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Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u de Kaderbrief voor 2023-2026 aan. In deze Kaderbrief kijken wij vooruit naar de financiële 
invloed van huidige en toekomstige ontwikkelingen op de gemeente Wijk bij Duurstede over de periode 2023- 
2026. Met alle onzekerheden en uitdagingen die voor ons liggen. Wij gaan in op de financiële uitgangssituatie, de 
rol van de gemeente en de hoofdopgaven die wij voor de komende tijd zien.  
 
Daar waar in de Financiële verordening wordt gesproken over Kadernota, is deze Kaderbrief de invulling hiervan. 
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart, het proces om te komen tot een raadsakkoord en 
bestuurlijke mutaties, was het gezien de beschikbare tijd niet realistisch om een volledige Kadernota op te stellen. 
In deze Kaderbrief is gekozen om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de Raadsagenda 2022-2026 die op 31 mei 2022 
is ondertekend. 
 
Volgens de richtlijnen uit onze Financiële verordening wordt een Kadernota vastgesteld door de raad. 
Deze Kaderbrief is vastgesteld door het college en geeft u inzicht in de financiële kaders voor de komende jaren. 
Kort na de zomer gaan wij graag met uw raad in gesprek, tijdens een nog in te plannen themasessie over de 
begroting. Het college zal op basis van dit gesprek, de uitgangspunten zoals verwoordt in de Kaderbrief 2023- 2026 
en rekening houdend met de financiële ruimte, de meerjarenbegroting 2023-2026 opstellen, die komend najaar 
aan uw raad zal worden aangeboden. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
Henk Vreeswijk & Hans Buijtelaar  
Wethouders 
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1 Een nieuwe bestuursperiode 

 
1.1 Inleiding 

 
In maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en direct hierna is in onze gemeente werk gemaakt van 
een raadsakkoord (‘Samenwerking, creativiteit, verantwoordelijkheid’) dat eind mei op zeer brede steun van de 
nieuw gekozen raad mocht rekenen. Het bestaande college heeft gekozen voor het opstellen van een beleids- 
arme Kaderbrief. Enerzijds vanwege de beperkte voorbereidingstijd door de verkiezingen, anderzijds vanuit een 
terughoudendheid om inhoudelijke beleidskeuzes aan een nieuw bestuur over te laten, zonder onaangename 
losse eindjes ‘over de schutting te gooien’. 
 
In deze Kaderbrief kiezen we ervoor om een aantal langjarige beleidslijnen en afspraken te bestendigen. Het zijn 
afspraken waartoe een ruime raadsmeerderheid ons opdracht heeft gegeven en waarover politiek-bestuurlijke 
besluiten zijn genomen. Daarnaast zijn in deze beleidsarme Kaderbrief de autonome ontwikkelingen opgenomen 
die onvermijdbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar zijn (de 3 O's). Voordat we de financiële lijnen weergeven, 
schetsen we eerst de context waarbinnen deze Kaderbrief is opgesteld. 
 

 

1.2 Context Kaderbrief 
 
Corona en Oekraïne 
De afgelopen paar jaar hebben we met twee zeer onverwachte ontwikkelingen te maken gehad, die beiden een 
grote impact hebben op ons dagelijks leven. Het coronavirus en – meer recent - de oorlog in Oekraïne. Dit maakt 
dat we met een andere blik naar het heden en de toekomst kijken. 
 
We lijken ten aanzien van het coronavirus in een rustiger vaarwater te zijn gekomen. Tegelijkertijd zijn er nog 
diverse na-effecten en blijft het risico op nieuwe varianten en/of een nieuwe uitbraak aanwezig. Het is en blijft 
onzeker wat het langdurige effect is van het coronavirus op de maatschappij en op onze gemeente. 
 
Hetzelfde geldt voor de uitgebroken oorlog in Oekraïne. Alle gemeenten in Nederland kregen de taak om te 
zorgen voor de eerste ontvangst en opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Opnieuw een extra opgave 
vanuit het rijk, omgeven met veel onzekerheden. Waar we als gemeente met beperkte financiële middelen en 
capaciteit niet zomaar ruimte voor hebben. We pakken deze opgave vanuit medemenselijkheid zo goed mogelijk 
op met de samenleving. Mede dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers, vangen wij op dit moment enkele 
tientallen vluchtelingen op. Dit had en heeft nog steeds een behoorlijke impact op de samenleving en op onze 
ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de oorlog ook economische gevolgen, die onder andere leiden tot 
schaarste van grondstoffen en hogere prijzen. 
 
Economische situatie 
Nog geen twee jaar geleden dachten we als gevolg van het coronavirus in een grote economische recessie te 
komen met een hoge werkloosheid. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. De economie is in 2021 gegroeid 
met 5% en heeft daarmee een flink herstel na de coronacrisis laten zien. Tegelijkertijd is het beeld dat we 
economisch gezien een lastige periode tegemoet gaan. De verwachting is dat we mogelijk te maken krijgen met 
een milde recessie in 2022 en 2023. Landelijk wordt dit jaar een groei van het bruto binnenlands product (bbp) 
ver- wacht van 2,9 procent (bron: Rabobank Monitor). Op de arbeidsmarkt is er inmiddels sprake van een tekort 
aan personeel in vrijwel alle sectoren. De gemiddelde werkeloosheid komt dit jaar naar verwachting uit op 3,3% en 
in 2023 rond 3,5%, met een ongekend hoog aantal vacatures per werkloze. 
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De hoge inflatie heeft een groot effect op consumenten en het bedrijfsleven. Door hoge prijzen voor grondstoffen 
en met name voor energie, daalt de koopkracht van huishoudens en neemt ook de investeringscapaciteit van 
bedrijven af. Er zijn steeds meer signalen dat huishoudens met lage en middeninkomens moeite hebben en krijgen 
om rond te komen. Vanuit het rijk zijn hiervoor de eerste steunmaatregelen getroffen om het koopkracht- verlies 
te beperken. Hoewel wij zien dat onze samenleving veerkrachtig is en creatief, zien we ook dat kwetsbare mensen 
nog kwetsbaarder worden. Dit blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. 
 
Druk op projecten/uitvoering en prijsstijging 
Bovengenoemde prijsstijging voor energie, grondstoffen en arbeid heeft voor ons zowel invloed op de lopende 
budgetten als op de beschikbare gestelde kredieten en reserveringen voor toekomstige kosten. Daarnaast zijn 
budgetten in de afgelopen jaren niet (geheel) geïndexeerd, waardoor de druk nog hoger is. Hoewel er scherp 
beoordeeld wordt welke activiteiten we wel en niet kunnen of moeten uitvoeren, zullen de effecten van de prijs- 
stijging zijn weerslag vinden. Een deel van onze activiteiten is weliswaar ondergebracht in lopende overeenkom- 
sten, waarin clausules zijn opgenomen voor prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld bij overmacht, onvoorziene 
omstandigheden of een standaard indexatie), maar het relatiebehoud speelt ook een rol. De ervaring leert dat we 
onze partners hard nodig hebben, en nu een harde lijn volgen kan betekenen dat we er op een later moment 
alleen voor staan. 
 
Waar sommige (meerjarige) contracten dit jaar aflopen, zullen we de komende periode het effect van de 
prijsstijging bij de nog uit te zetten aanbestedingen en nieuwe overeenkomsten gaan merken. De mate waarin laat 
zich slecht voorspellen. Maar bij de energiecontracten die dit jaar aflopen, zien we een budgettair sterk negatieve 
ontwikkeling. Deze contracten waren in het verleden tegen gunstige tarieven afgesloten. In de nieuwe contracten 
zal dit niet meer het geval zijn. Naast de oplopende prijzen speelt ook de langere levertijd van goederen een rol in 
de uitvoering, en kan dit vaker leiden tot vertraging of uitstel. Ook dit heeft effect op de planning, te maken 
keuzes, relatiebehoud en de prijzen. De prijsstijgingen zijn van invloed op het kunnen uitvoeren van onze taken 
binnen de gestelde middelen. Verwacht wordt dat we wellicht niet langer al onze taken kunnen uitvoeren binnen 
de daarvoor beschikbare middelen. Dit vraagt om scherpte en wellicht ook om het maken van keuzes. 

 
Organisatie en bedrijfsvoering 
De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook bij de gemeente Wijk bij Duurstede gemerkt. Vacatures staan langer 
open, worden moeilijker ingevuld of er reageren geen geschikte kandidaten. De verwachting is dat dit voorlopig 
aanhoudt en ook nog in 2023 het geval is. Dit maakt dat we vaker en langer gebruik moeten maken van dure 
inhuur. Intussen blijft de druk op de organisatie groot. De disbalans in draagkracht en draaglast is nog steeds een 
thema. Door het gebrek aan de juiste capaciteit passend bij onze taken en de extra taken die van ons verwacht 
worden, blijft de druk op onze uitvoering onverminderd hoog. Corona is niet weg en het organiseren van opvang 
van de vluchtelingen uit Oekraïne wordt veelal intern opgevangen. Ook liggen er uitdagingen voor onze gemeente 
op het gebied van het implementeren van nieuw/aangepast beleid als bijvoorbeeld de Omgevingswet. Deze is per 
2023 van kracht en dient goed geïmplementeerd en uitgevoerd te worden. 
 
Tezamen met de grote opgaves voor onze gemeente is het belangrijk dat we in de organisatie voldoende slag- 
kracht houden om onze taken op de juiste wijze uit te voeren. Om deze opgaven ook financieel te kunnen uit- 
voeren moeten we keuzes maken en scherp op onze inkomsten en uitgaven letten. 

 

Sociaal domein 
Vanuit het rijk en de praktijk zien we belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen. De door het rijk aangekondigde 
stelselherziening van de Jeugdwet moet leiden tot een hervormingsagenda jeugd. Het voorziet tevens in het 
formaliseren en vergroten van de jeugdhulpregio. De grote opgave is om de jeugdzorg financieel houdbaar te laten 
zijn waardoor hulp beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare kinderen. Bij de Wmo zorgen vergrijzing en cao-
ontwikkelingen voor oplopende uitgaven. 
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Veiligheid 
In Midden-Nederland is sprake van een verschuiving van de meer ‘traditionele’ criminaliteit naar de meer ‘on- 
zichtbare’ criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook in onze gemeente 
zien we deze trend. Het aantal meldingen en aangiftes van gedigitaliseerde criminaliteit is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. De politie in Midden-Nederland signaleert dat internetcriminelen steeds jonger en ge- weldadiger 
worden. Waar jonge criminelen voor corona hun criminele ‘carrière’ vaak startten met auto- of woninginbraken, 
kiezen ze nu vaak voor verschillende vormen van online oplichting. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw 
Integraal Veiligheidsplan. Wij willen dit plan begin 2023 aan uw raad voorleggen. 
 
Woningbouw 
In de komende periode wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de Woonvisie zoals die door de raad in 
februari 2022 is vastgesteld. Daarbij gaat het om meerdere projecten, waaronder flexwonen, woningbouw in het 
landelijk gebied om in de woningbehoefte te kunnen voorzien (De Geer III), ontwikkeling van locaties voor 
standplaatsen, projecten op het snijvlak van wonen en zorg. Het spreekt voor zich dat niet alles binnen één jaar 
kan worden gerealiseerd. Per project zal dan ook een tijdsindicatie worden opgenomen. 
 
Samenleving en overheid 
Genoemde opgaven en context voor deze Kaderbrief spelen zich af tegen een bredere achtergrond van afnemend 
vertrouwen tussen samenleving en overheid. We staan vaker tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Helaas is 
dit ook te merken in onze gemeente. Vanuit de raad is de wens geuit om het vertrouwen van inwoners in onze 
gemeente en in de democratie te vergroten. Centraal in de Raadsagenda voor 2022-2026 staat een nieuwe 
bestuursstijl, waarin samenwerking, creativiteit en verantwoordelijkheid een prominente rol spelen. Verbinding en 
vertrouwen. Vertrouwen krijgen, begint met vertrouwen geven. Bijvoorbeeld door als het anders loopt dan ver- 
wacht of gewenst, met elkaar het vertrouwen te houden dat we er samen uitkomen of te accepteren dat er 
verschillen mogen zijn. En daarnaast door in ons dagelijks werk te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. 
Door vraaggericht te werken, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dit doen we vanuit onze rol als 
regiegemeente. Want we willen faciliteren zodat de samenleving dát kan doen wat ze nodig vindt. Waarbij we 
kaders mee kunnen geven vanuit het algemene belang. Voor nu en voor de toekomst . 
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2 Financieel perspectief 
 
In hoofdstuk 1 staan de ontwikkelingen en de context waarbinnen deze Kaderbrief is opgesteld. In dit hoofdstuk 
worden de uitgangspunten van het te voeren financieel beleid genoemd. Daarnaast worden de financiële ont- 
wikkelingen na de vaststelling van de laatste begroting (2022-2025) beschreven. Hierin vormt de meicirculaire een 
belangrijke factor. 
 

 

2.1 Uitgangspunten 
 
Ten aanzien van het financieel beleid, hanteren we de volgende uitgangspunten. 
 
De jaarschijven zijn structureel en materieel sluitend 
Wijk bij Duurstede voert een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting binnen de jaarschijven 
materieel en structureel in evenwicht is. Om dit uitgangspunt te realiseren, wordt een zorgvuldige afweging 
gemaakt hoe de aanwezige beschikbare ruimte, zowel incidenteel als structureel het beste benut kan worden. 
Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk omdat de vraag doorgaans groter is dan de beschikbare ruimte. 
 
Risico’s 
Onze financiële risico’s zijn geïnventariseerd en zijn in voldoende mate afgedekt door het beschikbare weer- 
standsvermogen. We kiezen voor een beleid van anticyclisch begroten: in de goede jaren niet alles uitgeven maar 
sparen voor de magere jaren. Tegenvallers in de exploitatie worden in beginsel opgevangen aan de uitgavenkant in 
het programma waar de tegenvallers ontstaan. Meevallers worden toegevoegd aan de algemene saldireserve. Als 
het rijk via het gemeentefonds extra middelen voor een bepaald doel toekent, wordt eerst bepaald in hoeverre het 
gemeentelijke beleid al in het doel voorziet. Hierna volgt een voorstel om deze middelen al dan niet gedeeltelijk 
toe te voegen aan het begrotingsprogramma of aan de algemene middelen. Specifieke kortingen van het rijk 
worden rechtstreeks verwerkt in het programma tenzij dit op grond van vastgesteld beleid in redelijkheid niet kan. 
 
Lastenniveau 
We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de gemeente. 
Het verhogen van onze inkomsten is alleen aan de orde indien andere oplossingen in redelijkheid niet haalbaar 
zijn. De OZB wordt jaarlijks met niet meer dan de inflatie verhoogd. Besparingen op riool- en afvalstoffenheffing 
leiden tot een verlaging van deze lasten. 
 
Loon-/prijsindexatie 
Voor 2023 houden we rekening met een  loonindex van 2,5% voor de in de begroting opgenomen budgetten. De 
overige prijsindex moet nog bepaald worden en zullen we baseren op de laatste inzichten van het Centraal 
Planbureau.  

 
Omslagrente 
Omslagrente is de interne rentevoet (rentepercentage) van de gemeente en betreft de toerekening van het saldo 
van de rentekosten over de investeringen. Dit is met uitzondering van de rente voor specifieke projecten waarvan 
projectfinanciering is afgesloten; de rente wordt direct aan het project toegerekend en niet omgeslagen. De 
omslagrente wordt jaarlijks bij de Kadernota (nu Kaderbrief) berekend en vastgesteld. Het berekende percentage 
wordt naar boven afgerond op een veelvoud van 0,5. Voor 2023 is het omslagpercentage gelijk aan 2022 en is 
0,5%. 

 

Meicirculaire gemeentefonds 
Bij deze Kaderbrief geven wij u de globale inzichten van de effecten van de recent verschenen meicirculaire (zie 
paragraaf 2.2 en 2.3). De definitieve uitkomsten van de meicirculaire vormen de basis voor de Meerjarenbegroting 
2023-2026. 
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2.2 Ontwikkelingen na vaststelling begroting 2022-2025 
 

Beschikbare ruimte 
 

(* €1.000,-) 2023 2024 2025 2026 

Saldo Begroting 2022-2025 119 -165 166 123 

     

Autonome ontwikkelingen (3 O’s)     

- Effecten Voorjaarsnota 2022 260 323 448 -117 

- Effecten college- & raadsbesluiten (t/m 24-05-2022) -106 -134 -139 -139 

- Jeugdzorg -800 -800 -800 -800 

- Loonontwikkeling -476 -476 -476 -476 

- Energie -400 -400 -400 -400 

- ICT -116 -116 -116 -116 

- Bijdrage gem. regelingen (BSR + RID) -88 -53 -61 -72 

- Additionele personele kosten -90 -90 -90 -90 

     

Meicirculaire 3.785 4.348 4.668 2.325 

     

Beschikbare ruimte (structureel + incidenteel) 2.089 2.436 3.201 237 

 
 
Toelichting  
 
Effecten Voorjaarnota 2022 
Dit zijn de meerjarige effecten die uit de Voorjaarsnota 2022 komen. In de voorjaarsnota zijn alleen de 
ontwikkelingen voor 2022 meegenomen. Een voorbeeld van een meerjarig effect is de wijziging van de 
kapitaallasten.   
 
Effecten college- en raadsbesluiten 
De college- en raadsbesluiten die na het opmaken van de Voorjaarsnota 2022 zijn genomen en de besluiten die 
een financieel effect in 2023 en / of verder hebben zijn hierin opgenomen. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen (zie bijlage 1). 
 
Jeugdzorg 
Uit de Jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota 2022 bleek dat het budget voor de jeugdzorg structureel verhoogd 
moet worden met € 600.000. Ook door het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet is er voor €200.000 extra 
middelen nodig. 

 
Loonontwikkeling 
De loonontwikkeling is gebaseerd op een prijsindex van 2,5%. Dit is gebaseerd op de CAO-ontwikkeling en 
loonmutaties.  
 
Energie 
De kostenstijging van energie is gebaseerd op het energieverbruik in het jaar 2021 en de verwachte energieprijzen 
in 2022.  
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ICT 
Om de ambities op het vlak van ICT, informatievoorziening en digitale veiligheid te kunnen realiseren is 
samenwerking in regionaal verband, met de bij de RID-aangesloten deelnemers, noodzakelijk (via de Regionale 
samenwerking informatievoorziening (RIVO)). In 2023 investeren de RID-gemeenten structureel in de gezamenlijke 
ontwikkeling van de informatievoorziening en de verbetering van de informatiebeveiliging.  
 
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen (GR) 
Uit de Begroting 2023-2026 van zowel de BSR als de  RID is de verwachting opgenomen dat de bijdragen van de 
deelnemende gemeenten toe nemen. 
 
Personele kosten 
Om de kosten te minimaliseren moeten we alert zijn op subsidiemogelijkheden die zich voordoen en -eventueel op 
regionaal niveau- expertise inhuren voor het aanvragen en signaleren van subsidies. De ervaring leert dat dat 
loont.  Dit is een van de aanbevelingen uit de raadsagenda. De kosten hiervoor nemen we in de Kaderbrief mee.  
 
Meicirculaire 
De meicirculaire is financieel meegenomen in de berekening van de cijfers. Deze is omvangrijk in onderwerpen en 
aanpassingen en wordt momenteel nog uitgebreid geanalyseerd. Zoals hiervoor is aangegeven, wordt u over de 
definitieve gevolgen van de meicirculaire per separaat raadsmemo geïnformeerd. Onderstaand treft u een 
beschrijving van de globale effecten. 
 
 

2.3 Meicirculaire 2022 
 

‘Het ravijn in 2026’ 
De financiële positie van onze gemeente lijkt er voor de komende jaren gunstiger uit te zien. Vanuit het rijk komen 
tot aan 2025 meer bedragen binnen voor de taken die door onze gemeente uitgevoerd moeten worden. De 
middelen uit het gemeentefonds nemen voor de jaren 2022-2025 fors toe. Vanaf 2026 is er echter ten opzichte 
van die stijging een sterke afname te zien. Vanuit de VNG is dit al aangeduid als ‘het ravijn’. Dit heeft te maken met 
de accresontwikkeling en de toegepaste normeringssystematiek. Het gemeentefonds krimpt of groeit mee met de 
rijksuitgaven. Deze beweging heet accres. Door de hogere inflatie en rijksuitgaven (beleidsintensiveringen) neemt 
de hoogte van het gemeentefonds toe. Deze systematiek wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 toegepast. 
Vanaf 2026 is het accres vastgezet op de stand van 2022, aangevuld met een landelijke plus van € 0,84 miljard. 
Over dat bedrag vindt nog wel een indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. In 2027 vindt echter geen 
volume-accres meer plaats. Deze aanpassing van de normering en het vastzetten van het accres leidt dus tot een 
forse daling vanaf 2026. 

 
Naast het stokken van de accresontwikkeling vanaf 2026, geldt dat de geschrapte stijging van de 
opschalingskorting geldt voor de periode 2022 tot en met 2025. Dit betekent dat deze vanaf 2026 ook een 
budgettair effect zal krijgen en daarmee ‘het ravijn’ vanaf 2026 zal vergroten. Per saldo betekent dit dat er voor de 
jaren 2023-2025 alleen incidentele ruimte is maar geen zekerheid op structurele ruimte. En dus geen zekerheid 
over het kunnen plegen van investeringen die vanuit hun aard structurele kapitaallasten met zich meebrengen. 
 
Herverdeling gemeentefonds 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds ingevoerd. De gemeente Wijk bij Duur- 
stede behoort tot de nadeelgemeenten en zal gekort worden voor een bedrag per inwoner dat oploopt tot maxi- 
maal € 37,50 in 2025. Er is sprake van een ingroeipad van 3 jaar tot 2025. Voor 2023 betekent dit een nadeel van 
€ 180.000 en dit nadeel loopt op tot € 897.000 in 2025. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat de 
gemeenten er - ondanks deze herverdeling - tot en met 2025 niet op achteruit zullen gaan. De hoge uitgaven van 
het rijk werken in dit geval positief mee in het accres van het gemeentefonds (trap-op-trap-af-systematiek). 
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Jeugdzorg 
Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het 
kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen. Op advies van de VNG en provincie was er in 
de begroting al een stelpost voor 2023-2025 opgenomen voor de jeugdzorg. Het uiteindelijke bedrag voor de 
jeugdzorg voor 2023 is uiteindelijk iets lager dan de stelpost. Voor de jaren 2024 t/m 2026 wordt geadviseerd om 
de stelpost te handhaven. Hierbij wordt wel uitgegaan van 75% van het bedrag van het voorgaande jaar. Het 
bedrag neemt dan sneller af dan eerder was opgenomen. Voor 2023 is het totale bedrag € 1.293 miljoen. 
Het extra budget is incidenteel, te zien is dat de structurele bijdrage uitblijft. Vanuit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt wel erkend dat deze middelen structureel nodig zijn en de gesprekken hierover met de 
VNG zijn nog in volle gang. 
 
Veiligheid en handhaving 
Er is een structureel bedrag vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid om onder meer de capaciteit van 
(wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Voor Wijk bij Duurstede betreft het een bedrag van 
€ 33.000 per jaar. 

 
Overig 
De meicirculaire kent veel aanpassingen. Zo is een aantal integratie- en decentralisatie uitkeringen verschoven 
naar de algemene uitkeringen. Hierdoor is er een aantal wijzigingen dat niet naar een specifiek onderwerp te 
herleiden is. De bijdrage voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt voor de invoering van de 
Omgevingswet wordt pas in de septembercirculaire verwerkt. Voor de uitvoeringskosten voor het klimaat komt 
alleen voor 2022 een incidenteel bedrag beschikbaar (€ 199.000). Of er voor de periode hierna budget wordt vrij- 
gemaakt, is nog niet bekend. De vergoeding van de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen loopt via 
specifieke uitkeringen en niet via het gemeentefonds. 
 
Ontwikkeling gemeentefonds 
Bovenstaande ontwikkelingen vanuit de meicirculaire leiden tot de volgende ontwikkelingen voor onze gemeente 
vanuit het gemeentefonds: 
 

(* €1.000,-) 2023 2024 2025 2026 

Beginstand (na verwerking Voorjaarsnota 2022) 34.659 34.652 34.915 34.212 

     

Meicirculaire:     

- Herverdeling gemeentefonds -180 -539 -897 -897 

- Accres + overige ontwikkelingen 3.959 5.179 5.832 3.751 

- Jeugdzorg 1.293 916 844 582 

- Correctie stelpost jeugdzorg -1.320 -1.241 -1.144 -1.144 

- Veiligheid en handhaving (BOA’s) 33 33 33 33 

Totaal meicirculaire 3.785 4.348 4.668 2.325 

     

Bijdrage vanuit gemeentefonds 38.444 39.000 39.583 36.537 

 
 
 

2.4 Investeringen 
 
Voor de komende jaren staan verschillende investeringen gepland. Deze zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Deze goedgekeurde kredieten zijn niet geïndexeerd. Zoals onder het onderdeel “Druk op 
projecten/uitvoering en prijsstijging” aangegeven heeft de prijsstijging effect op de toekomstige reeds 
goedgekeurde kredieten. Hieronder staan de reeds goedgekeurde meerjarige kredieten, zonder indexaties. 
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Reeds goedgekeurde investeringen 

 

Integraal Uitvoeringsplan (IUP) – Beheer Openbare Ruimte (BOR)                  Kapitaallasten 
(* € 1.000,-) Aanvang Oplevering Afschrij- 

ving 

Investering 2022 2023 2024 2025 

         

Investeringen 2023 2023 ‘23/’24/’25 30 jr. 2.420 - - 27 65 

Investeringen 2024 2024 ‘24/’25/’26 30 jr. 2.185 - - - 17 

Investeringen 2025 2025 ‘25/’26/’27 30 jr. 485 - - - - 

Investeringen 2026 2026 ‘26/’27/’28 30 jr. 1.500 - - - - 

         

    6.590 - - 27 82 

 
Voor de investeringen was oorspronkelijk tot en met 2025 € 2 miljoen per jaar begroot. Door het project Zandweg 
zijn projecten in de tijd verplaatst en zijn geplande niet geïndexeerde bedragen herverdeeld over de jaren. Bij de 
definitieve vaststelling van de projectenagenda zullen deze bedragen worden geïndexeerd. 
 
Mogelijke investeringen 
Naast bovenstaande (vastgestelde) investeringen zijn er ook investeringen waarover de raad nog moet besluiten. 
Hierbij zijn de ingeschatte kapitaallasten gebaseerd op de verwachte looptijd en een rente van 0,5%. Het 
rentepercentage is het huidige omslagpercentage, welke gelijk is aan die van 2022. De huidige tendens is dat het 
rentepercentage gaat stijgen. Hierdoor zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen ook stijgen, zowel van 
nieuwe investeringen als huidige kapitaalgoederen. Deze ontwikkeling is in beeld als risico. 

 
Mogelijke investeringen 

(* € 1.000,-) 

Aanvang Verwachte 

oplevering 

Investering 

(schatting) 

Kapitaallasten 

(per jaar) 

     

Versterking Lekdijk     

- fietspad Gravenbol 2023 2025 1.210 36 

- uniformiteit wegdek 2023 2025 170 5 

- koppelkansen 2023 2025 1.258 38 

Rotonde De Geer 2023 2025 5.400 162 

IHP – huisvesting scholen 2023 ’25 – ‘30 14.500 435 

Gemeentewerf + milieustraat (verhuizing) 2023 ’24 – ‘25 4.500 135 

     

TOTAAL   27.038 811 

 
 

2.5 Raadsagenda 2022-2026  

 
In de Raadsagenda 2022-2026 zijn onze opgaven beschreven en onze ambities uitgesproken. Zoals het behoud  van 
theater Calypso, evenementen die inwoners verbinden, Wijk als fietsgemeente, dataveiligheid en 
persoonsbescherming.  De financiële doorvertaling van deze ambities en opgaven worden doorgerekend in de 
Begroting 2023-2026. Na de zomer willen we graag met u in gesprek (iBob methode) over de uitgangspunten die u 
ons mee wil geven voor de Begroting 2023-2026. Het proces om naar de Begroting 2023-2026 te komen, vindt u 
terug in het Raadsmemo. 
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2.6 Weerstandsratio 
 
Indien de onder paragraaf 2.2 genoemde beschikbare ruimte wordt verwerkt in de Algemene Saldireserve, 
ontstaat onderstaand beeld met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij de benodigde 
weerstands- capaciteit zijn in onderstaand overzicht de risico’s constant gehouden. Jaarlijks worden de risico’s en 
de bijbehorende kans en impact beoordeeld en vastgesteld. Het weerstandsvermogen ultimo 2021 is voldoende 
en de verwachting is dat deze zal stijgen. 

 
(* € 1.000,-)   Stand per ultimo   

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Weerstandscapaciteit       

Beschikbaar       

- Algemene reserves 6.316 6.419 6.865 8.954 11.390 14.591 

- Post onvoorzien 72 72 72 72 72 72 

- Onbenutte capaciteit OZB 568 568 568 568 568 568 

Beschikbare weerstandscapaciteit 6.956 7.059 7.505 9.594 12.030 15.231 

       

Benodigd 3.896 3.896 3.896 3.896 3.896 3.896 

       

Weerstandsratio 1,79 1,81 1,93 2,46 3,09 3,91 
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Bijlage 1 
 
Overzicht college- en raadsbesluiten met financiële consequenties 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: Overzicht Collegevoorstellen met financiële consequenties

collegevoorstellen okt 2021 - april 2022 2023 2024 2025 2026 I /S
zaaknum

mer
collegebesluit raadsbesluit

omschrijving

Kadernota 2023 RDWI 238.195      316772 22-2-2022

Zienswijze ontwerpkadernota 2023 Regionaal 

Archief Zuid-Utrecht

-6.250          -6.250            -6.250       -6.250            s 307797 15-2-2022

Inzet voor controles op milieudelicten -11.000        313011 8-2-2022

Restauratie Markt 24 – actualisatie kapitaallasten 

aanvullend krediet a.g.v. prijsindexatie 2021

-1.755            -1.755       -1.755            s 311101 11-1-2022 ja, 11-01-2022

Zienswijze kadernota 2023 VRU -47.000       -47.000         -47.000    -47.000         s 304707 11-1-2022 ja, 11-01-2022

Concept kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht -25.878       -25.878         -25.878    -25.878         s 328421 22-03-203

Compensatie afvalstoffenheffing -230.000     I 346670 24-5-2022 20-6-2022

Jaarstukken Regionaal Archief Zuid-Utrecht 

(RAZU): Programmabegroting 2023-2026

-13.818        -26.571         -31.822    -32.954          s 345815 24-5-2022

Zienswijze jaarstukken 2021 en zienswijze 

begroting 2023 VRU

8.000           -9.000           -8.000      -7.000           364623 24-5-2022 21-6-2022

Budget zwerfafval voor 2023 en verder -10.000        -10.000         -10.000    -10.000          s 360408 24-5-2022

Boodschappensteiger en kopse pier Stadshaven, 

kap. Lasten kredieten (voor 20 jaar)

-4.210         -4.210           -4.210      -4.210           s 353996 24-5-2022 21-6-2022

Boodschappensteiger en kopse pier Stadshaven, 

onderhoud steigers

-3.749         -3.749           -3.749      -3.749           s 353996 24-5-2022 21-6-2022

saldo collegebesluiten t/m 24 mei 2022 -105.710 -134.413 -138.664 -138.796

Schuingedrukt: voorlopig. Op moment van opmaken van deze kaderbrief zijn deze voorstellen nog niet in de Raadsvergadering geweest.


