedrijfsvoering - 800 

Totaal Personeel en bedrijfsvoering - 4.797 
   

Organisatiekosten   

Huisvesting gemeentehuis - 761 

Huisvesting stadhuis - 40 

Informatievoorziening en automatisering - 1.318 

Gegevensbeheer - 169 

Communicatie - 67 

Juridische zaken - 58 

Facilitair - 206 

Streekarchief gebouw 50 

Bedrijfshulpverlening - 25 

Directieteam - 40 

Ondernemingsraad - 14 

Werkbudget ontwikkeling meedoen,denken sturen - 15 

Totaal Organisatiekosten - 2.664 
  

Totaal overheadkosten - 7.461 
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2.4 Verbonden partijen 
 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden 
partijen. Het zijn vooral gemeenschappelijke regelingen (GR’s). 
 
Belang voor de raad 
Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen 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 bij 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. 
De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, 
worden hieronder genoemd. Per GR worden de doelstellingen de bijdrage voor onze gemeente 
beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar de betreffende begroting voor 
2021 van de GR’s.  
 

  bedragen x € 1.000 

Verbonden partijen 

Bekend 
bij 

Eigen vermogen Vreemd vermogen 
Verwacht 
resultaat 

Raad 1-1-2021 
31-12-

2021 
1-1-2021 

31-12-
2021 

2021 

Gemeenschappelijke regelingen             

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  14.596 13.540 62.037 82.531 - 1.056 

Regionaal archief Zuid Utrect (RAZU)  225 227 332 186 - 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  224 149 7.250 7.850 - 75 

Regionale ICT Dienst (RID)  60 60 7.040 6.540 - 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  2.756 nnb 5.420 nnb nnb 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)  821 859 7.749 7.602 156 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)  536 521 9.380 8.955 - 

Vuilstortplaats Maarsbergen  nnb nnb nnb nnb nnb 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)   nnb nnb nnb nnb nnb 

              

Vennootschappen en coöperaties             

Biga Groep BV  12.000 12.000 2.000 2.000 nnb 

Vitens BV  nnb nnb nnb nnb nnb 

BNG  nnb nnb nnb nnb nnb 

              

              

            

nb = nog niet bekend       
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 bedragen x € 1.000 

Bijdragen aan verbonden partijen 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 1.411 - 1.440 - 1.474 

Regionaal archief Zuid Utrect (RAZU) - 97 - 99 - 104 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) - 337 - 384 - 373 

Regionale ICT Dienst (RID) - 789 - 770 - 763 

GGD Midden Nederland - 770 - 798 - 812 

Omgevingsdienst Regio Utrecht - 369 - 358 - 364 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) - 6.899 - 7.177 - 7.296 

Totaal bijdragen aan verbonden partijen - 10.671 - 11.026 - 11.186 

 

Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  
De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De VRU fungeert als samenwerkingsverband van en voor de gemeenten. De 
deelnemende gemeenten betreffen de 26 gemeenten uit de Provincie Utrecht, waaronder Wijk bij 
Duurstede. Deelname aan een veiligheidsregio is een wettelijke verplichting en is geregeld in de Wet 
Veiligheidsregio’s. Het doel van een veiligheidsregio is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, 
de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering, 
bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te organiseren, om zo een doelmatige en 
slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. 
De Veiligheidsregio Utrecht kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het 
algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de 26 burgemeesters van de gemeenten in de 
veiligheidsregio Utrecht. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het 
algemeen bestuur. De burgemeester vertegenwoordigt zijn/haar gemeente in de veiligheidsregio en 
legt daarover verantwoording af in zijn eigen gemeenteraad.  
Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU iedere 4 jaar de volgende documenten 
vast te stellen:  
- Regionaal risicoprofiel  
- Beleidsplan  
- Regionaal crisisplan  
 
Financiën  
De gemeente Wijk bij Duurstede betaalt in 2021 een bijdrage van € 1.474.000 aan de VRU voor de 
dienstverlening. Aan het Gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) wordt € 1.382.000 bijgedragen en 
voor het Individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) € 92.000.  
 
Risico’s  
Voor 2021 is de beschikbare weerstandscapaciteit van de VRU lager dan de raming van de benodigde 
weerstandscapaciteit door de bijstelling van het risico met betrekking tot de (on)gelijke behandeling 
van vrijwilligers. De kans op financiële effecten met betrekking tot de (on)gelijke behandeling van 
vrijwilligers werd in 2020 ingeschat als nihil (0%) en in 2021 is dat risico ingeschat op 25%. Doordat 
de ingeschatte risico’s niet volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt, resteert voor 
2021 een financieel risico voor de gemeenten.  
De risico’s worden gemonitord door de VRU. Het algemeen bestuur en de gemeenten worden 
geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële 
consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.  
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Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede  
Het RAZU is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, 
Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. Het is een kleine maar volwaardige 
archiefdienst met wettelijke taken op het gebied van beheer, beschikbaarstelling en 
informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Het RAZU geeft uitvoering 
aan de Archiefwet van 1995.  
Het RAZU heeft een grote collectie die een betrouwbaar en representatief beeld geeft van de 
geschiedenis van de regio en het handelen van de aangesloten overheidsorganen. Het RAZU maakt 
het de partners mogelijk om terug te grijpen op betrouwbare informatie om goed te kunnen 
functioneren. Het is ook in het belang van de lokale volksvertegenwoordigers en burgers. Die moeten 
de overheid kunnen controleren en archieven kunnen gebruiken om transacties, rechten en plichten 
te bewijzen. En het is onmisbaar voor onderzoekers en geschiedenisliefhebbers nu en later, om het 
verleden te kunnen bestuderen en tot leven te kunnen wekken. 
Het RAZU ontwikkelt samen met Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden een e-depot, een veilige 
opslag voor digitale archiefdossiers. 
 
Financiën  
De begrote bijdrage voor 2021 van de gemeente Wijk bij Duurstede aan het RAZU bedraagt  
€ 108.703. 
 
Risico’s  
Het RAZU heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in 
dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de 
deelnemende gemeenten afgewikkeld. Het risico op een substantieel negatief exploitatiesaldo is 
gering. 
 
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel 
De BSR te Tiel bestaat sinds 2008 en is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke regelingen. De taak 
van de BSR is het heffen en invorderen van lokale belastingen zoals rioolheffing, reinigingsrechten, 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De BSR zorgt ook voor de uitvoering van de Wetten 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet 
Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De BSR heeft als doel om door schaalvergroting 
en samenwerking de belastingtaak effectiever en efficiënter uit te voeren. 
De deelnemers aan deze Gemeenschappelijke Regeling zijn de gemeenten Culemborg, IJsselstein, 
Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, Avri en 
Waterschap Rivierenland. De gemeente Wijk bij Duurstede is in 2013 toegetreden tot de BSR. 
 
Financiën 
De uitvoeringskosten voor de BSR die ten laste komen van gemeente Wijk bij Duurstede bedragen in 
2021 € 373.000. 
 
Risico’s  
Ten aanzien van BSR zijn geen specifieke risico’s benoemd. 
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Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) te Doorn  
De RID is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Het 
is een samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De 
hoofddoelstelling van deze samenwerking is "het zorgdragen voor een betere ICT-dienstverlening 
voor de deelnemende organisaties".  
De RID is zich aan het ontwikkelen van een dienstverlener op het gebied van ICT-infrastructuur, de 
geautomatiseerde werkplekken, de kantoorautomatisering en de telefonie tot een meer integrale 
dienstverlener. Zo levert de RID ook functioneel beheer en ondersteuning bij het werken in de ‘cloud’ 
(software via internet). Dit laatste is in een stroomversnelling gekomen door de coronacrisis. Ook 
levert de RID de dienst ‘service level management’. 
In 2020 is de GR aangepast in verband met de WNRA (nieuwe rechtspositie ambtenaren) en is er een 
onafhankelijk voorzitter in het Algemeen Bestuur gekomen. 
 
Financiën  
De bijdrage van Wijk bij Duurstede voor 2021 bedraagt € 768.000.  
 
Risico’s  
Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de RID-deelnemers afgewikkeld conform de 

artikelen 26 tot en met 28 van de GR. 

 
Gemeenschappelijke regeling GGD-regio Utrecht (GGDrU) te Zeist 
De taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid worden door de GGDrU 
in regionaal verband uitgevoerd. De GGDrU voert voor de gemeente basistaken uit op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg, infectieziektebestrijding, 
gezondheidsbevordering en epidemiologie. Naast de basistaken kan de GGDrU keuzetaken uitvoeren 
in opdracht van het gemeentebestuur.  
De GGDrU voert ook de toezichthoudende taak op de kinderopvang en de Wmo uit. 
 
Financiën 
De begrote bijdrage voor 2021 van de gemeente Wijk bij Duurstede aan de GGDrU bedraagt  
€ 830.858. 
 
Risico’s 
De coronacrisis heeft ongetwijfeld zijn weerslag op het begrotingsjaar 2021. Infectieziektebestrijding 
is voor de GGDrU vanuit de Wet publieke gezondheid een wettelijke taak en de coronacrisis vraagt 
voor zowel 2020 als 2021 bijzondere aandacht. De crisisorganisatie draait op volle toeren, wat 
betekent dat bepaalde taken niet kunnen of hoeven te worden uitgevoerd. De crisisorganisatie 
daarentegen vraagt juist om extra capaciteit.  
Rijk, VNG en GGD’en hebben afspraken gemaakt over compensatie van de kosten die de coronacrisis 
met zich meebrengt. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde 
inkomsten, zodat wordt verwacht dat de financiële gevolgen van Covid-19 nihil zijn. 
 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht  
De ODRU is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 15 middelgrote en kleine gemeenten in onze 
provincie. De deelnemende gemeenten zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.  
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Los van landelijke ontwikkelingen hebben deze gemeenten al eerder hun krachten gebundeld op het 
gebied van het omgevingsrecht. Dit levert voor zowel de gemeenten samen, als voor ieder 
afzonderlijk, betere garanties voor de kwaliteit van de uitvoering, financiële schaalvoordelen en 
vermindering van kwetsbaarheid. Met elkaar zorgen zij voor een bestuurscultuur die zich kenmerkt 
als praktisch, overzichtelijk en voorzien van korte lijnen.  
 
De Rijksoverheid heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 2022. Dat betekent dat 2021 
het laatste jaar van voorbereiding op deze ingrijpende wetswijziging is. De ODRU en haar gemeenten 
zijn ieder voor zich en gezamenlijk bezig om zich voor te bereiden en de impact in te schatten.  
Financieel gezien kan vooral de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet grote gevolgen 
hebben. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de Omgevingswet gevolgen heeft voor de structurele 
exploitatie van de ODRU. Verder nemen door een andere manier van werken en de verschuiving van 
(bodem) taken van provincie naar gemeente de kosten toe. Voor de uitvoering van de nieuwe taken 
komen via het gemeentefonds gelden naar gemeenten.  
 
Financiën  
In de dienstverleningsovereenkomst is het aantal af te nemen reguliere uren vastgelegd. Jaarlijks 
wordt een uitvoeringsplan vastgesteld waarin invulling gegeven kan worden aan nieuwe 
ontwikkelingen en wettelijke milieutaken. De bijdrage aan ODRU komt voor 2021 uit op  
€ 458.135. 

 
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, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Zeist en Wijk bij Duurstede. Doel van de 
Regionale Dienst Werk en Inkomen is om mensen uit deze regio, die tijdelijk geen inkomen hebben, 
een financieel vangnet te bieden. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze mensen zo snel mogelijk 
begeleid kunnen worden naar betaald werk of een andere dagbesteding. De afdeling 
werkvoorzieningsschap heeft haar exploitatie uitbesteed aan de Biga Groep. De wettelijke 
verantwoordelijkheid blijft uitgevoerd worden door de gemeenschappelijke regeling, die het contact 
houdt met de Biga Groep. Sinds 2016 is de Biga Groep door de aangesloten gemeenten 
overgenomen om zo de continuïteit van het werkvoorzieningsschap en de uitvoering van de nieuwe 
taken vanuit de decentralisaties te waarborgen.  
De dienstverlening van RDWI is gericht op inwoners van de regio die het zonder de nodige 
ondersteuning niet redden om zelf een plek te vinden op de arbeidsmarkt of een stabiele 
inkomenssituatie te krijgen of te houden. Vaak is er ook sprake van een combinatie van factoren; 
RDWI kijkt het liefst integraal naar wat iemand nodig heeft en werkt van daaruit samen met de 
regionale en lokale partners.  
 
Door de coronacrisis wordt een stijging van het aantal bijstandspartijen verwacht, die ook doorwerkt 
voor de jaren daarna. Daardoor zullen de lasten voor de gemeenten stijgen. Afhankelijk van de 
landelijke ontwikkelingen worden deze hogere lasten gecompenseerd door een hoger macrobudget 
BUIG/BBZ. Het is nog onduidelijk hoe het Rijk omgaat met de extra kosten door de coronacrisis, zeker 
voor de structurele kosten op de langere termijn.  
 
Financiën  
De apparaatskosten van de RDWI die ten laste komen van de gemeente Wijk bij Duurstede bedragen 
in 2021 € 1.186.238. 
Voor de bijstandsuitkering krijgen wij een Rijksbijdrage gebundelde uitkering. Naast deze bijdrage 
zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor een bovenmatig deel met een maximum van 10% 
van de Rijksbijdrage.  
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De voorlopige Rijksbijdrage gebundelde uitkering voor 2021 bedraagt € 4.103.109. De maximale eigen 
bijdrage is dan € 543.000. 
 bedragen x € 1.000 

Bijdragen aan Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Eigen bijdragen en rijksbijdragen       

Eigen bijdragen aan RDWI - 6.899 - 7.177 - 7.296 

Rijksbijdragen aan RDWI 5.117 5.326 5.394 

Saldo bijdragen - 1.782 - 1.851 - 1.901 

        

Specificatie kosten RDWI       

Kosten uitvoering - 1.305 - 1.362 - 1.396 

Kosten bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) - 81 - 88 - 96 

Kosten BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) 23 58 58 

Kosten RDWI bijzondere bijstand/ minima beleid - 418 - 458 - 468 

Totaal kosten RDWI in de begroting - 1.782 - 1.851 - 1.901 

 
Gemeenschappelijke regeling Vuilstortplaats Maarsbergen te Maarsbergen  
Het belang van deze GR is het voorkomen en beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu 
op en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 
Financiën 
Er is geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verschuldigd. In 2007 zijn het beheer en de nazorg van de 
stortplaats overgedragen aan de provincie en is de grond verkocht. De provincie is op grond van de 
Wet bodembescherming bevoegd gezag voor monitoring en sanering van voormalige stortplaatsen. 
Voor de stortplaats Maarsbergen heeft de provincie met de exploitant een nazorgovereenkomst 
afgesloten met een looptijd van 30 jaar. In die overeenkomst is vastgelegd welke nazorgactiviteiten 
moeten worden uitgevoerd ten laste van de nazorgfondsen. De provincie beheert die fondsen. 
 
Risico’s 
Het risico bestaat dat de nazorgfondsen ontoereikend zijn. In dat geval zullen de oorspronkelijk 
samenwerkende gemeenten de ontbrekende middelen moeten aanvullen. Er worden geen grote 
financiële risico’s verwacht. 
 
Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest  
Namens alle gemeenten in de provincie Utrecht regelt AVU de verwerking, overslag en transport van 
het huishoudelijk afval. Deelnemende gemeenten hebben hiervoor hun taken en bevoegdheden op 
het gebied van afvoer en verwerking van afval aan AVU overgedragen. AVU heeft een kleine 
organisatie met vijf medewerkers en is gevestigd in Soest. 
De doelstelling is op een doelmatige en milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing te geven aan het 
afvalstoffenbeleid van de Utrechtse gemeenten. AVU bundelt de eigen expertise en die van de 
aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) 
kennis beschikbaar is. Daarnaast heeft de AVU kennis van de expertise van het vakgebied Reiniging 
en Afval op de markt. De AVU adviseert desgevraagd de deelnemende gemeenten bij de vele 
uiteenlopende vraagstukken. 
 
Financiën 
Op basis van de hoeveelheid ingezameld en verwerkt afval worden de kosten één op één aan de 
gemeenten doorberekend. De gemeente dekt die kosten uit de inkomsten afvalstoffenheffing en 
reinigingsrecht.  
De begrote kosten 2021 voor Wijk voor Duurstede zijn € 1.012.000. 
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Risico’s 
Vanaf 2021 heeft AVU nieuwe meerjarige contracten afgesloten voor de verwerking van het 
restafval, grof restafval en GFT-afval. De hogere tarieven zijn in de begroting opgenomen. De 
opbrengsten van oud papier zijn afhankelijk van de wereldmarktprijs. Dit kan mee- en tegenvallen. 
Met de nieuwe afspraken uit de raamovereenkomst verpakkingen zijn vanaf 1 april 2020 de 
verantwoordelijkheid voor de PMD-verwerking overgedragen aan het verpakkende bedrijfsleven. 
Daarmee zijn de risico’s gereduceerd. 
 

Vennootschappen en coöperaties 
 
Biga Groep BV  
Biga Groep B.V. voert sinds 1 januari 2009 de WSW uit voor de samenwerkende gemeenten. De 
aandeelhouders zijn de gemeenten Bunnik (4,46%), De Bilt (11,51%), Wijk bij Duurstede (14,29%), 
Utrechtse Heuvelrug (16,77%) en Zeist (52,97%).  
Biga Groep richt zich van oudsher op het bieden van passende arbeid aan medewerkers met een SW-
indicatie die een dienstverband hebben bij de GR RDWI. Tegenwoordig bedient Biga Groep ook 
andere doelgroepen uit de Participatiewet door mensen met een indicatie banenafspraak of een 
advies Beschut Werk een passende werkplek te bieden. Daarnaast worden ook trajecten geboden 
aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij daar een betere kans van slagen 
krijgen.  
 
Financiën  
De 5 regiogemeenten hebben per 1 januari 2016 de aandelen voor € 600.000 overgenomen van de 
voorgaande aandeelhouders. De WSW- rijksbijdragen, zoals gepubliceerd in de circulaires worden 
één op één doorgezet vanuit de gemeenten naar de Biga Groep. De WSW-bijdrage vanuit de 
gemeente Wijk bij Duurstede naar de Biga Groep bedraagt in 2021 ongeveer € 1,2 miljoen. 
 
Vitens N.V. te Zwolle 
De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij 
hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per 
jaar is er een aandeelhoudersvergadering, waarin wordt gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en 
waarin het jaarverslag wordt besproken. De publieke aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend 
uitgekeerd. 
Vitens wil haar aandeelhouders een redelijk rendement geven over het ingebrachte vermogen: 
Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat. 
Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het 
nettoresultaat. Relevant hierbij is de benodigde toevoeging aan de reserves om de continuïteit van 
de onderneming te waarborgen (ten behoeve van investeringen in vaste activa of het versterken van 
de solvabiliteit). 
Jaarlijks wordt, binnen deze kaders, een dividendvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad 
van Commissarissen (RvC) en voor finale instemming aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Dit dividendvoorstel houdt rekening met de specifieke financiële omstandigheden 
van de onderneming. 
 
Financiën  
Het resultaat over 2019 bedroeg € 11,1 miljoen. Het dividend over boekjaar 2018 (uitbetaald in 2019) 
bedroeg € 5,2 miljoen en € 0,90 dividend per aandeel. 
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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).  
 
Financiën  
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. De gemeente Wijk bij 
Duurstede heeft een dividend uitkering ontvangen in 2019 van € 77.995. 
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2.5  Grondbeleid 
 
Wij werken vanuit de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020  
De in 2010 vastgestelde Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is nog altijd de basis voor het 
grondbeleid van onze gemeente. In deze visie zijn transformatiegebieden aangewezen. Vaak gaat het 
om het bouwen van nieuwe woningen op binnenstedelijke locaties. Maar ook buiten de kern gelegen 
locaties, zoals de Geer III en Zuidwijk, zijn hierin aangewezen als zoeklocaties voor woningbouw. Ook 
los van de structuurvisie zijn wij alert op kansen om tot extra woningbouw of transformatie te 
komen. In 2021 vervangt de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied de structuurvisie. 
 
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 90-100 woningen per jaar voor de gehele gemeente. Het aantal 
locaties waar we nog kunnen bouwen neemt hard af. Daardoor wordt het moeilijker het geplande 
aantal woningen op te leveren dat de Woonvisie nastreeft (125 woningen per jaar). Ook varieert het 
aantal opgeleverde woningen per jaar meer. Wij verwachten in 2021 van de provincie duidelijkheid 
te krijgen over het aantal woningen dat we buiten de bebouwde kom (rode contour) mogen bouwen. 
 
Wij voeren de Nota Grondbeleid uit 
Wij voeren een actief grondbeleid overeenkomstig de door de gemeenteraad in juni 2020 
vastgestelde Nota Grondbeleid 2020. Daarbij ondersteund het grondbeleid de beleidsdoelstellingen. 
Als dat voor de gemeente meerwaarde biedt wordt na een afweging een grondpositie ingenomen. 
Verlies en winst uit de afzonderlijke grondexploitaties worden genomen via de POC-methode. 
Onttrekkingen of toevoegingen aan de Reserve grondbeleid vinden plaats op basis van de prognose 
van verlies- en winstnemingen, overige kosten van het grondbeleid, ingeschatte risico’s en verwachte 
negatieve exploitaties in de toekomst. 
De laatste actualisatie van de grondexploitaties heeft in het voorjaar van 2020 plaats gevonden. Deze 
zijn door de raad vastgesteld en de resultaten daarvan zijn opgenomen in de Jaarrekening 2019. Voor 
dit moment is dat de meest actuele prognose van de resultaten van de grondexploitaties en de 
daaruit voortvloeiende verlies- en winstnemingen. Voor de Jaarrekening 2020 actualiseren wij alle 
grondexploitaties opnieuw. 
 
Waar nodig passen we de Wet voorkeursrecht gemeenten toe  
Wij blijven voorkeursrecht vestigen als we denken dat dit onze strategische positie versterkt. Voor 
zowel de locaties zwembad en sporthal aan de Karolingersweg als de Postkantoorlocatie heeft dit 
gewerkt. Na het vestigen van voorkeursrecht hebben wij de grond kunnen kopen. Inmiddels is ook 
voorkeursrecht op het perceel Hoogstraat 14 gevestigd. Dat is om onze strategische positie in de 
herstructurering van De Heul en Hoogstraat te versterken. 
 
Nota Grondprijzen  
Het college past de Nota Grondprijzen als dat nodig is elk jaar aan. Het vaststellen van een herziene 
Nota Grondprijzen is pas nodig zodra er nieuwe bouwlocaties in ontwikkeling worden gebracht. 
Gezien de marktontwikkeling en de nog zeer beperkt beschikbare kavels is een herziening op dit 
moment niet nodig. 
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De woningmarkt lijkt stabiel te blijven  
Het lijkt erop, dat grondverkopen en woningbouw ondanks de Corona-crisis gewoon doorgaan. Voor 
de langere termijn zijn de effecten nog moeilijk in te schatten. 
 
De grondexploitaties en de algemene reserve grondbeleid  
In onze gemeente zijn er op dit moment elf actieve grondexploitaties die worden gemonitord. De 
grondexploitaties zijn ten behoeve van de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020 niet 
geactualiseerd. Het jaar 2020 staat nog in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe 
financiële administratie, met daarbij ook veel aandacht voor het inrichten van een goede 
projectadministratie voor de (huidige en toekomstige) grondexploitaties. Hierdoor is het dit jaar nog 
niet mogelijk tussentijds te actualiseren. 
Voor de begroting 2021 zijn de bedragen over genomen uit de actualisatie grondexploitaties 
jaarrekening 2019. Deze actualisatie is de raad vastgesteld in juli 2020. Er zijn geen winsten ten 
gunste van het begrote resultaat gebracht. 
Voor de komende jaren is het doel om vaker dan één keer per jaar een volledige actualisatie van de 
grondexploitaties te maken (zowel bij de jaarrekening als bij de najaarsnota/begroting).  
 
Grondexploitaties afzonderlijk toegelicht (peildatum 1 oktober 2020)  
De inhoudelijke stand van zaken lichten wij per grondexploitatie hieronder kort toe. 
 
De Kamp  
De Kamp is bijna gereed. De laatste 7 appartementen (De Soeverein) zijn verkocht en in aanbouw.  
Ook de laatste 2 kavels aan de Bloemenwaard zijn in optie gegeven. De Riederwaard en diverse 
parkeerkoffers zijn inmiddels definitief ingericht. Woningbouwstichting Cothen zal eind dit jaar een 
omgevingsvergunning aanvragen voor de laatste woningen in De Kamp.  Als deze zijn opgeleverd 
worden de Bloemenwaard en de Toon van Dijkstraat definitief ingericht. 
 
Bedrijventerrein Broekweg-Langshaven  
Deze grondexploitatie bevindt zich in de afrondende fase. Er zijn medio 2020 gesprekken gaande 
over enkele stroken uitgeefbare grond en een laatste uitgeefbare kavel. De verwachting is dat de 
grondexploitatie per 31 december 2021 kan worden afgesloten.  
 
Oranjehof  
Op 3 na zijn alle woningen in de Oranjehof opgeleverd. Nog dit jaar start de bouw van de laatste 
twee-onder-een-kap woningen aan de prins Clausdreef. De allerlaatste woning aan de Prins 
Clausdreef is nog niet verkocht. Met de ontwikkelaar wordt nu gekeken naar andere mogelijkheden. 
Omdat deze woning direct bij de entree van de wijk ligt hoeft het verdere woonrijp maken van de 
straten hier niet op te wachten. Dit wordt de komende maanden grotendeels opgepakt. 
 
Brandweer Cothen  
In 2020 zijn twee van de drie kavels verkocht. Daarop zijn in totaal 4 woningen gebouwd. Nu resteert 
nog een kavel aan de Kromme Rijn. Door de bouwwerkzaamheden is ook voor deze kavel extra 
aandacht. Wanneer deze kavel uiteindelijk verkocht wordt is moeilijk in te schatten. 
 
Hordencentrum  
In de loop van 2020 zijn de 65 appartementen en detailhandel in de plint aan het plein in gebruik 
genomen. Eind 2020 en begin 2021 wordt door de gemeente het gebied woonrijp gemaakt. Daarna 
kan de grondexploitatie worden afgesloten. 
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De Engk  
Aan de David van Bourgondiëweg worden 27 appartementen gebouwd. De bouw is al begonnen en 
de contouren van het complex zijn al zichtbaar. De appartementen zijn inmiddels allemaal verkocht 
en worden het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. In die periode wordt ook de watergang verder  
verlengd en hiermee eindigt de herstructurering van het noordelijke deel van de wijk de Engk 
In de Engk is er door de jaren veel archeologisch onderzoek gedaan vanwege de verwachtingen en de 
ligging van de wijk. De laatste rapporten zijn in de maak. Er wordt nu nagedacht over hoe we de 
resultaten kunnen delen met de bewoners van De Engk en de Wijkse bevolking. 
Via een eerdere grondruil is Viveste in het bezit van locatie ’t Wijkhuis. Viveste gaat ’t Wijkhuis 
binnenkort slopen. Het bestemmingsplan voor het kunnen realiseren van woningbouw is in de maak. 
Viveste geeft aan in 2021 te starten met de bouw van 45 appartementen op de wijkhuislocatie. 42 
appartementen daarvan worden ter compensatie gebouwd voor de inmiddels afgebroken flat aan de 
Dirk Fockstraat. 
 
Verplaatsing tankstation/garage/Van Kerkhof Zandweg  
De grondexploitatie wordt bij de Jaarrekening 2020 afgesloten nu de laatste opbrengsten zijn 
ontvangen.  
 
Middelweg Oost (Hof van Wijk)  
Er is een definitief besluit genomen over de plaatsing van de afvalcontainers. Nu kunnen ook de 
resterende opleverpunten in het openbaar gebied worden hersteld en uitgevoerd. Daarna kan het 
project worden afgesloten bij de Jaarrekening 2020. 
 
Bedrijventerrein Broekweg Noord  
Dit nieuwe bedrijventerrein omvat 2,57 ha uitgeefbare bedrijfsgrond. Hiervan is inmiddels 49% 
verkocht en in gebruik genomen. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de 
gemeentewerf en milieustraat blijkt dat de verplaatsing haalbaar is en daartoe wordt besloten, wordt 
nog eens 32% grond uitgegeven. Er resteren dan nog slechts 2 kavels met een gezamenlijke 
oppervlakte van 0,5ha. 
 
Herstructurering Hoogstraat en De Heul  
De herstructurering van de Hoogstraat en De Heul omvat voor De Heul een transformatie van het 
bestaande winkelcentrum, het speelterrein, parkeerplaatsen en zwembad/sporthal naar een nieuw 
winkelcentrum met appartementen en parkeervoorzieningen. Voor de Hoogstraat gaat het om een 
transformatie van de bestaande supermarkt naar woningbouw. De grondexploitatie daarvoor is door 
u in oktober 2019 vastgesteld.  
Inmiddels hebben wij omwonenden en winkeliers op een aantal avonden betrokken bij de uitwerking 
van de plannen. Deze bijeenkomsten zijn tot op heden in een goede sfeer verlopen. We verwachten 
dat er eind 2020 een plan ligt waarvoor breed draagvlak is in deze meedenkgroep. Dit proces is wel 
vertraagd door de Corona-crisis. 
Wij verwachten dat wij u in de tweede helft van 2021 een bestemmingsplan kunnen voorleggen. 
Afhankelijk van de snelheid waarmee overleg en procedures kunnen worden doorlopen, kan eind 
2021 mogelijk worden gestart met bouwwerkzaamheden in De Heul. Met bouwen aan de Hoogstraat 
kan pas worden begonnen op het moment dat de supermarkt in De Heul in bedrijf is. 
 
Langbroekseweg Agruniek Rijnvallei 
Voor de uitbreiding van de detailhandel op deze locatie worden de daar nu aanwezige Volkstuinen 
verplaatst. We verwachten de Volkstuinen eind 2021 te verplaatsen. Dat doen we in goed overleg 
met het bestuur van de Volkstuinvereniging. Ook wordt het complex iets uitgebreid. Na de 
verplaatsing van de Volkstuinen kan de uitbreiding van de detailhandel starten. 
De grondexploitatie voor dit gebied is door uw raad in juni 2020 vastgesteld. 
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Postkantoorlocatie (nog geen grondexploitatie) 
In de loop van 2020 hebben wij met Viveste overeenstemming bereikt over een ruil van 
grondposities. Viveste krijgt de Bibliotheek die nu nog eigendom is van de gemeente. De gemeente 
krijgt daarvoor de helft van het Postkantoor dat nu nog eigendom is van Viveste. 
Wij verwachten in de loop van 2021 een grondexploitatie voor de gemeentelijke ontwikkeling aan de 
zijde van de Steenstraat aan uw raad voor te leggen. Als dat mogelijk blijkt, nemen we daarin ook de 
locatie van de huidige Rabobank in mee. 
Wij verwachten in de loop van 2021 een bestemmingsplan voor het deel van Viveste (kantoor Viveste 
en Bibliotheek) aan u voor te leggen. 
 
Bedrijventerrein Cothen-Stefanusterrein N229 (nog geen grondexploitatie)  
Begin 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat variant D financieel niet haalbaar is. In die variant 
zou een groot deel van het bedrijventerrein naar wonen transformeren Het college is nadien een 
onderzoek gestart naar een kleinere transformatie. De resultaten verwachten we in 2021. 
De ontwikkeling van het Stefanusterrein tot bedrijventerrein bleek eveneens niet financieel haalbaar. 
Onder andere door noodzakelijke aanpassingen aan de N229. 
 
Van Vliet Kastanjehout (nog geen grondexploitatie) 
Van Vliet Kastanjehout heeft een principeverzoek ingediend voor verplaatsing naar de door hen 
aangekochte gronden aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Het college wil hier onder 
voorwaarden aan meewerken. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf landschappelijk goed 
wordt ingepast. Met het bedrijf worden gesprekken gevoerd die moeten leiden tot overeenstemming 
over de inpassing en kostenverhaal door de gemeente. Dat leggen we vast in een anterieure 
overeenkomst tussen Van Vliet en de gemeente. Daarna brengen we het, door de initiatiefnemer op 
te stellen, bestemmingsplan in procedure.  
 
Hoek Karolingersweg / Witlastraat (nog geen grondexploitatie) 
In september 2020 heeft het college besloten om te onderzoeken of deze locatie geschikt is voor het 
bouwen van Betaalbare woningen. Viveste heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze locatie. 
Nadat de noodzakelijke onderzoeken zijn afgrond weten we of deze locatie daadwerkelijk geschikt is. 
We verwachten dat eind 2020 te weten. Als de locatie geschikt, stellen we vervolgens in 2021 een 
grondexploitatie voor dit gebied op.  
 
De Geer III / Zuidwijk (nog geen grondexploitatie) 
Het college heeft in juli 2020 besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen om te komen tot 
woningbouw in De Geer III/Zuidwijk. Dit doen we om een gedegen afweging te maken op basis van 
een stedenbouwkundige en financiële analyse voor beide locaties. Bij het haalbaarheidsonderzoek 
wordt input van inwoners (of en waar nieuwe woningen worden gebouwd) vanuit het traject van de 
omgevingsvisie meegenomen. 
In 2021 werken we de door de raad te maken keuze verder uit. Onder andere in een 
stedenbouwkundig plan. 
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2.6 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.  
 
Beleid  
Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, 
rekening houdend met 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 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. We berekenen geen rentevergoeding over het eigen 
vermogen en voorzieningen en belasten deze dus ook niet door aan de taakvelden.  
 
Wet en regelgeving 
De kaders voor financiering staan vooral in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), de 
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) en de Gemeentewet. In de Wet financiering decentrale 
overheden 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. Het beheersen van renterisico’s gebeurt enerzijds door het 
toepassen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daarnaast zorgen wij ervoor, bij het uitzetten 
van liquide middelen, dat we voldoen aan een aantal eisen op gebied van treasury. 
 
Het verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties en borgstellingen is alleen 
toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Voor het overige dienen liquide middelen in ‘s 
Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) aangehouden te worden.  
 
In de Wet houdbare overheidsfinanciën zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de 
overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, 
omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de 
overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-
tekort van gemeenten in een jaar.  
 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
In de notitie Rente 2017 van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten 
en –baten in de begroting en de jaarstukken. Het doel van deze notitie is het bevorderen van een 
eenduidige en transparante wijze waarop gemeenten de (verwachte) rentelasten en –baten 
opnemen in de begroting en de jaarstukken. 
Hoe met de rente moet worden omgegaan bij de grondexploitatie, is beschreven in de vernieuwde 
notitie grondexploitatie die vanaf 2019 van toepassing is.  
Onderstaand schema geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente 
wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De omslagrente voor 2020 is, 
afgerond, berekend op 0,5%. De toerekening van rente aan de taakvelden is gebaseerd op dit 
percentage.  
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  bedragen x € 1.000 

Renteschema   Begroting 2021 

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering (+) 847 

b. Externe rentebaten (idem) (+) 99 

      

Saldo rentelasten en rentebaten   747 

      

c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden 
      doorberekend 

(+) - 

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

(+) - 646 

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

(+) 98 

      

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente   198 

      

d1. Rente over eigen vermogen (+) - 

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

      

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente   198 

      

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (-) - 123 

      

f. Renteresultaat op het taakveld treasury   321 

 
 
Leningenportefeuille  
 
De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2021 een nominale waarde van  
€ 18.454.000 met vaste rentepercentages variërend van -0,1% tot 5,85%. Van dit bedrag is 
€ 2.700.743 doorgeleend aan de woningbouwstichting Volksbelang, op basis van gemaakte 
afspraken. 
 bedragen x € 1.000 

Opgenomen leningen 
Boekwaarde 

1 januari 
Opname Aflossing 

Boekwaarde 
31 december 

Rentelast   

              

2020 19.091 - - 637 18.454 1.030 3,29% 

2021 18.454 - - 540 17.914 1.073 3,21% 

2022 17.914 - - 558 17.356 1.075 4,04% 

2023 17.356 - - 578 16.778 1.070 4,16% 

2024 16.778 - - 395 16.383 253 1,01% 

              

 
Kasgeldlimiet en renterisico 
Zowel binnen de renterisiconorm als kasgeldlimiet is er voor 2021 ruimte om geld aan te trekken.  
 
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.  
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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. De gemeente mag in 2021 maximaal € 532.000 aan kortlopende 
leningen aantrekken.  
 
Langlopende financiering: renterisicoberekening  
Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, schrijft de Wet financiering 
decentrale overheden de renterisiconorm voor. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente 
(bijvoorbeeld bij een rentevast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn. 
De renterisiconorm voor het jaar 2021 is bepaald op € 11.101.000.  
 
Financieringsbehoefte  
Begin 2021 bedraagt het totaalbedrag aan opgenomen leningen ongeveer € 21 miljoen, verdeeld 
naar € 18 miljoen aan langlopende en € 3 miljoen aan kortlopende leningen (kasgeldleningen). 
Tekorten in de exploitatie, zoals gepresenteerd in de onderstaande tabel worden gefinancierd met 
kasgeldleningen. Wanneer de financieringsbehoefte hoger is, trekken we langlopende leningen aan. 
Hoe hoog de financieringsbehoefte daadwerkelijk wordt, is afhankelijk van het tijdstip waarop de 
uitgaven plaatsvinden en van de opbrengsten die we realiseren. 
Langlopende leningen gaan we in principe aan voor 10 jaar. Als er sprake is van een gunstig 
rentepercentage, onderzoeken we of een langere looptijd gewenst is. 
 
EMU-saldo  
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid.  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 de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.  
 
  bedragen x € 1.000 

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

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

MJR 
2022 

MJR 
2023 

MJR 
2024 

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

494 216 244 469 966 

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa - 299 - 1.272 - 1.272 - 1.272 - 1.272 
3. (+) Mutatie voorzieningen 2.943 774 857 857 857 

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

- 300 300 300 300 300 

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

- - - - - 

                

Berekend EMU-saldo 2.838 18 130 354 851 

 
Zoals bovenstaand genoemd, werkt de EMU-systematiek 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. 
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2.7 Lokale heffingen 
 
 bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Belastingen       

Onroerende zaakbelasting woningen 4.069 4.184 4.259 4.345 4.345 

Onroerende zaakbelasting niet-woningen 1.280 1.243 1.243 1.243 1.243 

Precariobelasting 1.020 1.020 18 18 18 

Toeristenbelasting 36 36 36 36 36 

Hondenbelasting 118 118 118 118 118 

Totaal Belastingen 6.523 6.601 5.674 5.760 5.760 
       

Heffingen       

Rioolheffing 2.454 2.385 2.436 2.436 2.436 

Marktgelden 18 18 18 18 18 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2.535 2.976 2.976 2.976 2.976 

Totaal Heffingen 5.008 5.379 5.430 5.430 5.430 
       

Leges en rechten       

Begraafplaatsrechten 171 - - - - 

Leges burgerzaken 225 244 219 219 219 

Leges procedures 30 30 30 30 30 

Leges omgevingsvergunningen 410 590 590 590 515 

Veergelden / concessiegelden 127 127 127 127 127 

Overige leges en rechten 187 363 363 363 363 

Totaal Leges en rechten 1.150 1.354 1.329 1.329 1.254 
       

Kwijtscheldingen       

Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 

Totaal Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 
       

Totaal lokale heffingen 12.611 13.265 12.364 12.449 12.374 

 

 
 
 
 
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. 
 
  

40,7%

7,7%
22,3%

17,9%

10,2%

1,3%
Lokale heffingen - Begroting 2021

Onroerende zaakbelasting (40,7%)

Precariobelasting (7,7%)

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (22,3%)

Rioolheffing (17,9%)

Leges en rechten (10,2%)

Overig (1,3%)
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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 2020; 

- Inflatiecorrectie 1,5 % 
- De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale 

ontwikkelingen. Voor 2021 bedraagt de indexering 2,7%. 
- 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 worden zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld; 
- in december 2020 worden alle specifieke tarieven(tabellen) geactualiseerd. 

 
Naast bovengenoemde punten wordt 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.  
 
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 2020 worden gebruikt voor de vaststelling van het OZB-
tarief 2021.  
 
We voeren een inflatiecorrectie (1,5%: bron CPB) uit op de OZB-opbrengsten 2020. 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt voor wat betreft de OZB-inkomsten voortaan 
rekening gehouden met areaaluitbreiding in meerjarenperspectief.  
Voor de begrotingsjaren 2021-2024 is rekening gehouden met een gemiddelde toename van 100 
woningen per jaar. Dit komt overeen met ongeveer 1% van het totale aantal woningen. 
Verder worden de (op basis van de bovengenoemde uitgangspunten geraamde) opbrengsten uit 
OZB-belasting naar beneden bijgesteld in verband met kwijtschelding en oninbaarheid.  Voor 
kwijtschelding wordt 1% gehanteerd en voor oninbaarheid 0,2% voor eigenaren van woningen, 0,7% 
voor eigenaren van niet-woningen en 2,4% voor gebruikers van niet-woningen. 
Sinds ervoor is gekozen om extra OZB-opbrengsten wegens verwachte areaaluitbreiding in 
meerjarenperspectief in de meerjarenbegroting op te nemen, past de gemeente Wijk bij Duurstede 
de kosten van beheer van de openbare ruimte eveneens in meerjarenperspectief aan. 0 
 
Het (voorlopige) OZB-tarief voor 2021 geeft op basis van de index van 1,5% het volgende beeld:  

Tarief, percentage van de WOZ-waarde 2020 
 

2021 
Prognose * 

Woningen:   

Eigenaar 0,1399% 0,1420 % 

Gebruiker n.v.t. n.v.t. 

Niet-woningen:   

Eigenaar 0,3020 % 0,3065 % 

Gebruiker 0,1788 % 0,1815 % 
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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 in 2020 geldende basistarief van € 252 wordt verhoogd.  
Ruim 10 jaar heeft Wijk bij Duurstede een zeer gunstig verwerkingscontract gehad. Inmiddels zijn de 
marktprijzen veel minder gunstig en de nieuwe aanbesteding van AVU heeft geleid tot fors hogere 
verwerkingskosten vanaf 2021. Het verwerkingstarief gft stijgt met 58 %, de rest stijgt met 87%. Ook 
is de prijs voor oud papier ingestort.  
 
Het tarief 2021 komt daarmee gemiddeld op € 296,00. 
 

Tarief  2020 2021 

Per huishouden/deelnemer €  252,00 €  296,00 

 
Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt: 
 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Actuele begroting 2020 Begroting 2021 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 1.937 75,6% - 2.366 78,7% 

Inkomsten, excl. heffingen 195 -7,6% 232 -7,7% 

Netto kosten - 1.742 68,0% - 2.134 70,9% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 168 6,6% - 185 6,2% 

Verkeer en vervoer - 106 4,1% - 108 3,6% 

Capaciteit - 144 5,6% - 156 5,2% 

Tractie - 12 0,5% - 15 0,5% 

BTW *1) - 390 15,2% - 410 13,6% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 820 32,0% - 874 29,1% 

          

Totale kosten heffing - 2.562 100,0% - 3.008 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 2.562   3.008   

          

Dekkingspercentage heffing - 100,0% - 100,0% 

          

*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 
In de begroting 2021-2024 wordt uitgegaan van het nieuwe Water en Rioleringsplan 2020-2025 (WRP). 
Naast de aangepaste manier van toerekenen heeft het verlengen van de technische levensduur van de 
riolering invloed op het tarief voor de rioolheffing. Riolering die in een stabiele omgeving ligt, zoals bij 
Wijk bij Duurstede, gaat langer mee dan verwacht. De technische levensduur van de riolen na 1970 
wordt om die reden verlengd van 60 jaar naar 80 jaar.  
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Verder heeft de verlaging van de rente, de inflatie en de toename van de heffingseenheden invloed op 
het tarief. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld.  
 
In de tabel is ook de tariefontwikkeling van ‘klein eigendom’ weergegeven.  
 

Tarief 2020 2021 

Per aansluiting €  218,78 € 220,87    

Per ‘aansluiting’ klein eigendom (garages 
/schuren e.d.) 

€  85,37                                   € 86,19  

 

Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt: 
 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid riolering 
Actuele Begroting 2020 Begroting 2021 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 1.820 74,2% - 1.615 67,7% 

Inkomsten, excl. heffingen 6 -0,2% 6 -0,3% 

Netto kosten - 1.814 73,9% - 1.609 67,5% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 135 5,5% - 145 6,1% 

Verkeer en vervoer - 104 4,2% - 106 4,4% 

Capaciteit - 169 6,9% - 277 11,6% 

Tractie - 8 0,3% - 9 0,4% 

BTW *1) - 224 9,1% - 239 10,0% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 640 26,1% - 776 32,5% 

          

Totale kosten heffing - 2.454 100,0% - 2.385 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 2.454   2.385   

          

Dekkingspercentage heffing - 100,0% - 100,0% 

          

*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 
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. 
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Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt: 
 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen 
Actuele Begroting 2020 Begroting 2021 

Bedag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 761 76,1% - 709 73,8% 

Inkomsten, excl. heffingen 13 -1,3% 13 -1,4% 

Netto kosten - 748 74,8% - 696 72,4% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 128 12,8% - 135 14,0% 

Overige taakvelden - 99 9,9% - 102 10,6% 

BTW *1) - 25 2,5% - 28 2,9% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 252 25,2% - 265 27,6% 

          

Totale kosten heffing - 1.000 100,0% - 961 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 479   609   

          

Dekkingspercentage heffing - 521 47,9% - 352 63,4% 

          

*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.    

 
Hondenbelasting 
De tarieven voor hondenbelasting stijgen met 1,5 % inflatiecorrectie ten opzichte van 2020. De 
volgende tarieven zijn van toepassing: 
- 1e hond:   €   67,60  
- 2e hond, enz.:   € 111,25  
- voor kennels:  € 302,65 
 
Toeristenbelasting 
Het tarief bedraagt  € 1,30 per overnachting. 
  
Overige tarieven en heffingen 
De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale ontwikkelingen. Voor 
2021 bedraagt de indexering 2,7%. 
 
Lokale lastendruk 
Naast de informatie die we krijgen via de website www.waarstaatjegemeente.nl gebruiken wij sinds 
2019 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). 
 
Kwijtschelding 
In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van 
BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: 
  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html
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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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Deel III Bijlagen 
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3.1 Investeringsoverzicht inclusief kapitaallasten  
 

    bedragen x € 1.000 

Investeringen 
Aanvangs-

jaar 

Afschrij-
vings-

termijn 

Inves-
tering 

Kapitaallasten 

Begroting 
2021 

MJR 
2022 

MJR 
2023 

MJR 
2024 

                

GVVP project 6 Verleggen fietspad/voetpad 
Zandweg 2020 30 133 5 5 5 5 

GVVP project 9 Aanpassen bewegwijzering 
naar binnenstad en Amerongen 

2021 10 60 - 6 6 6 

GVVP project 12 Verwijderen gevaarlijke en 
overbodige paaltjes fietspaden 

2022 20 60 - - 3 3 

Versterking Lekdijk 2022 40 680 - - 21 20 

Extra investeringen Woonwijken 2021 2021 30 1.380 - 53 53 52 

Extra investeringen Woonwijken 2022 2022 30 1.380 - - 53 53 

Extra investeringen Woonwijken 2023 2023 30 1.380 - - - 53 

Uitrol M365 2020 4 200 - 51 51 51 

Rotonde de Geer 2024 40 5.400 - - - - 

                

Totaal      10.673 5 115 192 244 

                

Totaal vervangingsinvesteringen     10.673 5 115 192 244 
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3.2 Staat van reserves en voorzieningen 
 
Reserves 

 bedragen x € 1.000 

Reserves 
Realisatie 

Ultimo 
2019 

Begroting 
Ultimo 

2020 

Begroting 
Ultimo 

2021 

MJR 
Ultimo 

2022 

MJR 
Ultimo 

2023 

MJR 
Ultimo 

2024 

Algemene reserve        

Algemene reserve 7.447 5.721 5.451 5.887 6.411 6.956 

Totaal Algemene reserve 7.447 5.721 5.451 5.887 6.411 6.956 
        

Bestemmingsreserve        

BR Fonds volkshuisvesting 52 43 35 26 18 9 

BR Monumentenbeleid 10 7 7 7 7 7 

BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen 249 - - - - - 

BR Mobiliteitsfonds 174 123 93 93 93 93 

BR Onderhoud watergangen (baggerplan) 268 302 337 371 405 440 

BR Sociaal Domein 90 211 509 807 1.241 1.675 

BR AVP projecten 39 32 19 19 19 19 

BR Milieu en duurzaamheid 68 145 145 145 145 145 

BR De Speelhoek - 22 - - - - 

BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid 161 138 138 138 138 138 

BR Grondbeleid 839 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 

BR streekfonds - 154 129 129 129 129 

BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW) 121 121 121 121 121 121 

BR Investeringsfonds Stedingelden 3.733 4.487 1.741 1.741 1.741 1.741 

BR Degeneratievergoeding 46 46 46 46 46 46 

Totaal Bestemmingsreserve 5.849 7.296 4.783 5.106 5.566 6.026 
        

Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last        

BRG Gemeentehuis 2.021 1.544 1.068 591 115 115 

BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad 178 153 128 104 79 54 

BRG Verbouwing Markt 24 559 559 559 546 532 518 

BRG Brede school De Heul - - 3.500 3.500 3.500 3.500 

Totaal Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last 2.757 2.256 5.255 4.740 4.226 4.187 
        

Totaal 16.053 15.274 15.489 15.734 16.203 17.169 
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Voorzieningen 

 bedragen x € 1.000 

Voorzieningen 
Realisatie 

Ultimo 
2019 

Begroting 
Ultimo 

2020 

Begroting 
Ultimo 

2021 

MJR 
Ultimo 

2022 

MJR 
Ultimo 

2023 

MJR 
Ultimo 

2024 

Voorzieningen egalisatie tarieven        

VZ riolering/GRP IV 5.966 6.467 6.836 7.265 7.693 8.121 

VZ reiniging 934 881 883 885 887 889 

Totaal Voorzieningen egalisatie tarieven 6.899 7.348 7.719 8.149 8.580 9.010 
        

Voorzieningen onderhoud        

VZ onderhoud speelvoorzieningen 10 10 10 10 10 10 

VZ Integraal beheerplan openbare ruimte 285 285 285 285 285 285 

VZ onderhoud gebouwen 1.863 2.106 2.374 2.643 2.911 3.179 

VZ onderhoud de Toermalijn / Het Veldhuis 296 296 296 296 296 296 

Totaal Voorzieningen onderhoud 2.454 2.697 2.965 3.234 3.502 3.770 
        

Voorzieningen verplichtingen en risico's        

VZ onderhoud BS Het Anker 149 149 149 149 149 149 

VZ pensioenen wethouders 3.185 3.761 3.919 4.078 4.236 4.395 

VZ Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied 45 25 1 1 1 1 

Totaal Voorzieningen verplichtingen en risico's 3.379 3.935 4.070 4.228 4.387 4.545 
        

Totaal 12.733 13.980 14.754 15.611 16.468 17.325 
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3.3 Staat van personele sterkte en personeelslasten 

   bedragen x € 1.000 

Personele sterkte 

Toegestane formatie Personeelslasten 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Huidig personeel         

          

Bestuur (Burgermeerster, wethouders en raad) 4,0  4,0  763 771 

Griffie 2,3  2,3  189 189 

Directie 3,0  2,0  351 244 

Team Advies en ondersteuning (2021 incl. JZ) 15,8  18,4  1.144 1.338 

Team Beheer 26,9  26,9  1.739 1.764 

Team Dienstverlening 10,1  10,2  619 617 

Team Economie, projecten en vastgoed 13,3  12,3  1.128 1.034 

Team Informatievoorziening 8,3  9,7  554 644 

Team Leefomgeving 18,8  19,3  1.414 1.509 

Team Mens en Middelen, financiën 7,1  9,3  677 793 

Team Mens en Middelen, JZ en P&O 5,2  0,0  410 - 

Team P&O 0,0  2,9  - 231 

Team Samenleving 15,7  17,2  1.214 1.331 

Totaal huidig personeel 130,5  134,5  10.202 10.465 

          

          

Totaal personeel 130,5  134,5  10.202 10.465 
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3.4 Taakvelden 
 bedragen x € 1.000 

Taakvelden per hoofdtaakveld 
Begroting 2021 

Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten    

0. Bestuur en ondersteuning - 12.275 41.070 28.794 

0.1 Bestuur - 1.335  - 1.335 

0.2 Burgerzaken - 814 318 - 496 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 620 28 - 592 

0.4 Overhead - 7.983 497 - 7.486 

0.5 Treasury - 94 417 323 

0.61 OZB woningen  4.184 4.184 

0.62 OZB niet-woningen  1.243 1.243 

0.64 Belastingen overig - 509 1.524 1.014 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 964 32.860 31.896 

0.8 Overige baten en lasten 45  45 
    

1. Veiligheid - 2.120  - 2.120 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.687  - 1.687 

1.2 Openbare orde en veiligheid - 433  - 433 
    

2. Verkeer, vervoer en waterstaat - 2.666 345 - 2.322 

2.1 Verkeer en vervoer - 2.482 177 - 2.305 

2.2 Parkeren  36 36 

2.3 Recreatieve havens - 39 5 - 34 

2.4 Economische havens en waterwegen - 145 127 - 18 
    

3. Economie - 2.048 2.660 612 

3.1 Economische ontwikkeling - 242 7 - 235 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - 1.649 2.635 986 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 83 18 - 65 

3.4 Economische promotie - 74  - 74 
    

4. Onderwijs - 2.590 440 - 2.150 

4.1 Openbaar basisonderwijs - 42 - - 42 

4.2 Onderwijshuisvesting - 1.749 329 - 1.421 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - 798 111 - 687 
    

5. Sport, cultuur en recreatie - 3.288 141 - 3.147 

5.1 Sportbeleid en activering - 59  - 59 

5.2 Sportaccommodaties - 736 15 - 721 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 170  - 170 

5.4 Musea - 75  - 75 

5.5 Cultureel erfgoed - 152 37 - 115 

5.6 Media - 19  - 19 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 2.076 89 - 1.988 
    

6. Sociaal domein - 21.491 4.126 - 17.366 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 1.657 86 - 1.571 

6.2 Wijkteams - 2.351  - 2.351 

6.3 Inkomensregelingen - 6.639 3.937 - 2.702 

6.4 Begeleide participatie - 1.184  - 1.184 

6.5 Arbeidsparticipatie - 221  - 221 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 645  - 645 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 3.001 103 - 2.899 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 4.301  - 4.301 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 19 0 - 19 
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6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.473  - 1.473 
    

7. Volksgezondheid en milieu - 6.107 5.837 - 270 

7.1 Volksgezondheid - 866  - 866 

7.2 Riolering - 1.615 2.391 776 

7.3 Afval - 2.520 3.240 720 

7.4 Milieubeheer - 914 32 - 882 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 193 175 - 18 
    

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - 2.663 846 - 1.816 

8.1 Ruimtelijke ordening - 690 54 - 636 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - 1.264 171 - 1.093 

8.3 Wonen en bouwen - 709 622 - 87 
    

Saldo van baten en lasten - 55.248 55.464 216 
    

Mutatie reserves    

0. Bestuur en ondersteuning - 4.898 4.412 - 486 

0.10 Mutaties reserves - 4.898 4.412 - 486 
    

Mutatie reserves - 4.898 4.412 - 486 
    

Resultaat - 60.146 59.876 - 270 
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3.5 Geprognosticeerde balans 
 
 bedragen x € 1.000 

Prognose meerjarenbalans 
Realisatie 

Ultimo 
2019 

Begroting 
Ultimo 

2020 

Begroting 
Ultimo 

2021 

MJR 
Ultimo 

2022 

MJR 
Ultimo 

2023 

MJR 
Ultimo 

2024 

Activa             

Vaste Activa             

Immateriële vaste activa 5.094 5.109 5.007 4.883 4.757 4.629 

Materiële vaste activa 48.128 49.628 49.428 49.428 48.228 47.428 

Financiële vaste activa 3.686 3.570 3.454 3.340 3.291 3.242 

Totaal vaste activa 56.908 58.307 57.889 57.651 56.276 55.299 

              

Vlottende Activa             

Voorraden 402 400 400 400 400 400 

Uitzettingen korter dan één jaar 1.586 2.828 2.828 2.828 2.828 2.828 

Liquide middelen - 1.126 - 1.126 - 1.126 - 1.126 - 1.126 - 1.126 

Overlopende activa 3.687 279 279 279 279 279 

Totaal vlottende activa 4.549 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 

              

Totaal activa 61.457 60.688 60.270 60.032 58.657 57.680 

              

Passiva             

Vaste Passiva             

Eigen vermogen 15.943 14.568 15.274 15.274 15.274 15.274 

Voorzieningen 12.438 13.980 14.754 15.611 16.468 17.325 

Vaste schulden van één jaar of langer 19.092 18.454 17.914 17.356 16.778 16.383 

Totaal vaste passiva 47.472 47.002 47.941 48.241 48.520 48.982 

              

Vlottende Passiva             

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 10.238 10.986 7.014 8.378 4.986 4.986 

Overlopende passiva 3.747 2.700 5.314 3.413 5.151 3.712 

Totaal vlottende passiva 13.985 13.686 12.328 11.791 10.137 8.698 

              

Totaal passiva 61.457 60.687 60.269 60.032 58.658 57.680 
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3.6 Staat van baten en lasten en algemene dekkingsmiddelen 
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Programma's       

Lasten       

1 Sociaal Domein - 17.398 - 17.582 - 17.328 - 17.325 - 17.315 

2 Economisch domein - 18.922 - 13.037 - 10.845 - 10.865 - 10.864 

3 Ruimtelijk domein - 10.628 - 10.629 - 10.788 - 10.653 - 10.599 

4 Integrale veiligheid - 2.073 - 2.120 - 2.105 - 2.115 - 2.115 

5 Financiën en dienstverlening - 2.758 - 2.280 - 1.995 - 1.986 - 1.986 

Totaal Lasten - 51.779 - 45.648 - 43.061 - 42.944 - 42.879 
       

Baten       

1 Sociaal Domein 779 780 770 831 828 

2 Economisch domein 13.090 6.752 4.645 4.646 4.646 

3 Ruimtelijk domein 6.687 6.890 6.911 6.876 6.801 

5 Financiën en dienstverlening 286 318 293 293 293 

Totaal Baten 20.842 14.740 12.618 12.645 12.568 
       

Totaal Programma's - 30.937 - 30.908 - 30.443 - 30.299 - 30.312 
       

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien       

Lasten       

Algemene dekkingsmiddelen - 1.423 - 1.568 - 1.414 - 1.383 - 1.390 

Overhead - 8.440 - 7.983 - 7.807 - 7.762 - 7.275 

Onvoorzien - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 

Totaal Lasten - 9.913 - 9.601 - 9.271 - 9.195 - 8.715 
       

Baten       

Algemene dekkingsmiddelen 39.656 40.228 39.461 39.467 39.496 

Overhead 414 497 497 497 497 

Totaal Baten 40.070 40.724 39.958 39.964 39.993 
       

Totaal Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 30.158 31.124 30.687 30.768 31.278 
       

Mutatie reserves       

Toevoegingen - 2.301 - 4.898 - 614 - 1.023 - 1.023 
       

Onttrekkingen 2.375 4.412 805 1.078 601 
       

Totaal Mutatie reserves 74 - 486 191 55 - 421 
       

Resultaat - 705 - 270 436 524 545 
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 bedragen x € 1.000 

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
MJR 

2022 
MJR 

2023 
MJR 

2024 

Algemene dekkingsmiddelen       

Uitkeringen Gemeentefonds 31.624 31.896 32.269 32.268 32.327 

OZB niet-woningen 1.280 1.243 1.243 1.243 1.243 

OZB woningen 4.069 4.184 4.259 4.345 4.345 

Belastingen overig 1.002 1.014 - 1 - 7 - 14 

Treasury 259 323 277 234 204 

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 38.234 38.660 38.048 38.084 38.106 
       

Overhead       

Overhead - 8.026 - 7.486 - 7.311 - 7.265 - 6.778 

Totaal Overhead - 8.026 - 7.486 - 7.311 - 7.265 - 6.778 
       

Onvoorzien       

Onvoorziene uitgaven - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 

Totaal Onvoorzien - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 
       

Totaal alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 30.158 31.124 30.687 30.768 31.278 
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3.7 Kerngegevens 
 
 

Sociale structuur Realisatie Raming 

01-01-2020 01-01-2021 

Aantal inwoners (in aantallen)     

•  0 - 19 jaar 5.460 4.977 

•  20 - 64 jaar 13.690 14.136 

•  65 jaar en ouder 4.750 4.801 

Totaal aantal inwoners 23.900 23.914 

      

Aantal inwoners (procentueel)     

•  0 - 19 jaar 23% 21% 

•  20 - 64 jaar 57% 59% 

•  65 jaar en ouder 20% 20% 

Totaal aantal inwoners 100% 100% 

      

Uitkeringen     

•  Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 268 268 

  - - 

Werkzame personen     

• Aantal werkzame personen 709 709 

      

Bedrijfsvestigingen     

•  Aantal bedrijfsvestigingen 2.659 2.659 

      

 
 

Fysieke structuur Realisatie Raming 

01-01-2020 01-01-2021 

Oppervlakte gemeente (in hectare)     

•  Binnenwater 277 277 

•  Historische stads- dorpskern 13 13 

•  Overig 4.474 4.474 

Totaal oppervlakte gemeente 4.764 4.764 

      

Aantal wooneenheden     

•  Sociale huurwoningen 2.348 2.348 

•  Overige woningen 7.759 7.759 

Totaal aantal woningen 10.107 10.107 

      

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 

      

Oppervlakte groen (in m2)     

•  Openbaar groen 82.500 82.500 
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 bedragen x € 1.000 

Financiële structuur 
Raming Raming 

2020 2021 

•  Opbrengst lokale heffingen 12.611 13.265 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 29.165 29.446 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 2.459 2.450 

      

      

 
 
 bedragen x € 1 

Financiële structuur (bedrag per inwoner) 
Raming Raming 

2020 2021 

•  Opbrengst lokale heffingen 528 555 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 1.220 1.231 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 103 102 

      

      

 


