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Aanbiedingsbrief 
 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

We startten vier jaar geleden met het uitgangspunt ‘Denken, Durven, Daadkracht’. Een vitaal, 

leefbaar en betrokken Wijk bij Duurstede met waardering voor de eigenheid van de kernen stond 

hierbij voorop. Het behouden van deze waarden is in de huidige omstandigheden steeds complexer 

geworden. De coronacrisis in al haar facetten heeft aan de ene kant bijgedragen aan onderlinge 

betrokkenheid én deze tegelijkertijd onder druk gezet. We zijn letterlijk en figuurlijk verder van 

elkaar af komen te staan. Mede door de aanpak van de coronacrisis als ook de toeslagenaffaire staat 

het vertrouwen van inwoners in de overheid onder druk. Dit werkt door naar provincies en 

gemeenten en heeft effect op ons handelen. Polarisatie in de samenleving neemt toe. Daarin zien 

we, ook voor de toekomst, voor ons een taak om de toenemende afstand tussen onze samenleving 

en de gemeente te overbruggen. 

 

In aanloop naar deze begroting hebben wij met uw raad diverse gesprekken gevoerd over onze 

financiële situatie. Tijdens die gesprekken heeft u ons de volgende kaders meegegeven:  

1) kwetsbare inwoners dienen te worden ontzien; 

2) woningbouw moet prioriteit krijgen; 

3) duurzaamheid kan de volgende fase in zodra er geld komt van het Rijk; 

4) lokale ondernemers, verenigingen en andere organisaties dienen te worden ondersteund tijdens 

de coronacrisis. 

Op basis van deze kaders en de hierna genoemde uitgangspunten is deze begroting opgesteld. 

 

Uitgangspunten van deze begroting 

Wij bieden uw raad een reëel, materieel en structureel sluitende begroting aan, passend in de 

huidige tijdsgeest. De ambities en het beleid zijn afgestemd op de beschikbare financiële middelen. 

Dit leidt ertoe dat ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar (OOO) zijn, 

opgenomen zijn in deze begroting. Deze ontwikkelingen komen voort uit de invoering van een wet, 

uit lopende verplichtingen of uit noodzakelijke actualisatie van bestaand beleid. Ook is de opbrengst 

van de gesprekken voor de kadernota vertaald in de begroting; u ziet dit laatste terug als ‘nieuw 

beleid’. Een opsomming van de uitgangspunten is opgenomen in paragraaf 1.2. 

 

Turbulente ontwikkelingen 

Deze bestuursperiode is in vele opzichten turbulent te noemen. Naast de hierboven genoemde 

uitdagingen hebben we ook te maken gehad met diverse personele wisselingen in het bestuur. 

Ook in de ambtelijke organisatie is het verloop relatief hoog. Hierin zijn we niet uniek. Dit past bij de 

huidige situatie op de arbeidsmarkt en we verwachten hier voorlopig geen verandering in. Dit maakt 

dat de draagkracht/draaglast van de ambtelijke organisatie, ook voor de toekomst, een blijvend punt 

van aandacht en zorg is.  

 

Toekomstbeeld  

De nabije toekomst brengt veel uitdagingen met zich mee, namelijk:  

a) Vanwege de langdurige kabinetsformatie heeft het demissionair kabinet een beleidsarme 

begroting 2022 vastgesteld. Dit heeft vanwege de systematiek van trap-op trap-af ook effect op 

de gemeentelijke begroting.  

b) Het vertrouwen van inwoners in de overheid is de afgelopen tijd onder druk komen te staan. In 

ons dagelijkse werk ervaren wij hier de gevolgen van.  
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c) De grote en complexe opgaven waar gemeenten voor staan op het gebied van wonen, 

duurzaamheid, kwetsbare inwoners en huisvesting van statushouders en asielzoekers. 

 

In deze turbulente tijden zijn wij in staat gebleken om u een sluitende begroting te kunnen 

presenteren. Hierbij hebben we voldoende armslag genomen om de genoemde onzekerheden in 

redelijke mate op te kunnen vangen. Mede hierdoor doet de begroting recht aan het doelmatig 

besteden van de beschikbare gemeentemiddelen ten gunste van de samenleving. 

 

Voortzetten van ingezet beleid  

Wij blijven uiteraard werken aan de onderwerpen die binnen de diverse domeinen de afgelopen 

periode in gang zijn gezet.  

 

Sociaal domein  

Voor het sociaal domein is hard gewerkt aan het uitgangspunt vanuit het coalitieakkoord ‘zorg voor 

wie het nodig heeft en grip op de kosten’. Zo is vanuit de Maatschappelijke Agenda ingezet op 

preventie, vroegsignalering en op het versterken van de sociale infrastructuur in onze gemeente. Op 

deze manier zetten we stappen in de richting van het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. 

Wij hebben de afgelopen periode hierin samengewerkt met de gemeenten uit de regio Zuid-Oost 

Utrecht (ZOU). Dit stelde ons in staat om onze grip op kwaliteit en uitgaven te verstevigen.  

Komende periode blijven wij deze werkzaamheden binnen de regio ZOU voortzetten en actief 

participeren in de regionale transformatieagenda jeugd. 

 

Ook op het gebied van Sport hebben we veel bereikt. Zo is in 2019 is een lokaal sportakkoord 

gesloten door sportaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente. In 2020 is begonnen met 

de uitvoering waarbij de buurtsportcoaches een belangrijke rol spelen. Ondanks corona zijn veel 

projecten ontwikkeld op het gebied van vitale sportaanbieders, inclusief sporten en bewegen, een 

gezonde leefstijl en motorische vaardigheid voor kinderen. In 2021 is het lokale preventieakkoord 

Wij(k) Gezond gesloten. Een gezonde leefstijl voor elke inwoner met focus op de thema’s gezond 

gewicht, genotmiddelen en mentale gezondheid. De komende jaren blijft deze gezonde leefstijl 

centraal staan. Met sport en bewegen, zowel bij de verenigingen als in de openbare ruimte, als 

belangrijk uitgangspunt. 

 

Economisch domein  

Versterken van de economische structuur was binnen het economisch domein één van de 

speerpunten. Hiermee leveren we een bijdrage aan het toenemen van welvaart, vitaliteit, 

werkgelegenheid en ondernemerstevredenheid. Om hier uitvoering aan te geven hebben we in U10-

verband bijgedragen aan het opstellen van een Regionaal Economisch programma (REP). Dit is een 

integraal programma dat wonen, werken, werkgelegenheid, duurzaamheid, gezondheid met elkaar 

verbindt.  

In het economisch domein zien we dat de groei in onze regio toeneemt. Onze ondernemers hebben 

grote veerkracht laten zien na de impact van de coronacrisis, de werkgelegenheid neemt toe en 

binnen een aantal sectoren is er zelfs tekort aan personeel. Hierin signaleren we kansen voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het versterken en ontwikkelen van de economische structuur 

in onze gemeente is en blijft ons uitgangspunt. We doen dit vanuit persoonlijke contact en met lokaal 

maatwerk, zoals ook tijdens de coronacrisis. Nu toerisme en recreatie weer aantrekken, hebben we 

met onze rijke geschiedenis, culturele identiteit en werelderfgoed veel te bieden. Zo zijn de Limes en 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sinds 27 juli 2021 toegevoegd aan het Unesco werelderfgoed lijst.  
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Ruimtelijk domein 

We willen een vitale en leefbare gemeente zijn en blijven. Onze inwoners ervaren het prettig wonen 

en leven in Wijk bij Duurstede. Tegelijkertijd hebben we hierin ook een uitdaging. Starters hebben 

onvoldoende toegang tot de woonmarkt waardoor zij niet van dit prettige woonklimaat kunnen 

genieten. Daarnaast kan het realiseren van meer woningen binnen de rode contour het woongenot 

voor bestaande inwoners onder druk zetten. 

Ook hebben we te maken met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, een overspannen 

huizenmarkt en een vergrote regionale opgave voor de huisvesting van asielzoekers en 

statushouders. ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’ is het adagium geweest van de afgelopen periode. De 

focus lag op bouwplannen binnen de rode contour. Op korte termijn hebben we binnenstedelijk 

geen nieuwe bouwmogelijkheden meer. Afgelopen periode hebben diverse gesprekken met de 

provincie ertoe geleid dat we 280 woningen boven op de al toegekende 250 woningen mogen 

bouwen. Buiten de rode contour mogen we dus nu 530 woningen bouwen. Dit is helaas nog niet 

genoeg om in onze woningbouwbehoefte te voorzien. We zetten daarom hoog in voor de toekomst 

en tegelijkertijd gaan we, daar waar we kunnen, door met bouwen.  

In de regio gaan we de samenwerkingen aan met gemeenten die ook buiten de rode contour willen 

bouwen. Dit geeft ons de ruimte om een stevige lobby richting de provincie in te zetten op vitaliteit 

van onze gemeente. Waarbij wonen, werken, duurzaamheid, mobiliteit en zorg in regionaal verband 

hoger op de agenda komen.  

 

Om alle ruimtelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden zijn wij volop bezig met de invoering van de 

Omgevingswet. Deze wet vraagt om een andere manier van werken bij ruimtelijke opgaven. Ter 

voorbereiding hierop hebben we samen met inwoners de nieuwe Omgevingsvisie Stedelijk Gebied 

opgesteld.  

 

Op het gebied van duurzaamheid hebben we grote stappen gezet om inwoners, bedrijven en 

organisaties te helpen met energiebesparende maatregelen, mede dankzij subsidie van het Rijk. Met 

advies van een burgerpanel geven we ruimte aan de opwek van duurzame energie door middel van 

zonnevelden en we zetten in op zonnedaken. Dit is tevens onze inbreng in de Regionale Energie 

Strategie 1.0 (RES), die onlangs door uw raad is vastgesteld. Energieopwekking is primair een 

ruimtevraag, waarmee locatie en inpassing in het landschap de grote en complexe opgaven zijn. 

Mede hierdoor wordt de verdere uitwerking van het RES bod samen met de inwoners ter hand 

genomen.  

 

Veiligheid  

We werken samen in de regio en in de Veiligheidsregio Utrecht. Voor de komende tijd continueren 

wij deze aanpak. Daarnaast blijven we inzetten op groepsaanpak en continueren wij het 

bondgenoten overleg. Het gevoel van veiligheid onder onze inwoners is hoog. Ook zijn bij de politie 

relatief weinig incidenten gemeld. Inwoners maken goed gebruik van whatsapp groepen en 

buurtsignaleringsteams. Dit blijven we stimuleren. 

Gezien de landelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat wij ons de komende tijd richten op het 

versterken van de aanpak van ondermijning. Daarnaast richten we ons op het waarborgen van de 

digitale veiligheid ter voorkoming van onder andere hacken en identiteitsfraude, van zowel de 

gemeentelijke organisatie als van onze samenleving. Verder zijn en blijven verkeersveiligheid, de 

verbinding met zorg, jeugd en participatie onze speerpunten. 
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We zijn ervan overtuigd dat we met deze reëel, materieel en structureel sluitende begroting in staat 

zijn om de hierboven genoemde complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Hier zetten wij ons de 

komende periode graag voor in. 

 

Financiële beschouwing 

De meicirculaire 2021 is verwerkt in deze begroting. Tevens hebben we rekening gehouden met een 

prijsindexatie van jaarlijks 1,9%. Ook de structurele effecten van de Kadernota 2022-2025 zijn 

verwerkt in deze begroting 2022. Dit geeft het volgende beeld zoals opgenomen op pagina 12. Het 

resultaat over de jaren 2022-2025 is als volgt: 

 

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

RESULTAAT 160 119 -165 166  
 

De druk op onze begroting zoals we hem voelden tijdens het proces van de Kadernota is nu bij de 

begroting iets verlicht. Dit komt door de extra middelen voor Jeugd in 2022. Helaas is deze 

toezegging nog niet omgezet in een structurele bijdrage vanuit het Rijk. Wel mogen we 75% van de 

extra middelen Jeugd begroten voor de jaren daarna. De eerste geluiden vanuit Den Haag over 

compensatie voor duurzaamheid zien we nog niet vertaald in extra bijdrages. Die zijn dan ook niet in 

onze begroting meegenomen. 

De stelpost inhoud is grotendeels verwerkt in de begroting. Met de extra middelen voor Jeugd is het 

Rijk voor een deel over de brug gekomen en we verwachten dat op andere onderdelen het Rijk na de 

kabinetsformatie ook over de brug komt. De stelposten die in de vorige begroting en de kadernota 

nog aanwezig waren hebben we daarom in overleg met de provincie eruit gehaald. Door het 

wegvallen van deze stelposten daalt ook ons risicoprofiel. Hierdoor verbetert onze weerstandsratio, 

die de kwalificatie ruim voldoende heeft. De uitkomsten van onze voorjaarsnota kunnen we hiermee 

opvangen. 

De eis van de provinciale toezichthouder is dat het eerste jaar van de begroting sluitend moet zijn. 

Met de beperkte financiële ruimte, en het oog op de nieuwe raadsperiode, heeft het college gekozen 

voor een beleidsarme begroting, die minimaal sluit voor de eerste twee jaar en met een reële risico-

inschatting met een daarbij behorend gezonde weerstandscapaciteit. Dit geeft de nieuwe raad, die in 

maart 2022 aantreedt, de tijd om eigen keuzes te maken. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, 

 

 

 

Judith de Jonge    Iris Meerts 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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Leeswijzer 
 

Met deze leeswijzer willen we u door de begroting laten navigeren. Per onderwerp wordt aangeven 

waar u deze in de begroting kunt vinden. Via verschillende stappen kunt u steeds meer 

gedetailleerde informatie krijgen. 

In de bestuurlijke hoofdlijnen worden de speerpunten van de begroting toegelicht. In de financiële 

hoofdlijnen die daarna volgen, wordt in hoofdthema’s aangegeven welke mutaties in het 

meerjarenbeeld zijn opgenomen ten opzichte van de voorjaarsnota. 

Voor de meest gedetailleerde informatie wordt u verwezen naar de programmatoelichting en de 

paragrafen. In deze programmatoelichting wordt aangegeven wat we willen bereiken, wat we 

daarvoor gaan doen en hoeveel dit gaat kosten. 

Onderdelen in de programmabegroting die al in de Kadernota 2022-2025 waren opgenomen hebben 

het kenmerk KDN meegekregen. 

De paragrafen zijn een soort dwarsdoorsnede van de programma’s. Hierin staat informatie over de 

financiële positie van de gemeente, over beheersmatige aspecten en over risico’s. Daarna treft u in 

het financiële deel van de begroting het overzicht van baten en lasten en een prognosebalans aan. 

Als laatste zijn bijlagen opgenomen die dieper ingaan op een aantal onderwerpen, met name 

financieel gerelateerd. Hieronder volgt een verdere uitleg per onderdeel. 

 

Financiën 

In dit onderdeel wordt het financieel beeld geschetst en zijn de financiële uitgangspunten 

opgenomen. Hiermee wordt inzicht gegeven hoe de begroting is opgebouwd en wordt een 

aansluiting gemaakt met de voorjaarsnota en kadernota. De gemaakte keuzes worden hier financieel 

zichtbaar gemaakt. 

 

Programmabegroting 

De gemeenteraad stelt de begroting vast op programmaniveau. Per programma wordt de begroting 

op zowel beleidsmatig als op financieel gebied vermeld. 

 

Er zijn 5 programma’s: 

Programma 1: Sociaal domein 

Programma 2: Economisch domein 

Programma 3: Ruimtelijk domein 

Programma 4: Veiligheid 

Programma 5: Dienstverlening en bedrijfsvoering 

 

Paragrafen 

In de paragrafen staat informatie over de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige 

aspecten en de risico’s. Er zijn 7 (verplichte) paragrafen: 

▪ 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. 

▪ Financiering In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze met de financieringsbehoefte 

van de gemeente wordt omgegaan. 

▪ 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. 
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▪ Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt per onderdeel toegelicht op welke wijze 

het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen gewaarborgd is. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

Financiële begroting 

De financiële begroting geeft inzicht in de financiële meerjarenbegroting organisatiebreed en op 

programmaniveau, de gehanteerde grondslagen, de incidentele baten en lasten en de mutaties in de 

reserves. Inzicht hierin is belangrijk voor de structurele financiële houdbaarheid. 

 

Bijlagen 

In de bijlagen wordt informatie gegeven over de reserves en voorzieningen maar ook worden de 

investeringen verder toegelicht en wordt een overzicht op taakveld verstrekt. 
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1 Financiën 
 

1.1 Financieel beeld 

1.2 Uitgangspunten begroting 

1.3 Financiële hoofdlijnen 
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1.1 Financieel beeld 
 

Deze meerjarenbegroting is opgesteld in een periode waarin een demissionaire regering voor 2022 

een beleidsarme begroting heeft aangeboden. Dit betekent in veel opzichten wachten op nieuwe 

beleidsplannen met de daarbij behorende financiële accenten. Desondanks kent de rijksbegroting 

een aantal kabinetsvoornemens die van belang zijn voor gemeenten. De rijksbegroting staat minder 

nadrukkelijk in het teken van de coronacrisis en het macro-economische beeld ziet er relatief goed 

uit met een voorspelde groei van 3,5% in 2022. Die groei zorgt ook voor een daling van de 

staatsschuld van 57,4% in 2021 naar 56% in 2022. Hiermee lijken aanvullende bezuinigingen bij het 

Rijk op dit moment niet voor de hand liggend. Dit beeld vertaalt zich ook naar de arbeidsmarkt waar 

de werkloosheid wordt geraamd op 3,5%. 

 

Om de maatschappelijke en economische gevolgen van corona op te vangen stelt het Rijk extra 

middelen beschikbaar. In de algemene uitkering van het gemeentefonds wordt landelijk € 103 mln. 

toegevoegd voor aanvullende re-integratie, bijzondere bijstand en het gemeentelijke schuldenbeleid. 

Tot nu toe is de compensatie die gemeenten hebben ontvangen toereikend geweest, vanuit de VNG 

worden de ontwikkelingen in de komende periode nauwgezet gevolgd om ervoor te zorgen dat er 

maatschappelijk en economisch geen blijvende schade als gevolg van corona ontstaat. 

 

De Rijksbegroting 2022 laat zien dat er geluisterd is naar de (financiële) zorgen van gemeenten. 

Nadat het Rijk de stapsgewijze verhoging van de opschalingskorting eerder voor de jaren 2020 en 

2021 had bevroren, is deze ook voor 2022 niet verder verhoogd. Aan de andere kant staat deze 

korting bij het Rijk nog steeds structureel ingeboekt voor de jaren 2023, 2024 en 2025 en moet deze 

uiteindelijk € 975 mln. opleveren. Eerder bent u geïnformeerd over de extra bijdrage vanuit het Rijk 

voor de tekorten in de Jeugdzorg, totaal gaat dit in 2022 om een bedrag van € 1,6 miljard, voor onze 

gemeente is dat aankomend jaar een bedrag van € 1,6 mln. Er is weliswaar een papieren toezegging 

dat de extra middelen voor de Jeugdzorg mogen worden ingeboekt voor de periode 2023-2025, er 

ligt echter nog geen formele toezegging over extra structurele middelen. 

 

Voor de woonopgave is voor de komende 10 jaar een bedrag van € 1 miljard opgenomen die via de 

woningbouwimpuls (WBI), 14 grootschalige woningbouwgebieden of op een andere manier worden 

ingezet. Met een Kamermotie wordt de verhuurdersheffing voor wooncorporaties verlaagd, dit in 

combinatie met prestatieafspraken voor woningbouw en verduurzaming.  

 

Het kabinet investeert in totaal voor ruim € 6,8 miljard extra in klimaatmaatregelen. Hiervan wordt 

bijna de helft gereserveerd voor subsidie ten behoeve van de opwek van duurzame energie (SDE++). 

Daarnaast wordt geld gestoken in nieuwe energie-infrastructuur voor bedrijven binnen de industrie. 

Voor het continueren van de Regionale Energie Strategie (RES), de uitrol van laadpalen, 

energieloketten en dergelijke wordt landelijk € 70 mln. beschikbaar gesteld. Er is door het Rijk echter 

geen financiële aandacht gegeven aan maatregelen voor het overbelaste elektriciteitsnetwerk dat 

ook zonder de opgave voor energietransitie aan haar capaciteitsgrenzen zit. Anders dan in Zuid-

Holland stelt het kabinet geen middelen beschikbaar voor financiering van warmtenetten. Ook veel 

andere duurzaamheidsmaatregelen zijn voorlopig doorgeschoven. 

 

Gedupeerden in de toeslagenaffaire wil het Rijk compenseren, hiervoor is inmiddels € 5 miljard 

vrijgemaakt. Op gemeentelijk niveau worden gedupeerden ondersteund met huisvesting, schulden, 

inkomen, zorg en opvoeding. Een herijking bij het Rijk van de herstelaanpak en uitbreiding van 

regelingen, zal ook de omvang van de gemeentelijke ondersteuning raken.  
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De koopkrachtontwikkeling van Nederlandse huishoudens wordt door het Centraal Plan Bureau 

(CPB) geraamd op 0,8% in 2021 en op 0% volgend jaar. Er zijn door het Rijk vooralsnog geen 

maatregelen genomen voor lastenverlichting voor de inwoners. Met een inflatie die min of meer 

gelijk is aan de CAO-ontwikkeling, blijft er geen ‘vrij besteedbaar’ geld over. 

 

Het overall financiële beeld is door de sterke economische ontwikkeling niet ongunstig te noemen. 

Toch blijf er een grote mate van onzekerheid hangen die door de Haagse strubbelingen niet wordt 

weggenomen. Tegen dit licht is deze begroting opgesteld, de laatste in deze raadsperiode, waarin 

gekozen is voor accenten voor de langetermijnopgaven binnen een financieel weloverwogen en 

behoedzame koers. 

 

1.2 Uitgangspunten begroting 
 

Hieronder staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor deze begroting. 

▪ De begroting voldoet aan de kaders zoals die door uw raad zijn gesteld in de Financiële 

Verordening en de Kadernota 2022-2025. 

▪ De opbrengst van de gesprekken voor de Kadernota 2022-2025 is vertaald in de begroting. 

▪ De begroting voldoet aan de Begrotingsrichtlijnen zoals de provinciale toezichthouder die 

uitgevaardigd heeft voor de meerjarenbegroting 2022-2025. 

▪ Een reëel, materieel en structureel sluitende begroting voor de eerste twee jaren (jaarschijven 

2022 en 2023). 

▪ Een weerstandsratio van tenminste 1,50. 

▪ De loonindex voor de gemeentelijke loonsommen in 2022 bedraagt 2,1%. 

▪ De prijsindex voor de gemeentelijke budgetten in 2022 zijn aangepast conform de grondslagen 

in hoofdstuk 4, paragraaf 2. 

▪ Inflatiecorrectie voor 2022 voor OZB bedraagt 1,9%. 

▪ De hondenbelasting wordt afgeschaft m.i.v. 2022. 

▪ Prijsindex voor overige belastingen bedraag 1,9%. 

▪ Tarieven voor leges en retributies zijn 100% kostendekkend, tenzij andere afspraken zijn 

gemaakt. 

▪ Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van afzonderlijke vaststelling door uw raad. 

▪ Geen stelposten meer. 

▪ Tegenvallers binnen een beleidsprogramma worden zoveel als mogelijk binnen dat programma 

opgelost. 

▪ Uitkomsten meicirculaire 2021. 

▪ Extra door het Rijk toegezegde middelen jeugd (eenmalig en structureel op voorspraak VNG en 

provincie). 

▪ Het saldo van de voorjaarsnota 2021 is verwerkt in de algemene reserve. 

 

Het uitgangspunt is dat er in 2022 44 woningen extra in de gemeente zijn. In 2023 179 extra woningen. 

In 2024 99 extra woningen en in 2025 62 extra woningen. Dit betreffen louter de verblijfsobjecten met 

een woonfunctie. 
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1.3 Financiële hoofdlijnen 
 

In deze paragraaf gaan we in op de financiële mutaties die in deze begroting zijn doorgevoerd. Het 

overzicht begint met de vastgestelde begroting 2021 en de effecten uit de vastgestelde Voorjaarsnota 

2021 en Kadernota 2022-2025. Vanaf dat punt worden de wijzigingen toegelicht. 

 

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Vastgestelde begroting 2021 436 524 545 545

Correctie stelpost Rijk - 372 -354 -354 -354

Effecten vastgestelde Voorjaarsnota / Kadernota 2022-2025 - 949 -862 -835 -835

Startsaldo voor begroting 2022-2025 -885 -692 -644 -644

Meicirculaire 2021 491 366 343 565

Middelen Jeugd 1.594 1.322 1.241 1.144

Reeds verwerkte baten Jeugd in startsaldo - -339 -339 -339

Totaal beschikbaar 1.200 657 601 726

Loon-/prijsindexatie - 445 -445 -445 -445

Geactualiseerd bestaand beleid na Voorjaarsnota/ Kadernota - 594 -93 -321 -115

RESULTAAT 160 119 -165 166

bedragen x € 1.000

 
 

Begrotingsevenwicht 

De begroting laat de komende jaren, m.u.v. 2024 een sluitend beeld zien. 

De Provincie Utrecht toetst in haar rol als toezichthouder onder meer of de begroting ‘structureel in 

evenwicht’ is. Een begroting is structureel in evenwicht als de structurele lasten gedekt worden met 

structurele baten. Onderstaande tabel laat zien dat deze begroting meerjarig structureel in 

evenwicht is, behalve voor het jaar 2024. 

Structureel resultaat
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Resultaat

Saldo van baten en lasten - 1.289 - 210 - 269 - 177

Mutatie reserves 1.449 329 104 343

Resultaat 160 119 - 165 166

Af: incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten - 335 - 190 - 145 -

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves 120 90 45 -

Af: incidentele baten en lasten - 215 - 100 - 100 -

Totaal structureel resultaat 375 219 - 65 166

bedragen x € 1.000

 
 

In juli 2021 zijn de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022-2025 vastgesteld door de 

gemeenteraad. De hierin opgenomen effecten staan bij de afzonderlijke programma’s toegelicht. 

Daarnaast is sprake van verder geactualiseerd beleid, met name extra lasten voor jeugd, die nog niet 

in de voorjaarsnota en kadernota waren verwerkt. 
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De effecten van de meicirculaire 2021 zijn apart zichtbaar gemaakt. Na het verschijnen van de 

meicirculaire 2021 werd duidelijk dat het Rijk met extra middelen voor jeugd over de brug zou 

komen. Voor ons bedragen deze middelen voor 2022 € 1,594 miljoen. 

Voor de jaren daarna heeft het Rijk ook significante bedragen toegezegd, wel is hierbij sprake van 

een afbouw. De Commissie van Wijzen en de VNG hebben landelijk afspraken gemaakt over het 

verloop van deze middelen over de jaren. Wijk bij Duurstede heeft deze landelijke afspraak een op 

een vertaald naar de eigen situatie. 

 

Financiële onzekerheden 

Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en 

de belastingcapaciteit van de gemeenten. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het actueel 

houden van het verdeelstelsel. Momenteel onderzoekt het Rijk hoe het gemeentefonds opnieuw kan 

worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 

2023. Het lijkt erop dat de herijking een nadeel gaat opleveren voor kleinere gemeenten, maar ook 

dit kan per individuele gemeente verschillen. Het is derhalve onzeker hoe deze herijking voor Wijk bij 

Duurstede zal uitpakken. 

 

Stelpost Inhoud en stelpost ‘Rijk komt over de brug’ 

In de Voorjaarsnota 2021 is, zoals in de Begroting 2021-2024 was afgesproken, invulling gegeven aan 

de stelpost inhoud. 

In de Begroting 2021-2024 is een stelpost ‘Rijk komt over de brug’ opgenomen en in de Kadernota 

2022-2025 is deze aangevuld met een tweede stelpost. Totaal betreffen de stelposten Rijk € 983.000. 

Hoewel we nog steeds op het standpunt staan, dat het Rijk afdoende middelen beschikbaar moet 

stellen voor de door gemeenten uit te voeren taken, moeten we constateren dat zeker met de 

huidige kabinetsimpasse het niet waarschijnlijk is dat deze extra middelen op korte termijn 

beschikbaar komen. Zoals in de uitgangspunten is benoemd, kiezen we in de huidige begroting 

ervoor om de uitvoering van de nieuwe taken te beperken voorzover mogelijk en geen stelposten op 

te nemen. 

 

Het weerstandsvermogen 

Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is te lezen, neemt de weerstandsratio 

toe vanaf 2022 naar 1,62 onder voorbehoud van een gelijkblijvend risicoprofiel voor de jaren na 

2022. Deze ratio geldt als ruim voldoende. In de voor de begroting geformuleerde grondslagen (zie 

hoofdstuk 4.2) is een minimale weerstandsratio opgenomen van 1,50. Dit past bij het behoedzaam 

begroten. 

 

Kostendekkende tarieven en leges 

Daar waar het mogelijk is vraagt de gemeente kostendekkende tarieven voor geleverde diensten. Op 

deze manier liggen de kosten bij degene die van de dienst gebruik maakt. Analyse op dit punt heeft 

geleid tot een verhoging van leges voor bouwvergunningaanvragen. 

 

Beïnvloedbaarheid van de lasten 

Gemeenten voeren veel wettelijke taken uit. Daardoor zijn de gemeentelijke lasten lang niet allemaal 

beïnvloedbaar, waardoor keuzes in beleid beperkt zijn. 

Grosso modo vallen de lasten uiteen in vier categorieën van beïnvloedbaarheid: 
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Niet beïnvloedbaar, onder deze categorie vallen: 

▪ Wettelijke taken, waarbij de minimumvariant het beleid is en uitgevoerd wordt. Er is daarmee 

geen sturing mogelijk op deze kosten. 

▪ Een taak waar een op een een subsidie tegenover staat. Door in deze categorie lasten te 

verlagen, worden ook de baten verlaagd. Dit levert daarom geen middelen op. Een voorbeeld is 

de specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid. 

▪ Kapitaallasten. De investering is reeds gedaan, in de exploitatie zijn de rente- en 

afschrijvingskosten zichtbaar. Deze lasten zijn daarmee niet meer beïnvloedbaar. 

▪ Kosten voor heffingen waar wettelijk gezien maximaal kostendekkende tarieven voor geheven 

mogen worden. Door het verlagen van de lasten, zouden de baten daarmee ook verlaagd 

worden. Dit levert daarom geen middelen op. 

▪ Mutaties in voorzieningen. De toevoeging aan een voorziening is in veel gevallen wettelijk 

voorgeschreven (zoals een te verwachten verplichting of een van derden verkregen middel dat 

specifiek besteed dient te worden). Deze lasten zijn daarmee niet beïnvloedbaar. 

▪ Lasten in het kader van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling wordt gezien als een gesloten 

systeem, alleen het saldo van de lasten en baten wordt op de balans gemuteerd. Winsten 

worden genomen volgens de bereikte voortgang van de verkopen en verliezen volgens het 

voorzichtigheidsprincipe. De lasten worden daarom als niet beïnvloedbaar gekwalificeerd. 

 

Beperkt beïnvloedbaar 

Hieronder vallen wettelijke taken, waarbij enige ruimte is voor sturing of keuzes. Voorbeelden zijn de 

jeugdhulp, uitvoering wegenbeheer, onderhoudskosten openbare ruimte, huisvesting. Er zijn keuzes 

te maken in het kwaliteitsniveau, in beleid of in aantallen waarmee (beperkte) sturing mogelijk is op 

de hoogte van de uitgaven. 

 

Op middellange termijn beïnvloedbaar 

Dit gaat om kosten die beïnvloedbaar zijn binnen twee tot vier jaar. Voorbeelden zijn 

subsidietoekenningen. Ook de directe personeelskosten vallen hieronder. Er kunnen keuzes worden 

gemaakt om deze kosten te beïnvloeden, bijvoorbeeld door bepaalde subsidies niet meer toe te 

kennen of met minder fte te werken. Maar het kost tijd om dit te realiseren. 

 

Beïnvloedbaar 

Dit gaat om kosten die beïnvloedbaar zijn binnen een jaar. Het betreft lasten die niet wettelijk 

verplicht zijn, vaak onder eigen gemeentelijk beleid vallen en die daarmee een eigen keuze zijn. 

Voorbeelden zijn de opleidingsbudgetten, klimaatuitgaven en gemeentelijke projecten. Ook de 

reservemutaties vallen hieronder, behalve reservemutaties voor dekking kapitaallasten (niet 

beïnvloedbaar) en reserves met afspraken derden (beperkt beïnvloedbaar). 
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2 Deel I Programma’s 
 

2.1 Programma 1 - Sociaal domein 

2.2 Programma 2 - Economisch domein 

2.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein 

2.4 Programma 4 – Veiligheid 

2.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering 
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2.1 Programma 1 - Sociaal domein 
 

Inleiding 

Corona is er nog en zal misschien ook nog wel een tijdje onder ons blijven. Tegelijk is er door het 

vaccinatieprogramma en (zelf)testen weer meer mogelijk. De scholen zijn weer open en veel 

activiteiten kunnen weer worden opgestart. Ook de zorg en ondersteuning in het kader van Wmo en 

Jeugdwet kan over het algemeen weer geboden worden. We hebben gezien dat corona effect had op 

de samenleving. Het heeft geleid tot meer zorgvragen, met name op gebied van Jeugd GGZ. Het laat 

zich nog niet voorspellen of deze trend zal doorzetten. 

 

De afbouw van de landelijke steunmaatregelen zal leiden tot (financiële) onzekerheid bij een deel 

van onze inwoners. Tegelijk echter groeit de economie en zijn er op dit moment meer vacatures dan 

werklozen, al sluiten die niet altijd goed op elkaar aan. 

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 belangrijker dan ooit voor onze inwoners, om deel te 

blijven nemen aan de samenleving en om toegang te hebben tot een breed palet van 

(maatschappelijke) diensten. 

Onze gemeente is een sociale gemeente met een goed uitgeruste sociale infrastructuur, dat wil 

zeggen: maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers zien om naar veel inwoners. En 

ieder heeft daarbij zo zijn specialiteit. We proberen met stichting Binding, de dorpshuizen, de 

sportorganisaties en vele andere partners om zoveel mogelijk de activiteiten op een veilige manier 

weer op te starten  

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 de drie 

preventie-agenda’s hebben we maatregelen hiervoor opgenomen. 

Naast de lopende zaken zoals de transformatie Jeugd, de regionale inkoop en contractmanagement 

en de decentralisatie van beschermd wonen, is er in 2022 speciale aandacht voor onderstaande 

onderwerpen: 

▪ Het accommodatiebeleid is vastgesteld. Voor de uitvoering daarvan lopen we een traject met de 

sportorganisaties om het beheer van de verschillende sportaccommodaties in de 3 kernen te 

harmoniseren. Ook de tarievenstructuur willen we onder de loep nemen. Daarbij gaan we ook 

kijken naar mogelijkheden om het gebruik van accommodaties te verbeteren. Er is nog geen 

financiële vertaling voor 2022 te geven; we wachten het verloop van het traject af. 

▪ Wat betreft onderwijshuisvesting wordt het met de schoolbesturen overeengekomen scenario 

voor nieuwbouw van een aantal basisscholen voorgelegd aan de raad. Na vaststelling van het 

nieuwe Integraal Huisvestingsplan kan in 2022 begonnen worden met de voorbereidingen. 

▪ We gaan samen met stichting Binding en Viveste aan de slag met het project Inclusieve Wijk: in 

de wijken kennen inwoners elkaar en helpen als dat nodig is, zodat iedereen er veilig en prettig 

kan wonen. Dit gebeurt met (getrainde) vrijwilligers en professionals. 

▪ Op dit moment wordt gewerkt aan het raadsinitiatief Scheiden zonder schade en wordt 

onderzocht of dit een project kan worden met behulp van subsidie van Divosa.  

▪ Mogelijk zullen verdere acties nodig zijn om inwoners te ondersteunen, die getroffen zijn door de 

toeslagenaffaire. 

 

De looptijd van de Maatschappelijke agenda is gekoppeld aan de collegeperiode. Na de verkiezingen 

zullen we hem herijken en de nieuwe versie voorleggen aan de raad. 
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Er zijn nog steeds zorgen over de tekortschietende middelen voor het sociaal domein maar inmiddels 

heeft het Rijk voor 2022 € 1.594.000 toegezegd voor jeugdhulp, en begroten we dit meerjarig voor 

75% op aangeven van VNG en de provincie. Met betrekking tot de Wmo worden gemeenten echter 

nog steeds onvoldoende gecompenseerd voor de extra uitgaven als gevolg van landelijke wetgeving 

(het abonnementstarief, meer kwetsbare mensen die langer thuis wonen, de verplichting om 

zorgaanbieders reële tarieven te betalen). Hiermee blijft de vraag of de middelen die we van het Rijk 

ontvangen toereikend zijn. 

 

 

Nieuw beleid 

Moderniseren Aula begraafplaats Groenewoud 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN De huidige huurder heeft 

aangegeven dat de exploitatie van 

de aula op begraafplaats 

Groenewoud niet meer rendabel is. 

Dit in het kader van het aflopen van 

de huidige huurperiode. 

Om de dienstverlening aan onze 

inwoners te verhogen en om de 

huurder enigszins tegemoet te 

komen was de gemeente 

voornemens om de aula te 

moderniseren. Hierdoor was de 

verwachting dat de locatie meer 

aantrekkelijk zou worden, waardoor 

minder mensen zouden uitwijken 

naar andere locaties in de regio. 

Met de huidige huurder was 

hierover consensus. Echter heeft de 

huurder nu laten weten zich niet 

meer aan de afspraken te kunnen 

houden. Het tegenvoorstel van de 

huurder is van dien aard dat we er 

mogelijk niet met hem gaan 

uitkomen. 

 

Het is op dit moment dan ook nog 

onbekend of er een andere 

exploitant voor de aula gevonden 

kan worden en hoe de verdere 

exploitatie van de aula eruit gaat 

zien. De opgave in de kadernota en 

het bedrag € 8.520 (2023 e.v.) komt 

hierdoor dan ook te vervallen. 

n.v.t. 0  
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Geactualiseerd bestaand beleid 

Wmo Hulpmiddelen en onderhoudscontracten 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Reëel begroten op hulpmiddelen en 

onderhoudscontracten. 

Enkele jaren geleden is een nieuw contract 

afgesloten dat voorziet in lagere kosten voor 

onderhoud aan en aanpassing van verstrekte 

Wmo-hulpmiddelen. De effecten daarvan 

beginnen zichtbaar te worden.  

+ € 33.000 (2022 e.v.) 

 

 

Wmo-huishoudelijke ondersteuning 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Wmo-ondersteuning in de vorm van 

huishoudelijke ondersteuning laten 

verstrekken tegen reële tarieven. 

Dit is wettelijk verplicht. 

Met de regiogemeenten bereiden we een 

gezamenlijke aanbesteding huishoudelijke 

ondersteuning voor, leidend tot nieuwe 

contracten in 2023. 

Tegelijk leiden CAO-ontwikkelingen tot 

hogere tarieven, zonder dat gemeenten 

daarvoor voldoende gecompenseerd 

worden. 

- € 238.000 (2022 e.v.) 

 

 

Wmo regiotaxi 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Bieden van wettelijk verplicht Wmo-

vervoer via de regiotaxi. 

De bijdrage van de provincie voor de 

regiotaxi is de afgelopen jaren afgebouwd. In 

2022 loopt deze verder terug. Dat betekent 

dat de gemeente meer zelf moet bijdragen 

aan deze vorm van Wmo-vervoer. Een deel 

van de hogere kosten wordt doorberekend 

aan de gebruikers. 

- € 5.000 (2022 e.v.) 

 

 

Wmo Wonen 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Reëel begroten op 

woningaanpassingen. 

We blijven woningaanpassingen monitoren. 

Vanuit de budgetontwikkeling in 2021 

verwachten we dat aframing van dit budget 

reëel is.  

+ € 10.000 (2022 e.v.) 
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Wmo vervoer 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Reële tarieven voor het Wmo-

vervoer bieden, cf. de geldende 

wetgeving. 

De tarieven voor vervoer waren tot nu toe te 

laag. En door de wettelijke eis reële tarieven 

te hanteren als gemeente, heeft hier op een 

aanpassing plaatsgevonden. Deze aanpassing 

gaat in op 1 juli 2021. Structureel betekent 

dit een stijging van de lasten met € 35.860. 

- € 35.860 (2022 e.v.) 

 

 

Wmo eigen bijdragen 

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

/Wat levert het op? (+) 
   Eigen bijdragen op Wmo-

voorzieningen opleggen waar 

mogelijk.  

Voortzetting bestaand beleid; met de 

toename van Wmo-cliënten stijgen ook de 

inkomsten uit eigen bijdragen.  

+ € 15.000 (2022 e.v.) 

 

 

Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We willen bereiken dat inwoners 

tijdig de juiste hulp of 

ondersteuning krijgen tegen reële 

tarieven. 

In de kadernota was reeds € 300.000 

opgenomen als extra kosten voor Jeugd en 

Wmo. In deze begroting zijn deze kosten 

specifiek en afzonderlijk uitgewerkt. De 

opgenomen € 300.000 vervalt daarmee. 

+ € 300.000 (2022 e.v.) 

 

 

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers i.h.k.v. nieuwe Wet inburgering 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We willen bereiken dat 

nieuwkomers volwaardig kunnen 

meedoen in de samenleving. Een 

goed functionerende 

maatschappelijke begeleiding is 

hiervoor een noodzakelijke 

voorwaarde.  

We verstrekken subsidie aan de 

Vluchtelingenwerkgroep. Met ingang van 

2022 krijgen wij een bedrag van € 42.750 

voor de maatschappelijke begeleiding van 

nieuwkomers in het kader van de nieuwe 

Wet inburgering. De Vluchtelingenwerkgroep 

Wijk bij Duurstede verzorgt in de gemeente 

de maatschappelijke begeleiding aan 

vergunninghouders die in de gemeente 

worden gehuisvest. 

- € 42.750 (2022 e.v.) 
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Voortzetten Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) op Het Anker 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We willen bereiken dat leerlingen 

onderwijs krijgen op de voor hen 

meest passende plek: daar waar zij 

zich in een veilige omgeving 

maximaal cognitief en sociaal 

emotioneel kunnen ontwikkelen. Zo 

mogelijk dichtbij huis en tevens in of 

dichtbij het regulier basisonderwijs, 

waar nodig ondersteund met 

specialistische voorzieningen. Naast 

het bieden van hulp zo thuisnabij 

mogelijk (een van de speerpunten 

van de regionale 

transformatieagenda jeugd en het 

projectplan ‘geen kind Wijk uit’ van 

ons, de schoolbesturen, het 

samenwerkingsverband primair 

onderwijs en het bestuur van de 

kinderopvang) leidt uitvoering van 

het OZA ertoe dat minder kinderen 

naar het speciaal onderwijs buiten 

Wijk moeten. Dit heeft een 

besparing op de uitgaven voor 

leerlingenvervoer tot gevolg. 

We gaan het Onderwijs Zorg Arrangement 

(OZA) op Het Anker structureel voortzetten. 

Dit als vervolg op de pilotperiode van 3 

schooljaren, die afloopt einde schooljaar 

2020/2021. Het OZA richt zich op kinderen 

die naast het volgen van onderwijs extra 

ondersteuning nodig hebben. Het dient 

ervoor te zorgen dat kinderen dicht bij huis 

onderwijs krijgen, een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 

een zo passend mogelijke plaats in het 

onderwijs krijgen. Ouders worden daarnaast 

ook begeleid in de opvoedingsbehoefte van 

hun kind. Deze aanvullende ondersteuning 

wordt zo vroeg mogelijk en zo lang als nodig 

aangeboden door Stichting Binding voor 32 

uur per week. De kosten voor het 

leerlingenvervoer dalen met hetzelfde 

bedrag. 

- € 70.000 (2022 e.v.)  

+ € 70.000 (2022 e.v.) 

 

 

Individuele voorzieningen natura jeugd 

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

/Wat levert het op? (+) 
 We willen bereiken dat inwoners 

tijdig de juiste hulp of 

ondersteuning krijgen tegen reële 

tarieven. 

Het blijvend goed organiseren van de juiste 

en tijdige hulp en ondersteuning. Door 

gestegen aantallen en de wettelijke 

verplichting tot betaling van reële tarieven 

zien we hier dat de kosten niet dalen, maar 

onveranderd hoog blijven. In de begroting 

2021 was voor de jaren 2022 en verder nog 

een daling voorzien. 

Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd met 

extra middelen over de brug te komen, voor 

2022 ontvangen we ruim € 1,59 mln., de 

jaren erna loopt het bedrag af. Met deze 

extra middelen wordt het financieel tekort 

op jeugd teruggedrongen. 

Zie ook programma 5. 

- € 474.587 (2022) 

- € 424.587 (2023 e.v.) 
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Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 

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

/Wat levert het op? (+) 
 We willen bereiken dat kinderen 

worden beschermd tegen 

mishandeling en huiselijk geweld. 

Dat kinderen gezond kunnen 

opgroeien in een veilige omgeving. 

We werken hieraan omdat we onze 

kwetsbare inwoners willen 

beschermen. 

We subsidiëren samen met de regio Zuidoost 

Utrecht de instelling Samen Veilig Midden-

Nederland, die de jeugdbescherming uitvoert 

voor onze gemeente door inzet van de zgn. 

SAVE-teams. Dit betreft de uitvoering van 

rechterlijke uitspraken zoals onder toezicht 

stelling, uithuisplaatsing en voogdij. Alsmede 

de plaatsing van een SAVE-medewerker bij 

Stichting Binding voor een betere 

samenwerking en afstemming. 

Ook onderdeel van Samen Veilig Midden-

Nederland is het meldpunt Veilig Thuis, waar 

eenieder 24/7 terecht kan om advies en/of 

hulp te vragen bij (vermoedens van) 

kindermishandeling en huiselijk geweld. 

In de begroting 2021 was ten onrechte 

uitgegaan van een forse afname van deze 

kosten. 

- € 173.848 (2022) 

- € 223.848 (2023 e.v.) 

 

 

Aanpak dak- en thuisloosheid 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We willen bereiken dat mensen met 

een psychische kwetsbaarheid (die 

vanuit een instelling zelfstandig 

gaan wonen in de wijk) de juiste 

hulp en ondersteuning krijgen en 

dat er geen mensen dak- of 

thuisloos of marginaal gehuisvest 

zijn (d.w.z. wanneer er sprake is van 

tijdelijke huisvesting en geen 

garantie op langdurig verblijf). 

 

De aanpak van dak- en thuisloosheid is 

onderdeel van de regionale opgave 

doordecentralisatie Maatschappelijke 

Opvang en Beschermd Wonen. Deze 

wettelijke taak wordt nu uitgevoerd door 

centrumgemeente Utrecht en komt in 10 jaar 

tijd (2023-2033) over naar de gemeente, 

evenals het budget. 

We gaan de Inclusieve wijk door-ontwikkelen 

waarmee hulp en ondersteuning dichtbij de 

inwoner wordt georganiseerd om zo 

enerzijds de draagkracht te bevorderen en 

anderzijds de draaglast te verlagen. 

Op de voormalige Wijkhuislocatie worden 4 

appartementen gebouwd en bestemd voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

en/of die marginaal gehuisvest zijn. 

- € 32.051 (2022 e.v.) 

 

  



-22- 
 

 

Ambulantisering GGZ 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Effectieve en efficiënte 

ondersteuning, zorg en behandeling 

voor inwoners met (complexe) ggz-

problematiek of vermeende GGZ-

problematiek (verward gedrag) 

realiseren. Ervaring opdoen met 

(soms onconventionele) oplossingen 

en verergering van de problematiek 

voorkomen. 

De werkwijze GGZ in de wijk continueren en 

doorontwikkelen met behulp van de nieuwe 

werkwijze GGZ in de wijk en de GGZ-tafel. 

Voor de ambulantisering van de GGZ 

ontvangen we middelen van het Rijk.  

 

- € 25.500 (2022) 

- € 27.201 (2023 e.v.) 

 

 

Compenseren loonindex Vluchtelingenwerkgroep 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We willen de 

Vluchtelingenwerkgroep 

compenseren voor de loonindex van 

de afgelopen jaren om haar zo 

blijvend in staat te stellen haar taak 

naar behoren uit te oefenen. We 

willen bereiken dat nieuwkomers 

volwaardig kunnen meedoen in de 

samenleving. Een goed 

functionerende maatschappelijke 

begeleiding is hiervoor een 

noodzakelijke voorwaarde. 

De Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij 

Duurstede verzorgt in de gemeente de 

maatschappelijke begeleiding aan 

vergunninghouders die in de gemeente 

worden gehuisvest. Maatschappelijke 

begeleiding behelst hulp bij huisvesting en 

het opstarten van basisvoorzieningen en 

voorlichting over basisvoorzieningen. Onder 

basisvoorzieningen wordt verstaan: zaken 

rondom huisvesting (huurovereenkomst, 

inrichting van het huis), zaken m.b.t. het 

inkomen (aanvraag bijstand en andere 

inkomensvoorzieningen), zaken rondom zorg 

(regelen huisarts en inzetten van zorg indien 

nodig), regelen school voor de kinderen, 

regelen van verzekeringen, indien wenselijk 

begeleiding bij sport/welzijn, wegwijs maken 

in de leefomgeving en andere praktische 

zaken om het leven in onze gemeente op te 

starten. Voor het uitvoeren van deze taak 

ontvangt de Vluchtelingenwerkgroep jaarlijks 

een structureel subsidiebedrag van ons. 

Vanwege de extreem grote toestroom van 

vluchtelingen m.n. uit Syrië in 2015 is het 

subsidiebedrag destijds verhoogd tot € 

63.738. Sindsdien is dit bedrag niet 

geïndexeerd, terwijl de Vluchtelingen-

werkgroep wel werkt met betaalde krachten. 

Dit betreft de salarissen van 2 medewerkers 

in vaste loondienst met een gemiddelde 

dienstbetrekking van 1 fte. 

- € 10.000 (2022 e.v.) 
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Vervanging toplaag kunstgrasveld CDW 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Een veilig en duurzaam 

kunstgrasveld voor CDW. 

Stichting Wijksport gaat de toplaag van 1 

kunstgrasveld van voetbalclub CDW laten 

vervangen. In 2007 is bij de aanleg van de 

velden afgesproken dat de gemeente 50% 

van de kosten van de vervanging betaalt. Bij 

het vervangen van de toplaag wordt goed 

gekeken naar een duurzame, milieu- en 

gezondheidsvriendelijke invulling. 

- € 12.500 (2022 e.v.) 

 

 

Bestuurlijke risico’s 
Risico's   Voortgang ontwikkeling Kans Impact 

Stichting Binding: waardering 

personeelskosten op basis van 

werkelijke inschaling. I.v.m. 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 worden 

uitgevoerd. 

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.  

De aanvragen Wmo worden 

gemonitord. Met name de 

aanvragen Huishoudelijke 

ondersteuning en Hulpmiddelen 

nemen toe a.g.v. het 

abonnementstarief. N.a.v. de 

uitkomst van een onderzoek zal 

het nieuwe kabinet mogelijk 

met maatregelen komen. 

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 sport-

stichtingen onder andere door 

coronamaatregelen. 

Gebruik maken van 

landelijke 

compensatieregelingen. 

Meenemen in nieuwe 

accommodatiebeleid. 

  6 5 
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Beleidsindicatoren 

 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

Financiën 

1 Sociaal Domein
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Lasten

1.1 Maatschappel i jke ondersteuning (maatwerk) - 3.949 - 3.951 - 3.951 - 3.951

1.2 Maatschappel i jke ondersteuning en jeugd - 4.500 - 4.425 - 4.432 - 4.402

1.3 Jeugd - 6.274 - 5.939 - 6.139 - 6.139

1.4 Volksgezondheid en mi l ieu - 1.026 - 1.062 - 1.025 - 1.028

1.5 Onderwi js - 2.389 - 2.384 - 2.377 - 2.391

1.6 Sport - 864 - 846 - 842 - 846

Totaal Lasten - 19.003 - 18.607 - 18.767 - 18.757

Baten

1.1 Maatschappel i jke ondersteuning (maatwerk) 125 122 120 120

1.2 Maatschappel i jke ondersteuning en jeugd 130 130 127 124

1.4 Volksgezondheid en mi l ieu 176 176 176 176

1.5 Onderwi js 475 538 538 538

1.6 Sport 15 15 15 15

Totaal Baten 921 982 977 974

Saldo van baten en lasten - 18.081 - 17.625 - 17.791 - 17.784

Mutatie reserves

Toevoegingen - 1.004 - 1.413 - 1.413 - 1.413

Onttrekkingen 1.153 1.290 1.281 1.318

Mutatie reserves 149 - 123 - 132 - 94

Resultaat - 17.933 - 17.747 - 17.922 - 17.878

bedragen x € 1.000

 
 

  

Beleidsindicator BBV per taakveld Eenheid 2018 2019 2020 2021

4. Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen nnb 3,6 nnb nnb

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 33 31 nnb nnb

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %, 12-23 jr 1,5 1,6 1,2 nnb

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters % 48 (laatst bekende jaar is 2016)

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 500 530 540 nnb

Jongeren met jeugdhulp %, tot 18 jaar 11,6 12,7 12,5 nnb

Jongeren met jeugdbescherming %, tot 18 jr 1,2 1,2 1,3 nnb

Jongeren met delict voor rechter %, 12-21 jr 0,0 1,0 nnb nnb

Jongeren met jeugdreclassering %, 12-22 jr nnb nnb nnb nnb
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2.2 Programma 2 - Economisch domein 
 
Inleiding 

De coronacrisis heeft nog invloed op onze ondernemers, maar het merendeel van de ondernemers is 

ingespeeld op de nieuwe situatie. Dit hebben zij gedaan door allerlei acties te nemen, zoals: 

thuiswerken, “1,5 meter”-maatregelen en het starten van nieuwe vormen van dienstverlening en 

uitbreiding van bestaande dienstverlening. Om de crisis door te komen hebben ondernemers ook 

gebruik kunnen maken steunpakketten (Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL), Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO), Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), etc.). Het 

is dus gelukt de zaken door te zetten of weer op te pakken. 

De negatieve gevolgen van de crisis liggen vooral bij onze ondernemers in de binnenstad en 

contactberoepen. De winkels, horeca en theater konden lange tijd door de coronamaatregelen 

nauwelijks klanten ontvangen, maar de meeste deuren zijn weer geopend. Alleen de 

evenementenbranche en het uitgaansleven kennen nog beperkingen, die het ondernemen in de weg 

zitten. Door een goede samenwerking met ondernemers bij stadspromotie en activiteiten werken we 

actief aan een vitale binnenstad voor onze inwoners en het aantrekken van bezoekers. 

Inmiddels heeft de Utrechtse regio te maken met een economische groei en een steeds verder 

dalende werkloosheid. In toenemende mate hebben bedrijven behoefte aan personeel. In de 

industrie, bouw en horeca zal dat naar verwachting gaan knellen. 

Op ons bedrijventerrein merken we dat onze ondernemers deze werklocatie goed waarderen. Er 

wordt volop geïnvesteerd in bedrijfspanden en de kwaliteit is hoog. Samen met de ondernemers 

werken de gemeente, politie en brandweer aan de veiligheid op het terrein. We zien echter ook dat 

enkele bedrijven ruimtelijk klem zitten en zoeken naar mogelijkheden om hun panden uit te breiden 

of nieuw vastgoed te ontwikkelen. De gemeente wil de uitbreiding van het terrein zo snel mogelijk 

starten, maar is daarbij mede afhankelijk van de provincie. 

 

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen blijft het economisch beleid gericht op kernactiviteiten die 

nodig zijn voor het kunnen ondernemen in onze gemeente. We willen dat ondernemers hun ideeën 

kunnen realiseren en ze daar ruimte en faciliteiten voor bieden. In 2022 richt het economisch beleid 

zich op: 

▪ Het versterken van onze binnenstad en ons recreatief en toeristisch aanbod 

De partijen (VVV, museum, ondernemers) in de binnenstad zullen gezamenlijk gaan bepalen hoe 

we de binnenstad in de markt zetten en (post-corona) bezoekers willen trekken. Om het 

economisch potentieel van het buitengebied te benutten komt er meer aandacht voor de 

(cultuur) historische waarden. We haken aan op de UNESCO toekenning van de Romeinse Limes 

en de viering van 900 jaar afdamming Nederrijn. 

▪ Het realiseren van meer bedrijfsruimte op het bedrijventerreinen Broekweg-Langshaven 

Het tekort van bedrijfsruimte voor ons MKB op het bedrijventerrein Broekweg-Langshaven 

wordt groter. In 2022 willen we verder met de planvorming voor de uitbreiding. Ons streven is 

om in de regionale afspraken (met de regio (U10) en provincie) voldoende planologische ruimte 

beschikbaar te krijgen voor de uitbreiding. Parallel daaraan starten we met de 

bestemmingsplanprocedure. 

▪ Het vinden van passende financiering voor (gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven  

In Wijk bij Duurstede hebben ondernemers behoefte aan financiering van gezamenlijke 

initiatieven. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van de camerabeveiliging op het 

bedrijventerrein en de bekostiging van de verlichting in de binnenstad. Ook is financiering nodig 

voor evenementen (sinterklaas, carnaval etc.) en stadspromotie. De gemeente voert een 

verkenning uit naar het draagvlak en de mogelijkheden voor alternatieve/nieuwe vormen van 
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collectieve financiering van (gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven. Indien uw raad besluit 

tot invoering van een nieuwe vorm van fondsvorming worden de financiële gevolgen hiervan 

opgenomen bij tussentijdse nota in 2022. Het uitgangspunt bij de eventuele invoering van een 

fonds voor ondernemers is vooralsnog dat zo’n regeling budgetneutraal wordt uitgevoerd. 

▪ Ondernemersloket en - contact 

Om de samenwerking tussen bedrijfsleven en de gemeente te stimuleren hebben wij regelmatig 

contact met ondernemers. Denk daarbij aan bedrijfsbezoeken en de deelname aan 

bijeenkomsten van de plaatselijke ondernemersvereniging OKW. Via het ondernemersloket 

beantwoorden we vragen van ondernemers en geven we advies.  

In dit programma over economisch domein vindt u ook een aantal onderwerpen die naar aard meer 

thuishoren in programma 3 Ruimtelijk domein. Dit was ook in afgelopen jaren het geval. In de nieuwe 

raadsperiode zal er een herijking plaats vinden van onderwerpen en/of programma’s.  

 

 

Nieuw beleid 

Onderhoud extra speelgroen en eetbaar groen 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Meer natuurlijk spelen en aandacht 

voor natuur en biodiversiteit, 

kinderen en ouders stimuleren om 

vaker buiten te spelen. 

Omwonenden en andere 

vrijwilligers betrekken bij het 

onderhoud ervan. Per kern worden 

natuurspeelplekken gerealiseerd en 

wordt een verbindend route 

ertussen aangelegd. 

In ruil voor een kleine extra bijdrage in de 

begeleiding van het onderhoud, wordt in de 

hele gemeente meer natuurspelen en 

beleven ontwikkeld dat grotendeels door 

vrijwilligers wordt onderhouden. Ook worden 

kinderen nauw betrokken bij het uitvoeren 

en onderhouden ervan, en worden er het 

hele jaar door natuur-activiteiten 

georganiseerd. 

- € 8.500 (2023) 

- € 6.000 (2024) 

- € 4.500 (2025) 

- € 4.500 (2026) 

 

 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 

Recreatiegebied De Gravenbol 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Een voor iedereen toegankelijk 

recreatiegebied waarvan het beheer 

en onderhoud voor de komende 

jaren goed is geregeld. 

De gemeenteraad heeft over de Gravenbol in 

april 2021 een besluit genomen. In het 2021 

is het beheer, onderhoud en de exploitatie 

ondergebracht bij een lokale private partij. 

Costa del Luna neemt voor de komende vijf 

jaren het beheer, onderhoud en de 

exploitatie voor zijn rekening. Deze termijn 

kan eventueel met twee jaar worden 

verlengd. In het bedrag zijn ook de kosten 

voor het onderhoud van de natuurgedeelten 

binnen het gebied opgenomen, die het 

Utrechts Landschap voor ons regelt. 

- € 70.500 (2022 e.v.) 
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Zorgplicht bomen 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Een veilig en gezond 

bomenbestand, belangrijk voor 

leefomgeving, klimaat en 

biodiversiteit. 

De inspecties van bomen vallen onder de 

wettelijke zorgplicht. Elk jaar wordt een 

derde deel van de bomen geïnspecteerd. 

Daarnaast worden bomen geïnspecteerd die 

door hun conditie elk jaar bekeken moeten 

worden en wordt nader onderzoek gedaan 

bij bomen waarvoor de visuele inspectie 

onvoldoende inzicht geeft of de boom veilig 

behouden kan blijven. De bedragen zoals 

genoemd in het Beheer Kwaliteitsplan (BKP) 

voor het uitvoeren van inspecties zijn niet 

toereikend. Dat komt met name doordat het 

bomenbestand niet geheel actueel was, er 

meerdere bomen niet in het beheersysteem 

stonden en er diverse extra 

werkzaamheden/nadere onderzoeken 

noodzakelijk zijn om bomen te monitoren. De 

ontbrekende bomen zijn inmiddels 

toegevoegd aan het beheersysteem. 

- € 14.000 (2022 e.v.) 

 

 

Invasieve soorten 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN Beheersbaar houden van de 

populatie Japanse Duizendknoop en 

andere invasieve soorten. 

Het bestrijden van invasieve soorten beperkt 

zich in Wijk bij Duurstede tot het bestrijden 

van de Japanse Duizendknoop en in mindere 

mate de Reuzenberenklauw. In vergelijking 

met andere gemeenten is de Japanse 

Duizendknoop bij ons in beperkte en nog 

beheersbare mate aanwezig. Er zijn al veel 

incidentele maatregelen genomen afgelopen 

jaren om de plant te bestrijden, zoals 

afdekken of saneren. Het is belangrijk de 

bestrijding structureel voort te zetten, zodat 

de populatie beheersbaar blijft en kan 

worden terug gedrongen. Het verwijderen 

van deze soorten/saneren is vaak erg 

kostbaar. Afgelopen jaren is de bestrijding 

betaald uit andere budgetten, die daar niet 

voor bedoeld zijn. Dat is onwenselijk omdat 

ander werk dan blijft liggen of steeds wordt 

uitgesteld. 

- € 12.000 (2022 e.v.) 
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Gebundelde uitkering BUIG/Participatie 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN De gebundelde uitkering BUIG die 

we ontvangen van het Rijk was te 

laag opgenomen in de begroting, 

terwijl de lasten (uitkeringen) wel 

waren bijgesteld naar de laatste 

inzichten. De uitkering wordt 

hiermee aangepast aan de begrote 

lasten. 

Gelijktrekken baten en lasten. + € 164.791 (2022) 

+ € 290.295 (2023) 

+ € 218.965 (2024) 

+ € 410.306 (2025) 

 

 

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN M.i.v. de begroting 2021 heeft de 

gemeenteraad besloten om de 

subsidie aan het Ondernemersfonds 

te stoppen en te verkennen hoe de 

financiering van 

ondernemersinitiatieven kan 

worden ingericht.  

Per 2021 is die OZB-heffing gestopt, 

evenals als de subsidie aan het 

Ondernemersfonds. Dat heeft er toe 

geleid dat 190.000 euro van de 

begroting werd gehaald (de subsidie 

hoeft immers niet te worden 

verstrekt). Daartegenover stond ook 

een gelijke daling van de OZB 

inkomsten (immers de toeslag is 

niet meer geheven). De wijziging 

heeft dus geen netto effect op de 

begroting, zie ook programma 5. 

Naar verwachting vindt eind 2021 

besluitvorming in de gemeenteraad plaats 

over de toekomst van een nieuw in te voeren 

fonds. Het uitgangspunt bij de eventuele 

invoering van een fonds voor ondernemers is 

dat zo’n regeling budgetneutraal wordt 

uitgevoerd. 

 

+ € 190.000 (2022 e.v.) 
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Kinderboerderij 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We hebben in maart 2020 een 

intentieovereenkomst ondertekend 

met het bestuur van de 

kinderboerderij en de lokale 

zorgorganisatiestichting. Het doel is 

om toe te werken naar een 

toekomstbestendige 

kinderboerderij, waarbij er een 

duidelijke scheiding komt tussen de 

dagelijkse uitvoering, het 

onderhoud en beheer van 

gebouwen en het bestuur. De drie 

partijen hebben een gezamenlijk 

plan uitgewerkt om te komen tot 

een andere organisatievorm voor de 

kinderboerderij. Met het 

uitgangspunt dat het beheer van het 

terrein, de opstallen en de zorg voor 

de dieren en mensen zoveel 

mogelijk in één hand komt. 

Voor een sluitende begroting van de 

kinderboerderij zijn extra middelen 

noodzakelijk. 

Extra subsidie toekennen. 

 
- € 21.118 (2022 e.v.) 

 

 

Extra subsidie Calypso 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Calypso, dat volledig gerund wordt 

door vrijwilligers heeft zich weten te 

ontwikkelen als een culturele 

huiskamer van de stad waar veel 

inwoners graag gebruik van maken. 

Hiermee is Calypso meer dan een 

theater alleen. Als gevolg van 

corona én omdat het niet meer 

houdbaar is om volledig op 

vrijwilligers te draaien is er een 

besluit genomen om Calypso voor 

2021 en 2022 incidenteel extra te 

ondersteunen. 

We kennen naast de structurele subsidie een 

incidentele subsidie toe van 90.000 euro. Dit 

komt voor € 30.000 uit de coronamiddelen 

vanuit het Rijk. Zie hiervoor programma 5. 

 

- € 90.000 (2022) 
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Onderhoud bomen 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Het voldoen aan de wettelijke 

verplichting om alle bomen in de 

gemeente te onderhouden. 

Het boomonderhoud is uitbesteed in een 

bestek. Hierbij is een tekort ontstaan als 

gevolg van bomen die niet in het 

beheersysteem stonden maar wel 

onderhouden moeten worden. De 

ontbrekende bomen zijn inmiddels 

toegevoegd. Naast inspectie is voor deze 

bomen ook structureel onderhoud nodig. 

Onderhoudswerkzaamheden aan bomen zijn 

een wettelijke verplichting om de veiligheid 

te kunnen waarborgen. 

- € 13.000 (2022 e.v.) 

 

 

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 

 

 

Beleidsindicatoren 

 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

Beleidsindicator BBV per taakveld Eenheid 2018 2019 2020 2021

3. Economie

Functiemenging % 41,0 41,5 41,4 nnb

Vestigingen per 1.000 inw, 15-64 jr 152,2 156,1 164,0 nnb

6. Sociaal domein

Banen per 1.000 inw, 15-64 jr 450,8 461,8 469,0 nnb

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners 197,5 185,0 256,2 nnb

Re-integratievoorzieningen per 10.000 inw, 15-64 jr 195,1 205,7 170,5 nnb

Netto arbeidsparticipatie % 70,4 70,8 69,9 nnb

Kinderen in uitkeringsgezin % 4,0 4,0 nnb nnb

Werkloze jongeren % 1,0 1,0 nnb nnb
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Financiën 

2 Economisch domein
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Lasten

2.1 Cultuur en recreatie - 2.147 - 2.064 - 2.059 - 2.076

2.2 Beheer - 486 - 487 - 515 - 489

2.3 Socia le zaken - 8.423 - 8.180 - 8.450 - 8.182

2.4 Bedri jven - 1.793 - 371 - 202 - 210

Totaal Lasten - 12.849 - 11.102 - 11.225 - 10.957

Baten

2.1 Cultuur en recreatie 90 91 91 91

2.2 Beheer 49 50 50 50

2.3 Socia le zaken 4.536 4.463 4.689 4.613

2.4 Bedri jven 1.573 682 197 204

Totaal Baten 6.248 5.285 5.026 4.958

Saldo van baten en lasten - 6.600 - 5.817 - 6.199 - 5.999

Mutatie reserves

Toevoegingen - 151 - 332 - 10 - 10

Onttrekkingen 71 48 166 77

Mutatie reserves - 80 - 284 156 67

Resultaat - 6.681 - 6.101 - 6.043 - 5.932

bedragen x € 1.000

 
  



-32- 
 

2.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein 
 

Inleiding 

Binnen het Ruimtelijk domein hebben we ook in 2022 met flink wat opgaves te maken, die zowel 

inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn. 

▪ De (opnieuw uitgestelde) komst van de Omgevingswet vraagt om een andere benadering van 

ruimtelijke ontwikkelingen zowel in- als extern. We hebben daar al stappen in gezet met o.a. het 

vaststellen van de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Ook zijn we in 2021 gestart met het 

experimenteren met de Omgevingstafel, waarmee we ruimtelijke vraagstukken in een 

vroegtijdig stadium integraal kunnen bespreken.  De laatste maanden voor de invoeringsdatum 

van 1 juli 2022 zullen gepaard gaan met nog flink wat voorbereidingen. Zo moet de aansluiting 

op het Digitaal stelsel worden gerealiseerd en het participatiebeleid moet verder worden 

vormgegeven. Ook in de maanden na de invoering van 1 juli zal er ongetwijfeld nog veel worden 

fijn geslepen en worden doorontwikkeld. 

▪ De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Recent is daar de grotere opgave voor de 

opvang van statushouders en asielzoekers aan toegevoegd. In de Omgevingsvisie voor het 

stedelijk gebied is vastgelegd waar we de komende jaren willen bouwen. In de binnenkort te 

verschijnen geactualiseerde Woonvisie is bepaald hoe en voor wie we dat willen doen. We zijn 

daarbij sterk afhankelijk van de afspraken die we met de provincie kunnen maken. Daarbij zullen 

we ook in 2022 aandacht blijven vragen voor de Wijkse situatie om ten minste de leefbaarheid 

op peil te kunnen houden en de wachttijden voor een sociale huurwoning te kunnen 

verminderen. Samen met onze partners gaan we binnen die afspraken op zoek naar creatieve 

oplossingen. 

▪ In 2050 moeten we zijn gestopt met het gebruik van aardgas. Maar totdat het Rijk over de brug 

komt met extra middelen, investeren we niet extra in duurzaamheid dan dat er nu is begroot. 

We beperken ons daarom vooralsnog tot wat er mogelijk is binnen de bestaande middelen. Dat 

hebben we ook zo opgenomen in een Uitvoeringsagenda. 

▪ We verwachten in 2022 ook de laatste van de 60 hectares zonnevelden planologisch mogelijk te 

hebben gemaakt. Dat is ons aanbod waarover we binnen de Regionale Energiestrategie 

afspraken hebben gemaakt in. In 2022 gaan we daarnaast meer focus leggen op Zon op Dak. 

▪ Ook in 2050 moet Wijk bij Duurstede klimaatbestendig zijn, waarbij we in staat zijn om de 

gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen zoals de toenemende kans op 

wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. We hebben daarvoor al een aantal 

klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze gaan we, samen met de Regionale Adaptatie Strategie 

(RAS) vertalen in een lokale visie en adaptatiestrategie.  We verwachten dat deze visie in 2022 

wordt vastgesteld. 

 

Sinds 2020 is het Beheer Kwaliteitsplan (hierna: BKP) in werking. Hiermee zijn de beeldkwaliteiten 

van alle verschillende beheeronderdelen (groen, wegen, riolering, verkeersborden, verlichting etc.) 

vastgesteld op beeldkwaliteit B. Het BKP zorgt voor de basis van de onderhoudsbudgetten. Het BKP 

gaat nog uit van prijspeil 2019 en de onderhoudsbudgetten zijn tot en met 2021 niet geïndexeerd. 

Vanaf de begroting 2022 is standaard een prijsindexatie meegenomen. Hierdoor wordt beter 

geanticipeerd op de jaarlijkse prijsstijging binnen de vaak meerjarige onderhoudscontracten. 

 

Vanaf januari 2022 starten we met een integraal bestek op de onderdelen groen, maaien gazons, 

onkruid in plantvakken, onkruid in boomspiegels, straatreiniging/vegen. Door het gebundeld 

opnemen van deze verschillende onderhoudswerkzaamheden kan de aannemer efficiënter werken, 

de werkzaamheden beter op elkaar afstemmen of combineren en bijv. wijksgewijs uitvoeren. Wij 
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verwachten hiervan dat de aannemer beter kan meedenken met de gemeente en 

verbetervoorstellen aandraagt die een positieve invloed hebben op de openbare ruimte en de 

tevredenheid van de bewoners en ondernemers. 

 

In 2022 start ook het nieuwe onderhoudscontract “Maaien bermen, watergangen en biodiversiteit”. 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de verschillende flora en fauna waarden in beeld te brengen, 

waarbij ook is samengewerkt met adviesbureaus en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. 

Hierbij is met name veel meer aandacht voor biodiversiteit zoals soortgericht beheer, alternerend 

maaien, aanpassen machines aan omstandigheden en verbetering tools directievoering en toezicht. 

 

Met deze nieuwe, integrale onderhoudscontracten en het inmiddels vrijwel actuele beheersysteem 

dat ook beschikbaar is gemaakt voor de medewerkers en aannemers buiten, zorgen we ervoor dat 

onze openbare ruimte er weer netjes en conform afspraak (beeldkwaliteit B) bijligt. De begeleiding 

van deze nieuwe bestekken is aangepast aan de huidige uitgangspunten van team BOR als 

regieorganisatie, waarbij een deel van de verantwoordelijkheden verschuiven naar de aannemer. De 

wijze van controle of toezicht is vastgelegd in het monitoringsplan dat sinds vorig jaar in werking is 

en sluit aan op deze nieuwe vorm van onderhoudscontracten. 

 

Nieuw beleid 

Verduurzamen bedrijven 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN In de RES 1.0 is zon op dak 

onderdeel van ons bod aan de RES 

U16. Wij willen graag zonnepanelen 

op meer bedrijfsdaken. Omdat dit 

private ruimte is, willen wij een 

aanjaagfunctie vervullen. 

In overleg met de OndernemersKring Wijk bij 

Duurstede en andere belanghebbenden 

willen we in 2021 een bureau selecteren die 

ons ondersteunt in de aanpak. Vanaf 2022 

starten we met de uitvoering. We doen een 

aanvraag voor een provinciale 

subsidieregeling. Deze subsidie gaat uit van 

50% cofinanciering. Het budget hiervoor 

betalen we uit de bestemmingsreserve voor 

duurzaamheid. 

- € 20.000 (2022) 

- € 15.000 (2023) 

- € 5.000 (2024) 

- € 5.000 (2025) 

 

 

 

 

Uitvoering nieuwe milieu(bodem)taken 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Uitvoering van nieuwe milieutaken 

onder de Omgevingswet. Vanaf 1 

juli 2022 is de gemeente 

verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de vaste bodem. Nu is dat nog 

de provincie. 

Dit betreft een specialistische bodemtaak, 

beoordeling van ingediende 

bodemsaneringen en toezicht op de 

uitvoering van bodemsanering. Deze taak 

wordt ondergebracht bij de Omgevingsdienst 

Regio Utrecht (ODRU). Er is in 2021 gestart 

met het opstellen van ODRU-breed 

bodembeleid. 

- € 55.148 (2022 e.v.) 
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Demontagehal 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN De gemeente heeft de ambitie uit 

het landelijke VANG-programma 

omarmd om de hoeveelheid 

restafval terug te dringen naar 30 

kg/inw in 2025. De gemeenteraad 

heeft in mei 2020 de strategienota 

grondstoffenbeleid vastgesteld. 

Hierin staan diverse maatregelen 

genoemd om richting bovenstaande 

doelstelling te komen. Een van deze 

maatregelen is het realiseren van 

‘een milieustraat nieuwe stijl, waar 

mensen grondstoffen (voorheen 

grof afval) kunnen brengen 

gecombineerd met het verwerken, 

demonteren en verhandelen van 

grondstoffen. Het realiseren van 

een demontagehal en een 

innamepunt kringloopgoederen 

(enkele onderdelen van een circulair 

ambachtscentrum) geeft hier 

invulling aan. Daarnaast biedt het 

de mogelijkheid tot het realiseren 

van lokale activerings- en 

werkervaringsplaatsen. Ook draagt 

dit project bij aan de economische 

(door extra lokale werkgelegenheid 

en verkoop) en maatschappelijke 

agenda. Het realiseren van de 

demontagehal is afhankelijk van- en 

hangt samen met de verplaatsing 

van de werf/milieustraat. 

We gaan een demontagehal en innamepunt 

kringloopgoederen realiseren. 

- € 49.000 (2023 e.v.) 

 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 

Toezicht milieubelastende activiteiten 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Onze gemeente loopt in toezicht op 

milieubelastende activiteiten achter 

ten opzichte van andere gemeenten 

Door de inzet op preventief 

milieutoezicht op niveau van ons 

eigen beleid te brengen, beperken 

wij het risico op milieuschade. 

We breiden de capaciteit van het 

jaarprogramma voor programmatisch 

toezicht van de ODRU uit met 960 uur  

In 2021 wordt de risicomodule opnieuw 

doorlopen, vindt een nieuwe 

capaciteitsberekening plaats en verwerking 

van deze herijking vindt plaats bij de 

voorjaarsnota 2022.  

- € 91.000 (2022 e.v.) 
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Energieloket 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN In de komende 30 jaar moeten alle 

circa 10.000 woningen in Wijk bij 

Duurstede energie gaan besparen 

en klaar zijn om van het gas af te 

kunnen. Om alle inwoners op een 

laagdrempelige manier te helpen 

hun huis te verduurzamen, is het 

Energieloket opgezet. Er werken 15 

vrijwillige energiecoaches, 

aangestuurd door een betaalde 

coördinator. Zij doen warmtescans, 

voeren energiegesprekken en geven 

voorlichting. Het Energieloket is 

cruciaal voor de realisatie van de 

energietransitie en wordt 

uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente en Viveste. 

Verstrekken van extra budget. Het 

Energieloket heeft geen sluitende begroting. 

De voorgaande jaren is het verlies aangevuld 

met andere projecten. Zonder extra 

structurele inkomsten zal het Energieloket 

haar deuren moet sluiten. De dekking 

hiervoor kan uit de bestemmingsreserve voor 

duurzaamheid betaald worden. 

- € 5.000 (2022) 

- € 12.500 (2023) 

- € 12.500 (2024) 

- € 12.500 (2025) 

 

De lasten worden gedekt uit 

de bestemmingsreserve 

Duurzaamheid. 

 

 

Herstellen vorstschade aan asfaltwegen 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Na een strenge vorstperiode kan de 

bovenlaag van asfalt kapotvriezen. 

Hierdoor kunnen gaten in de 

asfaltlagen ontstaan die gevaarlijk 

kunnen zijn, of een verzwakking 

voor de asfaltconstructie 

betekenen. Hier willen we snel op 

kunnen anticiperen om 

vervolgschade of letsel te 

voorkomen. 

Na elke winter worden de asfaltwegen 

visueel geïnspecteerd op vorstschade. Met 

behulp van koudasfalt worden de gaten 

provisorisch gedicht of afgezet. De 

beschadigde stukken worden zoveel mogelijk 

gebundeld gefreesd en voorzien van een 

nieuwe asfaltlaag. Dit wordt zo veel mogelijk 

gecombineerd met de reguliere 

asfaltwerkzaamheden. De afgelopen 10 jaar 

varieerden de kosten van de schades tussen 

de € 15.000 en € 35.000. Hoe streng de vorst 

is en hoe lang de situatie aanhoudt bepalen 

de ernst van de schades, deze zijn niet vooraf 

in te schatten. Indien er geen vorstschade is 

wordt deze post niet ingezet. 

- € 25.000 (2022 e.v.) 
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Leges zonneparken 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN De leges voor de zonneparken zijn in 

2021 al gerealiseerd. Hierdoor is er 

de komende jaren geen sprake is 

van de begrote hogere baten.  

Aanpassen financiële kaders. - € 204.500 (2022) 

- € 204.500 (2023) 

- € 129.500 (2024 e.v.) 

 

 

Areaaluitbreidingen 2019, 2020 en 2021 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Het Beheerkwaliteitsplan (BKP) is in 

2019 opgesteld (peildatum 1-1-

2019). Na 1-1-2019 zijn er geen 

areaaluitbreidingen verwerkt in het 

BKP. Het verwerken van 

areaaluitbreidingen is noodzakelijk 

om de onderhoudsbudgetten en 

vervangingsinvestering up to date 

en marktconform te houden. De 

aanvraag voor areaaluitbreiding 

vindt dit jaar voor 3 jaar tegelijk 

plaats, vanaf volgend jaar wordt dit 

jaarlijks aangevraagd in de 

Kadernota. 

Met de verbetering van ons beheersysteem 

werken we steeds meer toe naar een 

compleet en nauwkeurig beheersysteem en 

grip op ons areaal. De areaaluitbreidingen 

zijn onderverdeeld in 

 - areaaluitbreidingen alle beheeronderdelen 

als gevolg van nieuwe woonwijken of andere 

beheermethoden (jaarlijks terugkerend)  

- correcties aan de hand van geconstateerde 

fouten, overlappingen of juist gaten die 

gevonden zijn door het verbeterd 

beheersysteem (eenmalig).  

De areaaluitbreidingen zijn inmiddels 

verwerkt in het beheersysteem, op basis 

hiervan zijn de noodzakelijke verhogingen 

berekend en gebundeld. De hoeveelheden in 

de lopende meerjarige 

onderhoudscontracten worden aangepast, 

nieuwe contracten gaan sowieso uit van de 

nieuwe arealen en komen overeen met de 

arealen. Het niet toekennen betekent feitelijk 

een bezuiniging: voor hetzelfde geld moet 

meer onderhouden worden. Nieuwe arealen 

kunnen niet onderhouden worden of het 

gaan ten koste aan het onderhoud van 

bestaand areaal. Het gevraagde bedrag 

betreft verschillende budgetten binnen de 

hoofdonderdelen Groen en spelen, 

waterbouwkundige contracties en 

watergangen, reiniging en verharding en 

straatmeubilair. Deze kosten betreffen alleen 

de areaaluitbreidingen van de reguliere 

onderhoudskosten van de afgelopen 3 jaar 

en niet de vervangings/investeringskosten. 

- € 117.000 (2022 e.v.) 
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Extra kosten onderhoudscontracten groen en reiniging 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Eind 2021 worden de twee nieuwe 

integrale contracten groen en 

reiniging aanbesteed. Deze 

contracten komen in plaats van de 

meerjarige, individuele losse 

onderhoudscontracten groen en 

reiniging. Deze nieuwe integrale 

bestekken zijn enerzijds integraal 

opgesteld met meer verant-

woordelijkheid bij de opdracht-

nemer (regiegemeente) wat zorgt 

voor meer efficiëntie en verlaging 

van de (begeleidings)kosten, 

anderzijds zijn in de nieuwe 

contracten ook de nieuwe 

beleidskaders met betrekking tot 

biodiversiteit uit het Groen-

structuurplan opgenomen. 

Hiernaast wordt nog gewerkt met 

de prijspeilen uit 2019 en is tot en 

met 2021 niet geïndexeerd (zie ook 

paragraaf 1.2 financiering, risico-

inventarisatie punt 13). De 

benodigde onderhoudsbudgetten 

moeten herijkt worden aan de 

nieuwe werkwijze. 

Nieuwe aanbestedingen (eind 2021) voor de 

twee integrale bestekken. Extra kosten 

opnemen in begroting 2022 en verder en 

jaarlijks indexeren.  

- € PM  (2022 e.v.) 
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Soorten managementplan 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN We hebben voor 10 jaar een 

ontheffing op de Wet 

Natuurbescherming gekregen van 

de Provincie Gelderland. Dat 

vergemakkelijkt ruimtelijke 

procedures. Voorwaarde daarvoor is 

een soortenmanagementplan dat 

ons in staat stelt ruimtelijk te sturen 

op behoud van beschermde 

diersoorten.  

De provincie stelt echter als 

randvoorwaarde dat inspectie van 

massawinterverblijfplaatsen voor 

vleermuizen, en de transect-

tellingen voor vleermuizen jaarlijks 

moet gebeuren. Dit betekent dat de 

monitoring niet eens in de 5 jaar zal 

plaats vinden maar elk jaar een 

gedeelte wordt onderzocht. 

Jaarlijkse inspectie van 

massawinterverblijven voor vleermuizen en 

tellingen van vleermuizen als voorwaarde 

voor behoud van ontheffing. Deze komt in de 

plaats van een eerdere afspraak over een 

uitgebreide vijfjaarlijkse monitoring.  

 

- € 17.350 (2022 e.v.) 

 

 

Bestuurlijke risico’s 

N.v.t. 

 

 

Beleidsindicatoren 

 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

Beleidsindicator BBV per taakveld Eenheid 2018 2019 2020 2021

7. Volksgezondheid en milieu

Huishoudelijk restafval kg per inwoner 140 137 nnb nnb

Hernieuwbare elektriciteit % 7,3 9,6 nnb nnb
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Financiën 

3 Ruimtelijk domein
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Lasten

3.1 Ruimtel i jk - 987 - 1.004 - 958 - 977

3.2 Duurzaamheid en mi l ieu - 944 - 850 - 831 - 822

3.3 Woningbouw - 1.108 - 1.063 - 1.046 - 1.029

3.4 Verkeer - 3.090 - 2.985 - 3.028 - 3.124

3.5 Openbaar groen - 1.260 - 1.175 - 1.171 - 1.174

3.6 Riolering - 1.631 - 1.625 - 1.625 - 1.625

3.7 Afva lverwi jdering - 2.637 - 2.659 - 2.646 - 2.644

Totaal Lasten - 11.657 - 11.360 - 11.306 - 11.394

Baten

3.1 Ruimtel i jk 654 656 656 656

3.2 Duurzaamheid en mi l ieu 88 12 12 12

3.3 Woningbouw 484 109 103 103

3.4 Verkeer 315 315 315 315

3.5 Openbaar groen - - - -

3.6 Riolering 2.794 2.794 2.794 2.794

3.7 Afva lverwi jdering 3.325 3.298 3.298 3.298

Totaal Baten 7.660 7.184 7.178 7.178

Saldo van baten en lasten - 3.997 - 4.176 - 4.128 - 4.216

Mutatie reserves

Toevoegingen - 92 - 50 - 50 - 50

Onttrekkingen 148 158 127 134

Mutatie reserves 56 107 76 83

Resultaat - 3.941 - 4.069 - 4.051 - 4.133

bedragen x € 1.000
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2.4 Programma 4 – Veiligheid 
 

Inleiding 

Wijk bij Duurstede is zowel objectief als subjectief bezien een veilige gemeente. Dat onze inwoners 

zich relatief veilig voelen blijkt uit de meest recente Veiligheidsmonitor (2019). Onze inwoners geven 

bijvoorbeeld de veiligheid in hun woonbuurt een cijfer van 7,8. Dat is hoger dan het regionale en 

landelijke gemiddelde (beiden 7,4). In de Veiligheidsmonitor van 2015 was deze score in Wijk bij 

Duurstede nog 7,4. Ook uit politiecijfers blijken doorgaans gunstige resultaten. Wanneer er 

gesproken wordt over de gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict 

er één te veel is. Ook al is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken 

met de regio en het landelijk gemiddelde) laag: voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale 

oplichting, is het een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. 

 

Voor de veiligheid in onze gemeente – en daarbuiten – werken we nauw samen in de regio. Door 

samen te werken maken we gebruik van elkaars capaciteit en expertise. Ook in de aanpak van de 

coronapandemie treden we in veiligheidsregioverband samen op. Het optreden van de Boa’s is één 

van de zichtbare dingen die we doen. We zijn als het ware het verlengstuk van de Rijksoverheid in de 

aanpak van het virus. Onze lokale inspanningen variëren van het geven van adviezen aan inwoners 

en ondernemers tot het helpen interpreteren van de vaak veranderende coronamaatregelen en het 

controleren op de naleving van diezelfde maatregelen. In onze handhavingsstrategie zetten we 

telkens in op een gefaseerde handhaving : eerst in gesprek gaan, daarna waarschuwen, daarna 

beboeten.  Voor de aanpak van de coronapandemie zijn extra kosten gemaakt door de inhuur van 

meer Boa’s. Daarvoor zijn we wel door het Rijk gecompenseerd. 

 

Afgelopen anderhalf jaar zien we verder een duidelijke stijging van het aantal cybercrime delicten, 

landelijk en lokaal. Deze ontwikkeling past bij de landelijke verschuiving 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 de bestrijding van 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) van kracht 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.  

 

De 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. Daarnaast zetten de vijf 

gemeenten zich in voor de realisatie van ANPR-camera’s in het Heuvelruggebied. 

In het voorjaar van 2021 zijn de nieuwe uitvoeringsplannen voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld. 

De vijf gemeenten hebben daarbij een extra gezamenlijke prioriteit benoemd: digitale veiligheid. Dit 

sluit aan op de landelijke en lokale ontwikkeling van het aantal gevallen van gedigitaliseerde 

criminaliteit. 
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Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale 

prioriteiten: 

▪ Versterken verbinding veiligheid en zorg. 

▪ Jeugd - toegevoegd in voorjaar 2021. 

▪ Lokale (extra) aanpak ondermijning – toegevoegd in voorjaar 2021. 

▪ Inwonerparticipatie. 

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

▪ Verkeersveiligheid. 

 

Bij het vaststellen van het nieuwe uitvoeringsplan voor de jaren 2021 en 2022 is de kans benut om te 

evalueren en bij te stellen op de samenwerking en de gekozen focusgebieden. De thema’s jeugd en 

lokale (extra) aanpak ondermijning zijn toegevoegd als lokale thema’s in Wijk bij Duurstede. Verder 

blijven de eerder in het IVP vastgelegde prioriteiten uiteraard ook de komende 2 jaar staan. 

Voor wat betreft de crisisbeheersing is door corona het onderdeel opleiding en training voor de 

lokale crisisfunctionarissen minder uitgevoerd. In 2022 proberen wij dit onderdeel te intensiveren. 

Daarnaast zijn er nog facilitaire verzoeken van de brandweer ten aanzien van de overname van de 

kazerne Cothen/Langbroek en de plaatsing van een hijskraan voor het redden van mens en dier en of 

bluswerkzaamheden op/aan het water. Het is nog niet bekend welke kosten hier mogelijk aan 

verbonden zijn. 

 

Nieuw beleid 

Geen nieuw beleid. 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 

Geen geactualiseerd bestaand beleid. 
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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. 

 

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. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Om de door 

ontwikkeling regionaal 

te maken zal er 

mogelijk een beroep 

gedaan worden op de 

ambtelijke organisatie. 

Dit kan betekenen dat 

in deze ontwikkelingen 

een extra uren nodig 

zijn. 

Vanuit het Rijk is de 

opdracht gegeven 

meer uniformiteit aan 

te brengen in 

bevolkingszorg en 

deze door te 

ontwikkelen op zowel 

regionaal als lokaal 

niveau. 

Veiligheidsregio en lokaal: 

Actualisatie regionaal crisisplan en 

doorontwikkeling crisisbeheersing 

Lokaal: 

Zodra regionaal is doorontwikkeld zullen 

de lokale deelplannen op de regionale 

stukken moeten worden aangepast. 

9 5 
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Beleidsindicatoren 

 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

De forse toename in 2020 bij verwijzingen Halt en vernielingen en misdrijven openbare orde heeft te 

maken met een strikte handhaving van de maatregelen in de coronaperiode. 

 

 

Financiën 

 

4 Veiligheid
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Lasten

4.1 Vei l igheid en handhaving - 2.206 - 2.179 - 2.269 - 2.184

Totaal Lasten - 2.206 - 2.179 - 2.269 - 2.184

Baten

4.1 Vei l igheid en handhaving 1 1 1 1

Totaal Baten 1 1 1 1

Saldo van baten en lasten - 2.205 - 2.178 - 2.268 - 2.183

Mutatie reserves

Toevoegingen - 46 - 46 - 46 - 46

Onttrekkingen 18 78 4 43

Mutatie reserves - 29 31 - 42 - 3

Resultaat - 2.234 - 2.147 - 2.310 - 2.186  
  

Beleidsindicator BBV per taakveld Eenheid 2018 2019 2020 2021

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 inw., 12-17 jr 6 6 21 nnb

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,2 0,2 nnb nnb

Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners 2,7 1,5 2,1 nnb

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,1 1,5 nnb nnb

Vernieling en misdrijven openbare orde per 1.000 inwoners 3,2 3,2 5,4 nnb
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2.5 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. 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 impact die corona heeft op de samenleving staat onze dienstverlening onder druk. Het is 

nodig om een heroverweging en prioritering te maken van werkzaamheden en ambities om recht te 

kunnen doen aan waar we als gemeente voor staan. Of dat nu gaat om door de coronacrisis 

getroffen inwoners, ondernemers en sectoren of om lokale vraagstukken in de breedte.  

Dat onze dienstverlening onder druk staat komt door: 

▪ De coronacrisis brengt extra werk met zich mee: er zijn bijvoorbeeld meer vergunningaanvragen 

en meer bezwaarschriften. Maar de crisis bracht (binnen en buiten) ook kortere lontjes met zich 

mee waardoor er meer tijd en aandacht in toelichting en communicatie gestoken wordt.  

▪ De mobiliteit in de organisatie is hoog en volgt de landelijke trend. Het zorgt voor relatief veel 

wisselingen, een aantal moeilijk vervulbare vacatures en tijdelijke inhuuroplossingen. Dit vraagt 

ook iets van directe collega’s in de begeleiding van nieuwe collega’s. 

▪ Trends in de samenleving als wantrouwen in het algemeen en richting gemeenten en Rijk, alom 

aanwezige deskundigheid bij iedereen op alle terreinen en sterke polarisaties waren er al en 

worden door de coronacrisis verder versterkt. We zien en merken dat gevoelige dossiers en 

thema’s toenemen en dat dit veel extra van ons vraagt aan tijd en energie. In het omgaan met 

deze trend hebben we zelf nog veel te ontwikkelen. Deze ontwikkeling vraagt van onze 

medewerkers tegelijkertijd boven de inhoud te kunnen staan zonder de inhoud los te laten. En 

daarmee om een luister- en communicatievaardigheid van een hoog niveau. We ondersteunen 

het op niveau komen en houden met workshops, trainingen en intervisie.  

 

Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn en worden geraakt door de 

coronacrisis. De impact voor de ambtelijke organisatie van Wijk bij Duurstede is ook groot. 

Dankzij hun inzet en flexibiliteit en het uitvoeren van extra ‘coronataken’ is het onze medewerkers 

tot nu toe nog steeds gelukt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

instellingen op peil te houden. Het op afstand van elkaar werken vraagt wat anders in afstemming en 

in samenwerken. Deze gezondheidscrisis brengt ook extra zorgen en zorgtaken met zich mee. En 

werkleven, schoolleven en gezinsleven spelen zich voor velen op dezelfde tijd en plaats af. Dit vraagt 

ook aandacht en energie van onze medewerkers. 

Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat we steeds meer elasticiteit verliezen, terwijl de rek die nodig is en 

die de huidige tijd van ons vraagt eigenlijk alleen maar toeneemt. We moeten nu, ruim een jaar na 

het begin van de coronacrisis, constateren dat de rek eruit is. Draagkracht en draaglast zijn zover uit 

balans geraakt dat ingrijpen noodzakelijk is. 

 

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 
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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. 

 

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. 

We hebben geïnvesteerd in het opzetten van een pool van interne gespreksleiders die getraind zijn in 

het voeren en begeleiden van dialogen. We blijven investeren in de ontwikkeling hiervan. 

We besteden nadrukkelijk aandacht aan een goede introductie van nieuwe medewerkers en in leren 

en ontwikkelen als individu, als team en samen als organisatie. Goede mensen vinden en aan ons 

binden is een uitdaging. Goed werkgeverschap is ook aandacht voor draagkracht en draaglast van 

medewerkers en budgettaire regelruimte om flexibel bij te sturen waar en wanneer nodig. 

 

Hybride werken 

Medewerkers zullen deels thuis en deels in het Huis van de Gemeente blijven werken. De wensen 

over hoe men zijn of haar werk wil invullen verschillen per medewerker. Omdat dit afhankelijk is van 

de aard van de werkzaamheden, de thuissituatie en persoonlijke voorkeuren. De overgang naar tijd- 

en plaatsonafhankelijk werken in Microsoft Office 365 (MS365) is gestart in 2021 en gaan wij verder 

ontwikkelen. Informatiebeveiliging staat hierbij voorop. We ontwikkelen beleid rondom hybride 

werken, passend binnen de kaders van de organisatie visie, CAO en facilitaire mogelijkheden. 

 

 

Nieuw beleid 

Wet open overheid 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Implementatie van de Wet open 

overheid (Woo), deze wet heeft als 

doel overheden en semi-overheden 

transparanter te maken. De wet 

moet ervoor zorgen dat 

overheidsinformatie beter vindbaar, 

uitwisselbaar, eenvoudig te 

ontsluiten en goed te archiveren is. 

Implementeren van de Woo met de 

middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar 

stelt. 

- € 101.000 (2022) 

- € 113.000 (2023) 

- € 125.000 (2024) 

- € 138.000 (2025) 
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Geactualiseerd bestaand beleid 

Draagkracht/draaglast 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Door de impact die corona heeft op 

de samenleving staat onze 

dienstverlening, en de manier 

waarop we ons werk willen doen, 

onder druk. Andere zaken zijn 

belangrijker geworden dan 

voorheen en vragen om voorrang. 

Daarom is het nodig om een 

heroverweging en prioritering te 

maken van werkzaamheden en 

ambities om recht te kunnen doen 

aan waar we als gemeente voor 

staan. Of dat nu gaat om door de 

coronacrisis getroffen inwoners, 

ondernemers en sectoren of om 

lokale vraagstukken in de breedte. 

Draagkracht en draaglast zijn zover 

uit balans geraakt dat ingrijpen 

noodzakelijk is. Ook vanuit onze 

werkgeversverantwoordelijkheid en 

-zorg. Om de dienstverlening op een 

acceptabel niveau te handhaven en 

langdurige uitval in de ambtelijke 

organisatie te voorkomen, is het 

nodig om keuzes te maken over 

prioritering van werkzaamheden en 

ambities. Het is echter 

onvermijdelijk dat de keuzes 

uiteindelijk voelbaar worden. We 

zetten in, daar waar de nood het 

hoogst is. Hierbij gaan we uit van 

wat bestuurlijk én maatschappelijk 

wenselijk is, wat juridisch 

noodzakelijk is en wat er nodig is 

om dit duurzaam vorm te geven. Op 

het gebied van 

organisatieontwikkeling, 

communicatie, juridisch gebied en 

wonen is extra inzet nodig.  

De formatie wordt tijdelijk en structureel 

uitgebreid. 

De kosten hier rechts genoemd zijn van 

toepassing op de tijdelijke en structurele 

uitbreiding. Naast uitbreiding van formatie is 

er uiteraard ook op andere wijze aandacht 

voor het verminderen van draaglast en 

vergroten van draagkracht. Denk aan het 

omgaan met onze kwetsbaarheid, door 

kritisch te zijn op wat we zelf doen, wat we 

uitbesteden en waarin we met partners 

samenwerken. Ook investeren we in 

opleidingen en trainingen op 

vakdeskundigheid en persoonlijke 

vaardigheden, coaching en prioritering van 

werkzaamheden. 

- € 176.000 structureel 

(2022 e.v.) 

- € 90.000 incidenteel (2022 

en 2023) 

+ € 90.000 incidenteel uit 

bestemmingsreserve 

organisatie (2022 en 2023) 

- € 45.000 incidenteel 

(2024) 

+ € 45.000 incidenteel uit 

bestemmingsreserve 

organisatie (2024) 
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Onvoorzien 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN De post onvoorzien laten voldoen 

aan de financiële verordening. 

Budget aanpassen aan voorgeschreven 

niveau financiële verordening. 

- € 22.000 (2022 e.v.) 

 

 

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN In programma 2 is aangegeven dat 

er kosten worden gemaakt bij het 

op een andere wijze voorzetten van 

het ondernemersfonds. Dekking van 

deze kosten (opbrengsten) worden 

in dit programma weergegeven. De 

wijziging heeft dus geen netto effect 

op de begroting,  

 

M.i.v. de begroting 2021 heeft de 

gemeenteraad besloten om de 

subsidie aan het Ondernemersfonds 

te stoppen en te verkennen hoe de 

financiering van 

ondernemersinitiatieven kan 

worden ingericht.  

Per 2021 is die OZB-heffing gestopt, 

evenals als de subsidie aan het 

Ondernemersfonds. Dat heeft er toe 

geleid dat 190.000 euro van de 

begroting werd gehaald (de subsidie 

hoeft immers niet te worden 

verstrekt). Daartegenover stond ook 

een gelijke daling van de OZB 

inkomsten (immers de toeslag is 

niet meer geheven). De wijziging 

heeft dus geen netto effect op de 

begroting, zie ook programma 2. 

Momenteel voert de gemeente een 

verkenning uit naar het draagvlak en 

mogelijkheden voor alternatieve/ nieuwe 

vormen van collectieve financiering van 

(gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven.  

Naar verwachting vindt eind 2021 

besluitvorming in de gemeenteraad plaats 

over de toekomst van een nieuw in te voeren 

fonds.  

- € 190.000 (2022 e.v.) 
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Middelen corona 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Calypso, dat volledig gerund wordt 

door vrijwilligers heeft zich weten te 

ontwikkelen als een culturele 

huiskamer van de stad waar veel 

inwoners graag gebruik van maken. 

Hiermee is Calypso meer dan een 

theater alleen. Als gevolg van 

Corona én omdat het niet meer 

houdbaar is om volledig op 

vrijwilligers te draaien is er een 

besluit genomen om Calypso voor 

2021 en 2022 incidenteel extra te 

ondersteunen. 

De incidentele subsidie 2022 voor Theater 

Calypso wordt gedeeltelijk gedekt uit 

tegemoetkoming culturele instellingen als 

gevolg van corona, zie ook programma 2. 

+ € 30.000 (2022) 

 

 

Gemeentefonds 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Op basis van de decembercirculaire 

2020 heeft nog een bijstelling van 

de middelen uit het gemeentefonds 

plaatsgevonden. 

Aanpassen financiële kaders. + € 48.000 (2022) 

+ € 61.000 ( 2023) 

+ € 71.000 (2024 e.v.) 

 

 

 

Gemeentefonds 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Op basis van de meicirculaire 2021 

heeft nog een bijstelling van de 

middelen uit het gemeentefonds 

plaatsgevonden. 

Aanpassen financiële kaders. + € 592.000 (2022) 

+ € 479.000 ( 2023) 

+ € 468.000 (2024) 

+ € 703.000 (2025) 
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Gemeentefonds 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Verwerken extra middelen Jeugd, 

zie ook Programma 1. 

Aanpassen financiële kaders. 

Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd met 

extra middelen over de brug te komen, voor 

2022 ontvangen we ruim € 1,59 mln., de 

jaren erna begroten we het bedrag op 

voorspraak van VNG en de provincie en loopt 

het bedrag af. Met deze extra middelen 

wordt het tekort op jeugd teruggedrongen. 

(In de begrotingen 2023 e.v. was al € 339.000 

aan extra middelen verwerkt). 

+ € 1.594.000 (2022) 

+ € 1.322000 ( 2023) 

+ € 1.241.000 (2024) 

+ € 1.144.000 (2025) 

 

- € 339.000 (2023 e.v.) 

 

 

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 

 
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

Beleidsindicator BBV per taakveld Eenheid 2018 2019 2020 2021

WOZ-waarde woningen dzd euro 260 273 292 nnb

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2,3 13,6 14,3 nnb

Demografische druk % 72,0 73,4 75,0 76,4

Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 809 842 910 918

Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 809 842 910 938

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
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Financiën 

5 Dienstverlening en bedrijfsvoering
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Lasten

5.1 Bestuur - 4.861 - 4.160 - 3.650 - 3.889

5.2 Bedri jfsvoering - 5.420 - 5.445 - 5.407 - 5.444

5.3 Publ iekszaken - 828 - 819 - 819 - 819

5.4 Financiën - 838 - 927 - 961 - 959

Totaal Lasten - 11.948 - 11.350 - 10.837 - 11.111

Baten

5.1 Bestuur 250 270 270 270

5.2 Bedri jfsvoering 219 219 219 219

5.3 Publ iekszaken 334 334 334 334

5.4 Financiën 40.740 40.113 40.131 40.293

Totaal Baten 41.542 40.936 40.954 41.116

Saldo van baten en lasten 29.595 29.586 30.117 30.005

Mutatie reserves

Toevoegingen - 89 - 89 - 98 - 98

Onttrekkingen 1.442 687 143 388

Mutatie reserves 1.353 598 45 290

Resultaat 30.948 30.183 30.162 30.294

bedragen x € 1.000
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3 Deel II Paragrafen 
 

3.1 Lokale heffingen 

3.2 Financiering 

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 

3.5 Bedrijfsvoering 

3.6 Verbonden partijen 

3.7 Grondbeleid 
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3.1 Lokale heffingen 
 

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een 

integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen 

(bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen 

(Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten). 

 

Voorlopige tarieven 2022 

 

Tarieven lokale heffingen 2021 2022
Lasten-

stijging (%)

Onroerende zaakbelasting

•  Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde 0,1298% 0,1323% 1,9%

•  Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,2616% 0,2666% 1,9%

•  Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,1538% 0,1567% 1,9%

Toeristenbelasting

 • Overnachting € 1,30 € 1,30 0,0%

Hondenbelasting

•  1e hond € 67,60 € 0,00 -100,0%

•  2e hond € 111,25 € 0,00 -100,0%

•  Elke volgende hond € 111,25 € 0,00 -100,0%

•  Kennel € 302,65 € 0,00 -100,0%

Afvalstoffenheffing

•  Eén- en meerpersoonshuishouden (gemiddeld) € 296,00 € 291,00 -1,7%

Rioolheffing 

•  Meerpersoonshuishouden € 220,87 € 225,07 1,9%

•  Bebouwde percelen zonder aans lui ting riool € 86,19 € 87,83 1,9%

Precariobelasting

•  Terrassen per m2 € 18,90 € 18,90 0,0%

Leges

•  Voltrekken van een huwel i jk, vanaf € 412,00 € 412,00 0,0%

•  Afgi fte paspoort, vanaf € 56,55 € 56,55 0,0%

•  Afgi fte Nederlands  identi tei tskaart, vanaf € 36,46 € 36,46 0,0%

•  Afgi fte ri jbewi js , vanaf € 41,00 € 41,00 0,0%

 
 

 

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). 

 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html
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Kwijtschelding 

In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid 

van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: 

▪ 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. 

▪ Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65-plussers 

Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende Rijksbelastingen wordt ten 

aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen.  

▪ 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.  

▪ 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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Baten lokale heffingen 

 

45,3%

23,8%

19,6%

10,8%

0,6%
Lokale heffingen - Begroting 2022

Onroerende zaakbelasting (45,3%)

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (23,8%)

Rioolheffing (19,6%)

Leges en rechten (10,8%)

Overig (0,6%)
 

 

 

 

Lokale heffingen
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Belastingen

Onroerende zaakbelasting woningen 4.356 4.425 4.464 4.488

Onroerende zaakbelasting niet-woningen 1.279 1.279 1.279 1.279

Precariobelasting 19 19 19 19

Toeris tenbelasting 36 36 36 36

Hondenbelasting - - - -

Totaal Belastingen 5.688 5.758 5.796 5.820

Heffingen

Rioolheffing 2.436 2.436 2.436 2.436

Marktgelden 19 19 19 19

Afvals toffenheffing en reinigingsrechten 2.955 2.955 2.955 2.955

Totaal Heffingen 5.410 5.410 5.410 5.410

Leges en rechten

Begraafplaatsrechten 171 171 171 171

Leges  burgerzaken 250 250 250 250

Leges  procedures 50 50 50 50

Leges  omgevingsvergunningen 529 529 529 529

Veergelden / concess iegelden 127 127 127 127

Overige leges  en rechten 213 213 213 213

Totaal Leges en rechten 1.340 1.340 1.340 1.340

Kwijtscheldingen

Kwi jtscheldingen - 69 - 69 - 69 - 69

Totaal Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 69 - 69

Totaal lokale heffingen 12.369 12.439 12.477 12.501

bedragen x € 1.000
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Berekening kostendekkendheid 

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 

Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Vanaf 1 april 

2021 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast basistarief per aansluiting plus een variabel deel op 

basis van het aantal aanbiedingen van de grijze kliko en het aantal inworpen in een ondergrondse 

restafvalcontainer. 

 

Afvalkosten 

De afvalkosten pakken in 2022 naar verwachting iets lager uit dan 2021, gemiddeld € 291 in plaats 

van € 296 per aansluiting. De reguliere prijsindexatie kan worden opgevangen uit lagere kosten voor 

restafval (door betere afvalscheiding) en de hogere opbrengst voor grondstoffen. Dit voordeel wordt 

in de tarieven 2022 verwerkt. 

 

Bedrag % Bedrag %

Kosten heffing

Netto kosten

Kosten, incl . (omslag)rente - 2.366 78,7% - 2.297 76,5%

Inkomsten, excl . heffingen 232 -7,7% 295 -9,8%

Netto kosten - 2.134 70,9% - 2.002 66,7%

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl . (omslag)rente - 185 6,2% - 200 6,7%

Verkeer en vervoer - 108 3,6% - 108 3,6%

Capacitei t - 171 5,7% - 297 9,9%

Tractie 0,0% 0,0%

BTW *1) - 410 13,6% - 396 13,2%

Toe te rekenen kosten taakveld - 874 29,1% - 1.001 33,3%

Totale kosten heffing - 3.008 100,0% - 3.003 100,0%

Totale opbrengsten heffing 3.008 3.003

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

     

       .

bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Begroting 2021 Begroting 2022

*1) De BTW zoals  opgenomen in de tabel  betreft (via  het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over 

gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals  riool - en afva ls toffenheffing.
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Rioolheffing 

In de begroting 2022-2025 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 is om die reden verlengd van 60 jaar naar 80 jaar. 

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. 

 

Bedrag % Bedrag %

Kosten heffing

Netto kosten

Kosten, incl . (omslag)rente - 1.615 67,7% - 1.631 67,0%

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

Netto kosten - 1.609 67,5% - 1.625 66,7%

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl . (omslag)rente - 145 6,1% - 187 7,7%

Verkeer en vervoer - 106 4,4% - 108 4,4%

Capacitei t - 277 11,6% - 283 11,6%

Tractie - 9 0,4% - 9 0,4%

BTW *1) - 239 10,0% - 223 9,2%

Toe te rekenen kosten taakveld - 776 32,5% - 810 33,3%

Totale kosten heffing - 2.385 100,0% - 2.435 100,0%

Totale opbrengsten heffing 2.385 2.435

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

     

       

Berekening kostendekkendheid riolering
Begroting 2021 Begroting 2022

*1) De BTW zoals  opgenomen in de tabel  betreft (via  het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over 

gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals  riool - en afva ls toffenheffing.
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Omgevingsvergunningen 

De leges die de gemeente hanteert voor omgevingsvergunningen vloeien voort uit de 

legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en 

vastgesteld. 

Bedrag % Bedrag %

Kosten heffing

Netto kosten

Kosten, incl . (omslag)rente - 709 73,8% - 822 75,0%

Inkomsten, excl . heffingen 13 -1,4% 13 -1,2%

Netto kosten - 696 72,4% - 809 73,8%

Toe te rekenen kosten

Overhead, incl . (omslag)rente - 135 14,0% - 148 13,5%

Overige taakvelden - 102 10,6% - 111 10,1%

BTW *1) - 28 2,9% - 28 2,6%

Toe te rekenen kosten taakveld - 265 27,6% - 287 26,2%

Totale kosten heffing - 961 100,0% - 1.096 100,0%

Totale opbrengsten heffing 609 609

Dekkingspercentage heffing - 352 63,4% - 487 55,6%

     

bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen
Begroting 2021 Begroting 2022

*1) De BTW zoals  opgenomen in de tabel  betreft (via  het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over 

gemaakte kosten  in het kader van heffingen zoals  riool - en afva ls toffenheffing.  
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3.2 Financiering 
 
In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De 

financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële 

verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen 

aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en 

het beheersen van financiële risico’s. 

 

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. 

 

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. 

 

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 2022 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

2022

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering (+) - 868

b. Externe rentebaten (idem) (+) 96

Saldo rentelasten en rentebaten - 772

c1. Rente die aan de grondexploi tatie moet worden

      doorberekend
(+) -

c2. Rente van projectfinanciering die aan het

      betreffende taakveld moet worden toegerekend
(+) - 647

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar 

     een speci fieke lening voor i s  aangetrokken (= project-

     financiering), die aan het betreffende taakveld moet

     worden toegerekend

(+) 94

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente - 1.325

d1. Rente over eigen vermogen (+) -

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

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente - 1.325

e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (-) - 1.425

f. Renteresultaat op het taakveld treasury 100  
 

 

Leningenportefeuille 

De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2022 een nominale waarde € 24.465 mln. Met vaste 

rentepercentages variërend van -0,3% tot 4,97%. Van dit bedrag is € 2.586.000 doorgeleend aan de 

woningbouwstichting Volksbelang en € 550.000 doorgeleend aan Stichting Wijksport. 

 

Opgenomen leningen
Boekwaarde

1 januari
Opname Aflossing

Boekwaarde

31 december
Rentelast

2021 18.455 6.550 - 540 24.465 942 3,07%

2022 24.465 - - 6.588 17.877 907 2,71%

2023 17.877 - - 607 17.270 927 3,50%

2024 17.270 - - 577 16.693 695 2,71%

2025 16.693 - - 597 16.096 610 2,47%

bedragen x € 1.000

 
 

Kasgeldlimiet en renterisico 

Zowel binnen de renterisiconorm als kasgeldlimiet is er voor 2022 ruimte om geld aan te trekken. Dit 

wordt hieronder verder toegelicht. 

 

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 2022 maximaal € 4.787.000 aan kortlopende 

leningen aantrekken. We hebben momenteel geen kortlopende financiering. 

 

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 rentevastperiode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn. 

De renterisiconorm voor het jaar 2022 is bepaald op € 11.265.000. 

 

Financieringsbehoefte 

Begin 2022 bedraagt het totaalbedrag aan opgenomen leningen 24,5 miljoen. Tekorten in de 

exploitatie 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. 

 

Geprognosticeerde balans 

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Ultimo

2020

Begroting

Ultimo

2021

Begroting

Ultimo

2022

Begroting

Ultimo

2023

Begroting

Ultimo

2024

Begroting

Ultimo

2025

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 4.992 5.007 4.883 4.900 4.900 4.629

Materiële vaste activa 47.920 49.428 49.428 48.114 48.228 47.428

Financiële vaste activa 3.577 3.454 3.340 3.340 3.291 3.242

Totaal vaste activa 56.488 57.889 57.651 56.354 56.419 55.299

Vlottende Activa

Voorraden - 495 400 398 710 700 690

Uitzettingen korter dan één jaar 6.979 2.828 2.755 2.755 2.755 2.755

Liquide middelen 300 - 1.126 460 579 413 535

Overlopende activa 1.246 279 1.246 1.246 1.246 1.246

Totaal vlottende activa 8.030 2.381 4.859 5.290 5.114 5.227

Totaal activa 64.518 60.270 62.510 61.644 61.533 60.526

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen 19.410 17.203 17.024 16.813 16.544 16.367

Voorzieningen 11.084 11.445 11.689 11.932 12.176 12.420

Vaste schulden van één jaar of langer 18.455 17.915 17.356 16.778 16.778 16.383

Totaal vaste passiva 48.949 46.563 46.068 45.524 45.499 45.170

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 10.391 9.029 10.986 10.986 10.985 10.986

Overlopende pass iva 5.178 4.678 5.456 5.133 5.048 4.370

Totaal vlottende passiva 15.569 13.707 16.442 16.119 16.034 15.356

Totaal passiva 64.518 60.270 62.510 61.644 61.533 60.526

bedragen x € 1.000
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EMU-saldo 

Het EMU-saldo is in 1992 door de Economische en Monetaire Unie ingevoerd om vergelijkingen 

tussen de verschillende eurolanden mogelijk te maken. Het EMU-saldo (ook wel begrotingssaldo 

genoemd) is de optelsom van alle inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid en de decentrale 

overheden. Volgens de regels van de EMU, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het 

vorderingentekort (het EMU-saldo) van een land niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands 

product. Hiermee wil men de economische sterkte van de eurolanden behouden. Het EMU-saldo 

wordt dus vooral op landelijk niveau gebruikt. 

De gemeente is een decentrale overheid. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de 

verplichting vastgesteld dat de gemeenten in hun begroting ramingen van het EMU-saldo dienen te 

verstrekken. Het EMU-saldo is voor de individuele gemeente echter geen sturingsvariabele. Dat komt 

omdat bij het EMU-saldo wordt gekeken naar het saldo van de begroting volgens het kasstelsel, naar 

welke geldstromen er in een jaar binnen komen en welke er uitgaan. De gemeente werkt echter met 

een baten-lasten stelsel, waarbij gestuurd wordt op een structureel sluitende (meerjaren)begroting. 

Door het verschil in gehanteerde stelsel kan het voorkomen dat bij een sluitende begroting, een 

gemeente toch een negatief EMU-saldo heeft. 

Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst 

in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Het geprognosticeerde EMU-saldo 

voor Wijk bij Duurstede voor 2022 komt uit op € 189.000. 

 

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

1. (+)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking 

ui t reserves  (zie BBV, artikel  17c).
- 1.289 - 210 - 269 - 177

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 1.237 675 - 94 1.090

3. (+) Mutatie voorzieningen 244 244 244 244

4. (-) Mutatie voorraden (incl . bouwgronden in exploitatie) - 2 312 - 10 - 10

5. (-)
Boekwinst bi j verkoop effecten en (im)materiële vaste 

activa
- - - -

Berekend EMU-saldo 189 1.020 - 129 1.147

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

bedragen x € 1.000
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3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Risicobeheer 

Deze paragraaf beschrijft de voor de gemeente Wijk bij Duurstede relevante financiële risico’s, 

uitgaande van de actuele situatie, zowel in- als extern. Risicomanagement is een integraal onderdeel 

van de bedrijfsvoering van de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om bij besluitvorming eventuele 

risico’s op een juiste wijze te wegen. Deze paragraaf start met een toelichting op het doel van 

risicobeheer. Daarna wordt het risicoprofiel uiteengezet door de benodigde weerstandscapaciteit te 

relateren aan de beschikbare reserves. Vervolgens worden de belangrijkste risico’s weergegeven. Het 

kader is vastgelegd in nota Weerstandsvermogen 2006 en de Financiële verordening gemeente Wijk 

bij Duurstede 2020. 

 

Doel van risicobeheer 

Risicobeheer is gericht op het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de 

realiseerbaarheid van de gemeentelijke doelstellingen, de beheersing van risico’s in 

bedrijfsprocessen en projecten, de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en de naleving 

van relevante wet- en regelgeving. Bij het nemen van belangrijke beslissingen met een onzekere 

uitkomst worden de risico’s overwogen alvorens tot een besluit te komen. Hierbij wordt dus expliciet 

de mate van risicoacceptatie bepaald en worden de financiële risico’s die van invloed zijn op de 

beleidsuitvoering inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. Door het inzicht in de risico’s worden de raad, 

het college en de organisatie in staat gesteld om op een verantwoorde wijze besluiten te nemen, 

zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen/ investeringen in 

verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. 

Niet alle risico’s laten zich financieel vertalen. Er zijn diverse risico’s die geen financiële gevolgen 

hebben, maar wel belangrijk zijn om in beeld te hebben. In deze paragraaf ligt de nadruk op de 

financiële risico’s omdat aan de hand daarvan het weerstandsvermogen wordt bepaald. Dit is een 

wettelijke verplichting die uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komt. 

Om inzicht in de risico’s van de gemeente te verkrijgen, is een risico-inventarisatie uitgevoerd die 

twee keer per jaar wordt geactualiseerd. Door een risicosimulatie wordt het benodigde 

weerstandsvermogen berekend. De weerstandsratio geeft de verhouding weer tussen de 

beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is een 

optelling van de algemene reserve, de post onvoorzien en de berekening van de onbenutte 

belastingcapaciteit. 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% onwaarschi jnl i jk

middel 50% aannemel i jk

groot 80% waarschi jnl i jk
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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. 

 

Risico's

Financieel 

gevolg 

(maximaal)

Kans

Benodigde 

weerstands 

capaciteit

I / S

Bedrijfsrisico's

01. Gemeentefonds  (te weinig middelen en herverdel ing) 1.000 Groot 800 S

02. Verontreinigings incident riolering 200 Groot 160 I

03. Kwetsbaarheid omvang gemeentel i jke organisatie 500 Middel 250 I

Eigendomsrisico’s

04. Huisvesting onderwi js 500 Middel 250 I

05. Planschadecla ims 500 Klein 50 I

Beleidsrisico’s

06. Rampen en Calamitei ten 1.000 Groot 800 I

07. Omgevingswet (implementatie en ui tvoering) 300 Middel 150 S

08. Jeugdzorg, volumesti jging door open-einde-regel ingen 500 Middel 250 S

09. Participatie, ontschotting RDWI 200 Klein 20 S

10. WSW,  Ri jks  bezuiniging in takenpakket 500 Klein 50 S

11. Verbouw Markt 24 300 Groot 240 I

12. Onderhoud gebouwen 300 Groot 240 S

13. Onderhoudscontracten 300 Middel 150 S

Aansprakelijkheidsrisico’s

13. Garantiestel l ingen leningen 3.000 Klein 300 S

14. Garantstel l ing verzel fs tandiging sportfaci l i tei ten 1.000 Klein 100 I

Totaal benodigde weerstandscapaciteit 3.810

bedragen x € 1.000

 
 

Toelichting op de risico’s: 

01. 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 2023 een 

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

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

 

02. 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). 

 

03. Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie 

Een kleine organisatie is relatief kwetsbaar. Bij ziekte en uitval van medewerkers is het lastig de 

continuïteit te waarborgen.  
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04. 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. 

 

05. Planschadeclaims 

Door de actualisatie van bestemmingsplannen loopt de gemeente risico op planschadeclaims. De 

gemeente hanteert hiervoor een planschade-risico-analyse. 

 

06. Rampen en Calamiteiten 

Op het moment van opstellen van deze begroting doet dit risico zich echter daadwerkelijk voor en 

houdt het coronavirus de wereld nog steeds 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. 

 

07. 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.  

 

08. Jeugdzorg, volumestijging 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. Het Rijk komt 

vanaf 2021 met extra middelen over de brug om de tekorten bij gemeenten te verkleinen. 

 

09. 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 

de verhoudingen tussen de gemeenten veranderen. Dit kan voor ons van invloed omdat er regionaal 

een vorm van risicodeling (ontschotting) is afgesproken. De risicodeling is m.i.v. 2021 aangepast, 

waardoor het risico is afgenomen. 

 

10. Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Rijksbezuiniging 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. 

 

11. 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. Hierdoor 

is er een groot risico aanwezig dat het budget overschreden gaat worden. 
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12. 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 was 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 reserve niet toereikend is om alle bovengenoemde kosten te kunnen betalen. 

 

13. 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. 

Vanaf de begroting 2022 worden onze budgetten jaarlijks geïndexeerd. De budgetten over 

voorgaande jaren zijn echter niet geïndexeerd, dit kan ertoe leiden dat onze budgetten toch niet 

toereikend zijn. 

 

14. 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. 

 

15. 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 

 

De stelpost ‘Rijk komt over de brug’ is zoals in de uitgangspunten benoemd niet meer in de begroting 

opgenomen. Hierdoor is dit risico niet meer aanwezig. 

 

 

Risicokaart

Kans

klein middel groot

Financieel gevolg (maximaal) 10% 50% 80%

kleiner dan € 100.000 5, 9, 10

€ 100.000 -   € 250.000 15 7, 13 2, 11, 12

€ 250.000 -   € 500.000 14 3, 4, 8

€ 500.000 - € 1.000.000 1, 6

groter dan € 1.000.000
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Weerstandscapaciteit 

 

Weerstandscapaciteit
Rekening

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve 6.316 5.207 5.527

Post onvoorzien 32 72 75

Onbenutte capacitei t OZB 748 748 568

Beschikbare weerstandscapaciteit 7.096 6.027 6.170

Benodigde weerstandscapaciteit 6.193 6.572 3.810

Weerstandsvermogen 1,15 0,92 1,62

bedragen x € 1.000

 
 

Voor bepalen van het benodigde weerstandsvermogen zijn alleen de nu bekende risico's 

meegenomen. Indien er nieuwe projecten worden gestart, kan het risicoprofiel veranderen en daarmee 

dus ook het benodigde weerstandsvermogen. 

 

Voor de kwalificatie van bovengenoemde ratio van het weerstandsvermogen wordt bij veel 

gemeenten onderstaande tabel gehanteerd: 

 

 
 

Kengetallen 

Om de horizontale verantwoording te versterken zijn gemeenten verplicht om een basis set van vijf 

financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen. De kengetallen vormen 

een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in haar beoordeling van de financiële 

positie moet betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren 

daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het gebruik van kengetallen 

heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de 

provincies of het Rijk. Het gaat om de volgende kengetallen: 

▪ Netto schuldquote 

▪ Solvabiliteitsratio 

▪ Grondexploitatie 

▪ Structurele exploitatieruimte 

▪ Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens 

 

Waarderingscijfers Ratio Betekenis

A > 2,0 uitstekend

B 1,4 - 2,0 ruim voldoende

C 1,0 - 1,4 voldoende

D 0,8 - 1,0 matig

E 0,6 - 0,8 onvoldoende

F < 0,6 ruim onvoldoende
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Kengetallen
Rekening

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Verplichte kengetallen

1.   Netto schuldquote 37,2% 48,2% 46,5% 46,3% 46,7% 44,5%

2.   Sovabl i l i tei tsratio 30,1% 28,5% 27,2% 27,3% 26,9% 27,0%

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

4.   Structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% -0,1% 0,3%

5.   Gemeentel i jke belastingcapacitei t 116,5% 115,1% 111,2% 111,2% 111,2% 111,2%

Overige kengetallen

6.   Weerstandsratio 1,15 0,92 1,62 1,65 1,61 1,65

 
 

Beoordeling van de kengetallen 

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo 

hoeft een hoge schuld niet per se 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).  

 

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. 
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Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens 

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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3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit. 

Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende 

investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame 

instandhouding. 

 

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 sinds 2020 met een lange termijnplanning voor het 

onderhoud van de openbare ruimte. De werkwijze, kosten en kwaliteit zijn vastgelegd in het 

“Beheerkwaliteitsplan 2020-2025 Gemeente Wijk bij Duurstede” en geeft inzicht in de huidige en de 

gewenste (beeld)kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte inclusief het 

benodigde budget. In het Beheerkwaliteitsplan (verder BKP) gaan we uit van een ambitieniveau dat is 

vastgesteld op beeldkwaliteitsniveau B en waarbij de planhorizon voor investeringen 50 jaar is. 

Het BKP wordt verder uitgewerkt in het Integraal Uitvoerings Plan (IUP). Dit IUP omvat de geplande 

werkzaamheden voor het groot- en vervangingsonderhoud (investeringen), integraal afgestemd 

tussen de verschillende beheerdisciplines en beleidsplannen en gedetailleerder weergegeven met de 

bijbehorende kosten en planning 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 

januari 2020. 

Hieronder vindt u de verschillende kapitaalgoederen en het jaar van vaststelling van het betreffende 

beheerplan en de uit te voeren werken/investeringsprojecten in 2022. 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. 

 

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 

      

 

Het jaar 2022 staat voor een groot deel in het teken van het implementeren van de twee nieuwe 

integrale contracten voor het onderhoud aan “openbaar groen en vegen/straatreiniging” en “Maaien 

bermen, watergangen en biodiversiteit”. Met deze contracten brengen we het onderhoud van het 

openbaar groen, de onkruidbestrijding en vegen weer in overeenstemming met het BKP en de 
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bijbehorende beeldkwaliteit B. Dit was eerder niet mogelijk in verband met de lopende meerjarige 

contracten. 

Met het nieuwe onderhoudscontract “Maaien bermen, watergangen en biodiversiteit” zal er veel 

meer aandacht zijn voor biodiversiteit zoals soortgericht beheer, alternerend maaien, aanpassen 

machines aan omstandigheden en verbetering tools directievoering en toezicht. 

Door het gebundeld opnemen van deze verschillende onderhoudswerkzaamheden in het openbaar 

groen en reinigingscontract kan de aannemer efficiënter werken, de werkzaamheden beter op elkaar 

afstemmen of combineren en bijv. wijksgewijs uitvoeren en is het voor de opdrachtgever beter te 

regisseren en te controleren.  

 
Kapitaalgoederen (Vervangings-)investeringen in 2022 

Wegen  Reconstructie Broekweg 

  Zandweg fase 2 

  Dorpsstraat en Kerkweg 

  Langbroekerdijk (gedeelte kern Langbroek 

  Smidsdijk 

  Romeinenbaan 

Bruggen/kunstwerken  Vervangen duikerbrug in de Langbroekerdijk 

  Vervangen/groot onderhoud 6 houten bruggen 

Verkeer- en straatmeubilair Vervangen divers straat- en verkeersmeubilair 

Riolering  Rioleringen koninginnenbuurt 

  Vervangen pompgemalen 

  
Grondwateronderzoeken en maatregelen uitvoeren Langbroek en De 

Horden 

  Klimaatmaatregelen doorvoeren (knelpunten oplossen) 

Openbare verlichting Vervangen openbare verlichting binnenstad Wijk bij Duurstede 

  
Vervangen openbare verlichting Langbroek / Cothen (laatste 

gedeelte) 

  Vervangen openbare verlichting buitengebied 

Groen Vervangen diverse speelterreinen inclusief ondergronden 

  Kwaliteitsverbeteringen diverse wijkingangen en zichtlocaties 

  Vervangen groenvak promenade-molenakker 

Watergangen en waterbouwkundige 

constructies 

Vervangen oeverbeschoeiing op diverse plaatsen (o.a. Vechtsteen en 

Nieuweweg) 

Gebouwen Modernisering Huis van de Gemeente 

    

 

 

Reserves en voorzieningen kapitaalgoederen
Saldo

1-1-2022

Stortin-

gen

Onttrek-

kingen

Saldo

31-12-2022

Bestemmingsreserve

BR Monumentenbeleid 7 - - 7

BR Onderhoud watergangen (baggerplan) 337 34 - 371

Voorzieningen egalisatie tarieven

VZ riolering/GRP IV 6.808 643 - 560 6.891

Voorzieningen onderhoud

VZ onderhoud speelvoorzieningen 10 - - 10

Totaal 7.162 678 - 560 7.279

bedragen x € 1.000
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Areaaloverzicht 

 

Areaal Aantal Eenheid

Wegen

• Asfa l t en beton verharding 1.163.757 m2

• Kl inkerverharding 62.461 m2

• Onverhard en hal f verharding 30.548 m2

Riolering

• Vri jverva l -riolering 106 km.

• Pers leiding 81 km.

• Gemalen 465 stuks

• Overstorten 39 stuks

Vaarwegen en havens

• Passantenhavens 1 stuks

• Houten damwanden 1.336 meter

• Sta len keerwand 749 meter

• Lichte beschoei ing (hout) 8.692 meter

Openbaar Groen

• Stedel i jk groen (gazon, heesters , s ier) 461.992 m2

• Landschappel i jk groen (berm, bosplantsoen, riet) 881.455 m2

• Begraafplaatsen 4 stuks

Gebouwen

• Huisvesting gemeentel i jke diensten 2 stuks

• Brandweerkazernes 2 stuks

• Sportgebouwen 1 stuks

• Monumenten en his torische gebouwen en objecten 6 stuks

• Sociaa l  maatschappel i jke gebouwen 4 stuks

• Peuterspeelza len / 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 s tuw 3 stuks

• Viaduct 1 stuks
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3.5 Bedrijfsvoering 
 

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. 

De ontwikkeling van onze bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk om zo goed mogelijk onze 

maatschappelijke opgaven aan te kunnen, onze dienstverlening te leveren en tegelijk te voldoen aan 

alle wet- en regelgeving. 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 de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) 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. 

 

Lonen 2022 

De CAO Gemeenten liep op 1 januari 2021 af. Werkgevers en vakbonden onderhandelen sinds 

november 2020 over een cao voor alle gemeentelijke medewerkers voor het jaar 2021. De afgelopen 

2 jaren zijn de lonen als gevolg van nieuwe CAO afspraken flink gestegen. Of dit doorzet vanaf 2021 is 

onzeker. 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 conceptarbeidsvoorwaardennota bevat voorstellen voor harmonisatie 

van verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, een aantal kleinere voorstellen. 

Afspraken over thuiswerken – iets waar behoefte aan is – waren hier nog niet in opgenomen. 

Wij hebben de salarislasten op basis van de huidige CAO doorgerekend en hanteren als uitgangspunt 

voor de begroting het maximum van de schaal. Op basis van cijfers van het CPB wordt 2,1% 

loonindexatie opgenomen in de begroting. Daar komt bij dat de pensioenpremies volgend jaar naar 

verwachting stijgen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgt naar 

verwachting van 25,9% naar 27,4%. De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt 

gemiddeld van 0,84% naar 1,02%. Eind november 2021 worden deze definitief vastgesteld. 

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

we ons werk willen doen, onder druk. Daarom is een heroverweging en prioritering gemaakt van 

werkzaamheden en ambities om recht te kunnen doen aan waar we als gemeente voor staan. Om de 

dienstverlening op een acceptabel niveau te handhaven en langdurige uitval in de ambtelijke 

organisatie te voorkomen, wordt de formatie tijdelijk en structureel uitgebreid (op het gebied van 

organisatieontwikkeling, communicatie, juridisch gebied en wonen). 

Daarnaast kent onze organisatie reguliere ontwikkelingen. Bepaalde beleidsterreinen vergen meer 

aandacht 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. 

Voor deze ontwikkelingen geldt de afspraak dat wij deze van dekking voorzien binnen de loonsom of 

daarvoor gelabelde budgetten. 
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Staat van personele sterkte en personeelslasten 

 

bedragen x € 1.000

realisatie 2020 begroting 2021 begroting 2022

Salariskosten personeel 9.608 10.840 11.190

Externe inhuur door ziekte 121 0 0

Externe inhuur door vacatureruimte 965 133 111

Externe inhuur flexibele schil 509 758 436

11.204 11.730 11.736  
 

In bovenstaande tabel staan de begrote salarislasten en inhuur weergegeven. De stijging van de 

salariskosten personeel ontstaat door indexatie van de lonen (2,1%) en stijging van de formatie zoals 

in de Kadernota 2022-2025 is opgenomen voor draagkracht/draaglast. 

Onderstaand is een aantal kengetallen t.a.v. het personeel weergegeven. 

 

 

Personeelsgegevens Aantal Eenheid

Formatie per 31-12-2020 121 fte

Aantal  medewerkers  in dienst per 31-12-2020 140 medewerkers

Ziekteverzuimpercentage 2020 4,28 %

Gemiddelde leefti jd per 31-12-2020 48 jaar

 
 

Overhead 

 

bedragen x € 1.000

Taakveld overhead
Begroting

2022

Personeel en bedrijfsvoering

Salariskosten overhead - 124

Bedri jfsvoering - 649

Totaal Personeel en bedrijfsvoering - 772

Organisatiekosten

Huisvesting gemeentehuis - 1.371

Huisvesting s tadhuis - 62

Informatievoorziening en automatisering - 1.345

Gegevensbeheer - 168

Communicatie - 66

Juridische zaken - 59

Faci l i ta i r - 268

Streekarchief gebouw 14

Bedri jfshulpverlening - 8

Directieteam - 183

Ondernemingsraad - 14

Totaal Organisatiekosten - 3.531

Doorbelasting

Doorbelasting overhead - 3.955

Totaal Doorbelasting - 3.955

Totaal overheadkosten - 8.259   
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3.6 Verbonden partijen 
 

Een gemeente kan taken op drie manieren (laten) uitvoeren: zelf doen, uitbesteden of samenwerken 

met andere gemeenten. Als een gemeente besluit samen te werken, gaat ze daarvoor samen met 

één of meer andere gemeenten een verbonden partij aan. Een verbonden partij is een rechtspersoon 

waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen kunnen 

verschillende juridische vormen hebben, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, 

vennootschap of stichting. 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft verschillende verbonden partijen. Het deelnemen aan een 

verbonden partij brengt belangrijke voordelen met zich mee, zoals kostenbesparing, vermindering 

van de kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering. 

Het aangaan van een verbonden partij brengt naast voordelen ook een aantal risico’s met zich mee. 

Er is vaak (veel) gemeentelijk geld mee gemoeid. Daarnaast is de invloed en controle op de uitvoering 

van activiteiten minder direct. En die wordt dan wel gedeeld met de andere partijen (gemeenten). 

Dit leidt tot onder andere de volgende risico’s: 

▪ bestuurlijke risico’s: de gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering, maar heeft minder 

invloed op de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd; 

▪ financiële risico’s: financiële tekorten bij verbonden partijen die ten laste komen van de 

gemeente; 

▪ het (on)voldoende in huis houden van eigen expertise om de gewenste prestatie te formuleren 

en de geleverde prestaties te kunnen beoordelen’; 

▪ de (on)mogelijkheid om de uitbestedingbeslissing te heroverwegen in verband met de 

benodigde investering. 

 

De verbonden partijen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, worden hieronder 

genoemd. Per verbonden partij worden de kerntaken, doelstellingen en risico’s voor onze gemeente 

beschreven. 

 

Bijdragen aan verbonden partijen
Rekening

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Vei l igheidsregio Utrecht (VRU) - 1.440 - 1.475 - 1.484

Regionaal  archief Zuid Utrect (RAZU) - 116 - 101 - 107

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) - 346 - 373 - 396

Regionale ICT Dienst (RID) - 809 - 833 - 864

GGD Midden Nederland - 801 - 835 - 830

Omgevingsdienst Regio Utrecht - 426 - 383 - 385

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) - 1.218 - 1.272 - 1.333

Totaal bijdragen aan verbonden partijen - 5.157 - 5.271 - 5.399

bedragen x € 1.000
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Bekend 

bij resultaat

Aandeel 

gemeente

Raad 1-1-2020 31-12-2020 1-1-2020 31-12-2020 2020 WbD

Gemeenschappelijke regelingen

Vei l igheidsregio Utrecht (VRU) C 13.081 18.114 44.443 46.131 2.511

Regionaal  archief Zuid Utrect (RAZU) C 215 799 375 75 62

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) C 399 339 7.236 7.771 -

Regionale ICT Dienst (RID) C 156 87 6.877 7.752 23

GGD regio Utrecht (GGDrU) C 4.233 5.143 11.748 35.525 2.264

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) C 1.750 1.158 7.700 7.864 126

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) C 1.168 3.170 8.616 13.098 1.938

Vui ls tortplaats  Maarsbergen F nnb nnb nnb nnb nnb

Afval  Verwi jdering Utrecht (AVU) C 494 696 17.581 23.786 -

Vennootschappen en coöperaties

Biga Groep BV C 10.690 12.623 2.000 2.772 2.240 14,29%

Vitens  BV C 557.100 533.200 1.340.100 1.294.300 23.900 0,36%

BNG C 4.887.000 5.097.000 144.791.000 155.264.000 221.000 0,04%

Verbonden partijen
Eigen vermogen Vreemd vermogen

bedragen x € 1.000

 
 

 

3.6.1 Gemeenschappelijke Regelingen 

 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Kerntaak 

De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Utrecht 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. De kerntaak van de Veiligheidsregio Utrecht 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. 

Doelstelling verbonden partij 

Samenwerking en efficiency op het gebied van veiligheid. Wettelijk gezien is het verplicht om 

veiligheid bij de VRU onder te brengen. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Optimalisatie en efficiëntie voor veiligheid en crisissituaties. Daarnaast doet de VRU ook aan 

preventie. 

Risico’s 

Op basis van de risico-inventarisatie van de VRU bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 

2022 € 0,5 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding 

(beschikbaar/benodigd) groter dan 1. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico in relatie tot de gevolgen van toekomstige 

besluitvorming over taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de begroting van de 

VRU als pm-post is opgenomen. De VRU monitort de risico’s en informeert het algemeen bestuur en 

gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële 

consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten. 

 

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), te Wijk bij Duurstede 

Kerntaak 

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.  Daarnaast heeft het RAZU een faciliterende taak als kennis- en 

informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Het heeft een grote 

collectie die een betrouwbaar en representatief beeld geeft van de geschiedenis van de regio en het 

handelen van de aangesloten overheidsorganen. 

Doelstelling verbonden partij 

Efficiency door schaalvergroting. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Zie kerntaak en gezamenlijkheid zorgt voor efficiency en de mogelijkheid om zaken professioneler te 

borgen. 

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. 

 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), te Tiel 

Kerntaak 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale 

belastingen. BSR zorgt voor het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen 

en voor de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG. BSR doet dit voor Avri, Waterschap 

Rivierenland en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, 

West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede. 

Doelstelling verbonden partij 

Professionele afhandeling van de gemeentelijk belastingen. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Het efficiënter innen van gemeentelijke belastingen. 

Risico’s 

Voor kwantificeerbare risico’s is BSR verplicht een voorziening te vormen. De incidentele 

weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post onvoorzien. 

In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd. BSR heeft daardoor 

geen structurele weerstandscapaciteit. 

Voor eventuele risico’s die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit 

de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen. Risico’s met 

betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico’s van BSR. 
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Regionale ICT Dienst Utrecht (RID), te Doorn 

Kerntaak 

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). 

Doelstelling verbonden partij 

Zorgdragen voor een betere ICT-dienstverlening voor de deelnemende organisaties.  

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

ICT problematiek van de gemeente te outsourcen om voldoende kennisniveau ter beschikking te 

hebben.  Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en uitdagingen worden vaker opgelost door 

verschillende partijen in een organisatie-overstijgende samenwerking, waarbij de RID steeds vaker 

een centrale rol pakt. Daarbij worden we in toenemende mate geconfronteerd met tegenstrijdige 

verwachtingen; tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen werken met enerzijds meer openheid en 

transparantie en anderzijds betere bescherming van (persoons)gegevens. Dit alles maakt de 

uitdaging op digitaliseringsgebied steeds groter, met informatiebeveiliging als actueel thema voor de 

RID en ons allemaal. 

Risico’s 

Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de RID-deelnemers afgewikkeld conform de 

artikelen 26 tot en met 28 van de Gemeenschappelijke Regeling. 

 

 

GGD-regio Utrecht (GGDrU), te Zeist 

Kerntaak 

Uitvoeren van taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. 

Doelstelling verbonden partij 

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze: onder andere 

infectieziektebestrijding (corona), gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), 

rijksvaccinatieprogramma en toezicht op o.a. kinderdagverblijven. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid en toezichthouden op de kinderopvang en de Wmo. 

Risico’s 

Rijk, VNG en GGD’s 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. 

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), te Utrecht 

Kerntaak 

Milieuvergunningverlening, -advisering en -toezicht en handhaving. 

Doelstelling verbonden partij 

Uitvoeren van wettelijk verplichte milieutaken, met als doel een bijdrage leveren aan schoon, heel en 

veilige woon- en leefomgeving voor de deelnemende gemeente. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Op basis van wetgeving is het verplicht om bepaalde milieugerelateerde werkzaamheden bij een 

omgevingsdienst onder te brengen. ODRU voert onze VTH-milieutaken uit en fungeert als kennis en 

experticecentrum op milieugebied. 
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Risico’s 

Jaarlijks worden de risico’s door de ODRU geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de 

omvang van het aan te houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie weerstandsvermogen 

wordt telkens in het najaar opgesteld. 

Conform de systematiek wordt uitgegaan van het waarderingscijfer C, wat een weerstandsvermogen 

betekent met een bandbreedte tussen 1,0 tot 1,4. Het huidige weerstandsvermogen valt binnen deze 

bandbreedte met een ratio van 1,1. 

 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI), te Zeist 

Kerntaak 

Uitvoering participatiewet. Daarnaast heeft de RDWI ook taken op het gebied van 

schulddienstverlening en inburgering. 

Doelstelling verbonden partij 

De RDWI heeft als doel kwalitatief hoogwaardige diensten en producten aan te bieden aan de 

klanten en aan de deelnemers op de terreinen werkvoorziening, re-integratie, schuldhulpverlening, 

inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Door samenwerking op de terreinen van werk, inkomen, sociale werkvoorziening, re-integratie, 

schuldhulpverlening, inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen en efficiëntie 

creëren. 

Risico’s 

Het huidige weerstandsvermogen heeft een ratio van 0,5 en ligt daarmee onder het door het 

Algemeen bestuur vastgelegde ratio van 1,0. 

 

Vuilstortplaats Maarsbergen te Maarsbergen 

Dit is een slapende verbonden partij. De activiteiten zijn ondergebracht in de AVU. 

 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest 

Kerntaak 

De AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is in 

1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht (sinds 1 januari 2014 

uitgetreden). Afvalverwijdering vraagt om een goede balans tussen serviceverlening, 

kostenbeheersing en milieuzorg. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in 

opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het 

transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de 

provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen 

aanvaardbare kosten. 

Doelstelling verbonden partij 

Gemeenten hebben hun bevoegdheid voor de afvalverwerking overgedragen aan AVU om collectief 

doelmatig en milieuverantwoord het afval te laten verwerken. 

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij 

Doelmatige afvalverwerking. 

Risico’s 

Vanaf 2021 heeft AVU nieuwe meerjarige contracten afgesloten voor de verwerking van het 

restafval, grof restafval en GFT-afval. De gecontracteerde tarieven zijn in de gemeentebegroting 

opgenomen. De opbrengsten van oud papier zijn afhankelijk van de wereldmarktprijs. Dit kan mee- 

en tegenvallen. AVU heeft de opbrengst voor 2022 nog voorzichtig ingeschat. Met de nieuwe 

afspraken uit de raamovereenkomst-verpakkingen is vanaf 1 april 2020 de verantwoordelijkheid voor 
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de PMD-verwerking overgedragen aan het verpakkende bedrijfsleven. Daarmee zijn de risico’s 

gereduceerd. Echter, het PMD-dossier blijft in beweging. De hoogte van de PMD-vergoeding blijft 

onzeker. 

 

3.6.2 Deelnemingen 

 

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. 

 

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. 

 

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). 
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3.7 Grondbeleid 
 

De gemeente Wijk bij Duurstede geeft in de paragraaf grondbeleid aan hoe het grondbeleid wordt 

ingezet om de bestuurlijke doelstellingen te realiseren. 

 

Wij werken vanuit de Omgevingsvisie 

De in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie is de nieuwe basis voor het grondbeleid van onze gemeente. 

In deze visie zijn ook de (nog resterende) transformatiegebieden uit de vervallen Structuurvisie 

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 omgevingsvisie zijn wij alert op kansen om tot extra 

woningbouw of transformatie te komen. 

 

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. In 2021 hebben we van de provincie de mogelijkheid 

gekregen om buiten de bebouwde kom nog eens 280 woningen te bouwen. Samen met de 250 

woningen die al waren toegekend maakt dat een totaal van 530 woningen voor de kern Wijk bij 

Duurstede buiten de rode contour.  

 

Wij voeren de Nota Grondbeleid uit 

Wij voeren een actief grondbeleid overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde Nota 

Grondbeleid 2020. Daarbij ondersteunt 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 september 2021 plaats gevonden. Deze 

actualisatie wordt gelijk met de Begroting 2022 aan de raad aangeboden. 

 

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. Voorafgaand aan de vaststelling van de 

omgevingsvisie is voorkeursrecht gevestigd op mogelijke uitbreidingslocaties. 

 



-81- 
 

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. 

 

De woningmarkt lijkt stabiel te blijven  

Het lijkt erop, dat grondverkopen en woningbouw beperkt vertragen door de effecten van de 

Corona-crisis. 

 

De grondexploitaties en de algemene reserve grondbeleid  

In onze gemeente zijn er op dit moment tien actieve grondexploitaties die worden gemonitord. De 

grondexploitaties zijn ten behoeve van de Begroting 2022 geactualiseerd.  

 

Daadwerkelijke winstnemingen of verliesnemingen vinden plaats bij de Jaarrekening 2021. De manier 

waarop we dat doen is beschreven in de Nota grondbeleid. Op dit moment ziet het er naar uit, dat de 

Reserve grondbeleid op dat moment op circa 90% van de gewenste omvang zal blijven. In dat geval is 

er geen aanleiding om een bedrag aan deze reserve toe te voegen of daaraan te onttrekken. 

 

Grondexploitaties afzonderlijk toegelicht (peildatum 1 september 2021)  

De inhoudelijke stand van zaken lichten wij per grondexploitatie hieronder kort toe. 

 

De Kamp  

In de Kamp zijn de laatste kavels definitief verkocht en aan de kopers geleverd. De bezwaren op het 

bouwplan van WBSC aan de Bloemenkamp zijn gehonoreerd waardoor de omgevingsvergunning 

voor deze woningen is vervallen. WBSC ontwikkeld nu een nieuw plan dat naar verwachting in 2022 

kan worden gerealiseerd. Het woonrijp maken van de Bloemenwaard en de Toon van Dijkstraat moet 

hierdoor worden uitgesteld. 

 

Bedrijventerrein Broekweg-Langshaven  

Deze grondexploitatie bevindt zich in de afrondende fase. Er resteert binnen het plangebied nu nog 

ca. 0,43 ha uitgeefbaar bedrijventerrein (0,19 ha op Langshaven in 3 kleine restkavels en 1 kavel van 

0,24 ha op Broekweg). In 2021 zijn gesprekken gevoerd over verkoop van de meeste van deze kavels. 

Wij verwachten een groot deel van deze kavels in 2022 te kunnen verkopen en misschien zelfs nog 

eind 2021. 

 

Oranjehof  

In de Oranjehof is de laatste kavel verkocht. Het woonrijp maken kan in aansluiting op de bouw in 

2022 worden afgerond. 

 

Brandweer Cothen  

In 2020 zijn op de twee verkochte kavels een vrijstaande en een twee onder een kap woning in 

gebruik genomen. Op de laatste kavel is eind 2020 een optie genomen om een twee onder een kap 

woning te bouwen. De optie is verlengd en verwacht wordt dat deze koop in 2022 plaats vindt. 
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Hordencentrum  

De woningen zijn in 2020 in de openbare ruimte is in 2021 opgeleverd. In het voorjaar van 2022 

wordt onderhoud aan een klein stukje Hortus (direct aan de Hordenweg) gecombineerd met het 

aanbrengen van de asfalt deklaag van de Hortus en het herstel van de schade door de bouw. 

 

De Engk  

Deellocatie De Opstap 

In 2021 stond De Engk in het teken van de bouw van Residentie Stadszicht. Daarnaast is inmiddels 

ook begonnen met het woonrijp maken van deze locatie. Met als sluitstuk de aanleg van (het tweede 

deel van) de watergang. Deze werkzaamheden verlopen mede vanwege het gunstige weer in 

september spoedig. 

 

Deellocatie ‘t Wijkhuis 

Aan de andere kant van de Steenstraat in de wijk ‘Frankenhof’ ligt locatie ’t Wijkhuis. Vanwege de 

grondruil aan de Dirk Fockstraat is deze deellocatie onderdeel geworden van grondexploitatie De 

Engk. Het bestemmingsplan is inmiddels door uw raad vastgesteld. Mede op verzoek van de raad 

wordt er gekeken naar mogelijkheden voor natuur inclusief bouwen en wordt dit ook vastgelegd. 

Daarnaast houden gemeente en Viveste in november een bijeenkomst voor bewoners en 

omwonenden over de invulling van het bouwontwerp en de openbare ruimte. Verwacht wordt, dat 

begin 2e kwartaal 2022 met de bouw gestart kan worden. 

 

Bedrijventerrein Broekweg Noord  

Aan de Weegmaat (noordzijde) is in 2021 een bedrijfsverzamelgebouw gereed gekomen en resteert 

nog 1 kavel van 0,3 ha. Het gebied is grotendeels woonrijp, alleen het laatste stuk niet (gebeurt als 

daar de laatste kavel is bebouwd). De Vogelpoelweg (zuidzijde) maken we woonrijp als de 

gemeentewerf en milieustraat gerealiseerd zijn (2024). Aan de Vogelpoelweg resteren 3 kavels; in 

totaal 1,0 ha. De grondexploitatie van dit bedrijventerrein is verlengd t/m 2024. In combinatie met 

de verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf lijkt er vanuit het bedrijfsleven voldoende 

interesse om de beschikbare ruimte binnen deze termijn in te vullen. 

 

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 of maatschappelijke voorzieningen.  

 

Het door een meedenkgroep van omwonenden en winkeliers gedragen bouwplan met omliggende 

openbare ruimte is nog steeds het uitgangspunt voor het bestemmingsplan. Verwacht wordt dat dit, 

ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van onderzoeken, in maart/april 2022 ter vaststelling 

kan worden aangeboden. Dit is echter ook afhankelijk van het aantal en de inhoud van de 

ingebrachte zienswijzen. 

 

Voor de locatie Hoogstraat 14 is voorkeursrecht gevestigd. Op ons voorstel om het perceel aan te 

kopen voor een marktconforme prijs is niet gereageerd. Wij proberen nog steeds tot een minnelijke 

verwerving te komen om het perceel vervolgens in het project in te brengen. 

Met de omwonenden van Hoogstraat 14 zijn de eerste gedachten over de invulling van deze locatie 

(met woningen of een maatschappelijke functie) besproken. Rond het moment dat de bouw in De 
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Heul start, wordt uit de omwonenden een meedenkgroep gevormd om deze eerste gedachten 

verder uit te werken. 

 

Langbroekseweg Agruniek Rijnvallei 

In 2020 is de verplaatsing van de volkstuinen naar de overkant van de Langbroekseweg in goed 

overleg met het bestuur van de volkstuinvereniging voorbereid. De grond wordt op zijn vroegst 

medio 2022 geleverd. Dan zijn alle volkstuinen verplaatst. Het bestemmingsplan dat nodig is om de al 

aanwezige supermarkt uit te breiden kan naar verwachting in maart/april 2022 ter vaststelling kan 

worden aangeboden. Dit is echter ook afhankelijk van het aantal en de inhoud van de ingebrachte 

zienswijzen. 

 

Van Vliet Kastanjehout 

Dit project is een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst 

gesloten waarin o.a. wordt bepaald dat alle eventueel door de gemeente te maken kosten wordt 

betaald door initiatiefnemer. Gesprekken hierover verlopen langzaam en liggen al sinds december 

2020 stil. In juli 2021 heeft nog een gesprek met initiatiefnemer plaatsgevonden maar dit heeft 

vooralsnog geen oplossing geboden. 

 

Postkantoorlocatie (nog geen grondexploitatie) 

Wij verwachten dat eind 2021 de overeengekomen grondruil tussen Viveste en gemeente plaats zal 

vinden. Viveste krijgt dan 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. We kunnen 

vervolgens beide de al in voorbereiding zijnde plannen zo ver afronden, dat deze met de omgeving 

besproken kunnen worden. 

Wij verwachten in de loop van 2022 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. Daarna wordt het opstellen van een bestemmingsplan in 

gang gezet. 

Wij verwachten net voor of na de zomer van 2022 een bestemmingsplan voor het deel van Viveste 

(kantoor Viveste en Bibliotheek) aan u voor te leggen. Voor die locatie wordt door Viveste een 

bouwplan ontwikkeld dat voorziet in een kleinere kantoorruimte voor Viveste en circa 30 

appartementen. 

 

Bedrijventerrein Cothen (nog geen grondexploitatie) 

In 2020 is de haalbaarheid onderzocht van mogelijke verplaatsing van een groot deel van het 

bedrijventerrein Cothen naar een nieuw bedrijventerrein aan de N229. Geconcludeerd is dat dit 

financieel niet haalbaar is, maar er wellicht wel kansen liggen voor een kleinere transformatie van 

het bedrijventerrein naar woningbouw. Hiertoe is nader onderzoek gestart, waarvan de tussentijdse 

resultaten met de gemeenteraad zijn gedeeld en voldoende basis vormden voor steun om tot 

aankoop van een perceel grond over te gaan. Met een aangrenzende grondeigenaar zijn gesprekken 

gestart over verdere planvorming; de resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. 

 

Hoek Karolingersweg / Witlastraat (nog geen grondexploitatie) 

Voor deze locatie wordt de haalbaarheid onderzocht van het realiseren van een 

appartementencomplex voor betaalbare woningen. Dit, in samenwerking met Viveste. De 

verwachting is dat Viveste een appartementencomplex kan realiseren met 27 kleine betaalbare 

woningen voor één en twee persoonshuishoudens. Op dit moment is de inschatting dat de hiervoor 
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op te stellen grex neutraal wordt afgerond. Eind 2021/begin 2022 wordt de grex ter besluitvorming 

aan de raad voorgelegd. 

 

De Geer III / Zuidwijk (nog geen grondexploitatie) 

Het haalbaarheidsonderzoek De Geer III Zuidwijk is nagenoeg afgerond. Het doel van deze studie is 

het opstellen van een haalbaarheidsanalyse op hoofdlijnen op basis van stedenbouwkundig 

uitgewerkte scenario’s met ondersteunende onderzoeken op het gebied van bodem, verkeer en 

archeologie. Hierop volgt een advies op welke locatie te starten met de bouw van 250 woningen en 

wordt een doorkijk geschetst naar de realisatie van meer woningen. Het in beeld brengen van 

meerdere scenario’s is hierbij cruciaal om een gedegen afweging te maken waar te starten met de 

bouw van 250 woningen buiten de rode contour. In november wordt het keuzedocument aan uw 

raad aangeboden waarna het in december ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het eerste deel van 

de opdracht is hiermee afgerond. Het tweede deel van de opdracht wordt na de locatiekeuze verder 

uitgewerkt. 

 

Cothen Oost (nog geen grondexploitatie) 

In de Omgevingsvisie is Cothen Oost aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw. De studie 

naar mogelijkheden voor woningbouw in Cothen Oost moet handvatten geven voor de verdere 

besluitvorming over de mogelijke ontwikkelingsrichting(en). De uitkomsten van de studie geven 

voldoende input voor gesprekken met eigenaren en omwonenden over de verdere planvorming. 

Daarnaast geven de uitkomsten van de studie input voor een verdere uitwerking in een 

stedenbouwkundig plan en een grondexploitatie. De kosten hiervoor worden ten laste van de 

Reserve grondbeleid gebracht. 
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4 Financiële begroting 
 

4.1 Overzicht van baten en lasten 

4.2 Grondslagen begroting 

4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 
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4.1 Overzicht van baten en lasten 
 

Overzicht baten en lasten
Rekening

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Saldo van baten en lasten

Programma's

1 Sociaa l  Domein - 16.686 - 17.270 - 18.081 - 17.625 - 17.791 - 17.784

2 Economisch domein - 5.004 - 6.121 - 6.599 - 5.815 - 6.198 - 5.998

3 Ruimtel i jk domein - 3.989 - 4.174 - 4.000 - 4.217 - 4.168 - 4.256

4 Vei l igheid - 2.155 - 2.116 - 2.205 - 2.178 - 2.268 - 2.183

5 Dienstverlening en bedri jfsvoering - 2.156 - 1.984 - 2.048 - 2.014 - 2.014 - 2.014

Programma's - 29.990 - 31.664 - 32.933 - 31.849 - 32.439 - 32.235

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen 38.967 38.661 39.978 39.300 39.284 39.448

Overhead - 5.547 - 8.022 - 8.259 - 7.587 - 7.039 - 7.315

Onvoorzien 36 - 72 - 75 - 75 - 75 - 75

Heffing Vpb 1 - - - - -

Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien 33.457 30.568 31.644 31.639 32.170 32.058

Saldo van baten en lasten 3.467 - 1.097 - 1.289 - 210 - 269 - 177

Mutatie reserves

Mutatie reserves - 2.831 - 13 1.449 329 104 343

Mutatie reserves - 2.831 - 13 1.449 329 104 343

Resultaat 636 - 1.110 160 119 - 165 166

bedragen x € 1.000
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33,0%

22,3%

20,2%

3,8% 20,7%

Lasten per programma - Begroting 2022

1 Sociaal Domein (33,0%)

2 Economisch domein (22,3%)

3 Ruimtelijk domein (20,2%)

4 Veiligheid (3,8%)

5 Dienstverlening en bedrijfsvoering (20,7%)
 

 

 

 

1,6%

11,1%

13,6%

0,0%

73,7%

Baten per programma - Begroting 2022

1 Sociaal Domein (1,6%)

2 Economisch domein (11,1%)

3 Ruimtelijk domein (13,6%)

4 Veiligheid (0,0%)

5 Dienstverlening en bedrijfsvoering (73,7%)
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4.2 Grondslagen begroting 
Dit hoofdstuk bevat de grondslagen en kaders waarlangs de begroting 2022-2025 is uitgewerkt. 

Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages en belastingen en tarieven. 

 

 

   2022  

    

Lonen (incl sociale lasten) 2,10% 

Prijzen (contracten/huur/onderhoud) 1,90% 

Subsidies (m.u.v. waarderings- en incidentele subsidies) 2,04% 

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 1,72% 

Gemeenschappelijke regelingen o.b.v. begroting GR 

Rekenrente 0,50% 

Rente grondexploitaties nnb 

Minimale weerstandsratio 1,50 

Onroerende zaakbelasting 1,90% 

Toeristenbelasting onveranderd 

Overige belastingen 1,90% 

Leges en tarieven kostendekkend 

Algemene uitkering 
 meicirculaire 

gemeentefonds 2021  

    

 

Lonen, prijzen en subsidies 

Op 20 augustus 2021 heeft het Centraal Plan Bureau de augustusraming gepubliceerd. Daarin staan 

bijgestelde ramingen van de indices die wij gebruiken voor het opstellen van de begroting. 

Voor de loonindex is uitgegaan van de loonvoet sector overheid. Deze is 2,10% voor 2022. Voor de 

prijsindex is uitgegaan van de prijs materiële overheidsconsumptie, deze is 1,90% voor 2022. 

De verhoging van de subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging. Hierbij telt de 

loonstijging voor 70% en de prijsstijging voor 30% mee. Voor 2022 betekent dit een stijging van 

2,04%. 

De VNG berekent en publiceert jaarlijks de verwachte OVA voor de Wmo- en Jeugdbudgetten, de 

OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie 

componenten: contractlonen, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. Het verschil tussen 

raming en realisatie wordt als volgt opgelost. De kaders en tarieven voor een jaar ‘T’ worden in het 

jaar ‘T-1’ geïndexeerd waarbij de raming van de OVA voor het jaar ‘T’ gebruikt wordt. Vervolgens 

wordt in het voorjaar van jaar ‘T’ gekeken in hoeverre de definitieve OVA in het jaar ‘T’ afwijkt van de 

ramingen voor het jaar ‘T’. Dit verschil wordt vervolgens verrekend met de verwachte OVA voor het 

jaar ‘T+1’. In enig jaar kan in deze systematiek de feitelijke OVA hoger of lager uitvallen dan geraamd. 

Door de systematiek van nacalculatie is er over het totaal van meerdere jaren bezien geen verschil 

tussen de uitgekeerde en de geraamde OVA. 

 

Belastingen 

De toeristenbelasting wordt in 2022 niet geïndexeerd, de hondenbelasting wordt vanaf 2022 

afgeschaft. 

Voor het belastingjaar 2022 wordt de OZB gebaseerd op de nieuwe getaxeerde WOZ-waarden en een 

indexatie van 1,9%. 
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Leges en tarieven 

Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn 

gemaakt. 

 

Rekenrente 

Door de aanhoudend dalende rente op de geld- en kapitaalmarkten is de interne rekenrente in 2020 

verlaagd naar 0,50%. Voor de jaren 2021 en 2022 is deze onveranderd gebleven. Met dit percentage 

blijft de rekenrente binnen de marges die het Rijk via de BBV-regelgeving voorschrijft. De lagere 

rente zorgt ook voor een daling van de kapitaallasten in de begroting. Hierdoor wordt minder rente 

aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend. Dit heeft een neerwaarts effect 

op de tarieven voor de inwoners van Wijk bij Duurstede. 
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4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 
 

In onderstaand overzicht staan de incidentele baten en lasten per programma opgenomen, deze 
dienen op grond van het BBV gespecificeerd te worden opgenomen. 
 

Incidentele baten en lasten
Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

Incidentele lasten

P1 Inzet diagnostisch team Binding - 65

P1 Extra  jeugdhulpverlener Binding - 65

P2 Subs idie Calypso - 90

P2 Speelbeleidsplan - 25

P3 Omgevingsplan - 100 - 100

P3 Uitvoering bodemonderzoek - 74

P3 Beleidsonderzoek fietsstimulerende maatregelen - 20

P5 Implementatie Wet open overheid (Woo) - 101 - 113 - 125 - 138

P5 Draagkracht/draaglast - 90 - 90 - 45

Totaal incidentele lasten - 530 - 303 - 270 - 138

Incidentele baten

P3 Extra  baten zwerfvui l 27

P3 Subs idie bodemonderzoek 67

P5 Implementatie Wet open overheid (Woo) 101 113 125 138

Totaal incidentele baten 195 113 125 138

Incidentele mutaties reserves

BR COVID 19 30

BR Organisatie 90 90 45

Totaal incidentele onttrekkingen reserves 120 90 45 -

Totaal incidentele baten en lasten - 215 - 100 - 100 -

bedragen x € 1.000
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5 Deel III Bijlagen 
 

5.1 Investeringen 

5.2 Reserves en voorzieningen 

5.3 Taakvelden 

5.4 Kerngegevens 

5.5 Amendementen 
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5.1 Investeringen 
 

In de paragraaf Investeringen worden de (vervangings)investeringen en de projecten in de toekomst 

toegelicht. 

 
bedragen x € 1.000

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting

2025

GVVP project 12 Verwi jderen gevaarl i jke en 

overbodige paaltjes  fietspaden
2022 2023 20 60 - - 3 3

Investeringen IUP/BOR 2022 2022 2022 30 2.000 - 77 77 77

Investeringen IUP/BOR 2023 2023 2023 30 2.000 - - 77 77

Investeringen IUP/BOR 2024 2024 2024 30 2.000 - - - 77

Investeringen IUP/BOR 2025 2025 2025 30 2.000 - - - -

Totaal 8.060 - 77 157 234

Totaal vervangingsinvesteringen 8.060 - 77 157 234

Investeringen

KapitaallastenAanvangs-

jaar

Termijn 

Afschrijving

InvesteringVerwachte 

oplevering

 
 

De investeringen voor vernieuwing Zandweg komen voor uit de investeringen IUP/BOR. 

Naast bovengenoemde investeringen zijn er projecten in de toekomst waarvoor de Raad nog een 

besluit moet nemen. De investeringen en kapitaallasten zijn indicatief. 

 

Investeringen
Aanvangs-

jaar

Verwachte 

oplevering

Investering

inschatting

Kapitaal-

lasten per 

jaar 

inschatting

Versterking Lekdi jk; fiets/wandelpad Gravenbol 2022 2024 710 24

Sterke Lekdi jk Uniformiteit wegdek 2022 2024 170 17

Koppelkansen vanuit versterking Lekdi jk 2022 2024 1.000 33

Rotonde de Geer 2021 2025 5.400 180

Huisvesting scholen (diverse lokaties  / IHP) 2022 2025-2030 14.500 483

Verhuizing werf en mi l ieustraat 4.500 150

Totaal 26.280 887

bedragen x € 1.000
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5.2 Reserves en voorzieningen 
 

5.2.1 Reserves 

 

Reserves

Realisatie

Ultimo

2020

Begroting

Ultimo

2021

Begroting

Ultimo

2022

Begroting

Ultimo

2023

Begroting

Ultimo

2024

Begroting

Ultimo

2025

Algemene reserve

Algemene reserve 6.316 5.207 5.367 5.486 5.321 5.487

Totaal Algemene reserve 6.316 5.207 5.367 5.486 5.321 5.487

Bestemmingsreserve

BR Fonds  volkshuisvesting 43 35 26 18 9 1

BR Monumentenbeleid 7 7 7 7 7 7

BR Mobi l i tei ts fonds 123 93 93 93 93 93

BR Onderhoud watergangen (baggerplan) 302 337 371 405 440 474
BR Sociaa l  Domein 211 159 - 42 83 125

BR AVP projecten 32 19 19 19 19 19

BR Mi l ieu en duurzaamheid 145 145 120 92 75 57

BR Egal isatiereserve lokaal  minimabeleid 163 163 163 163 163 163

BR Grondbeleid 1.518 1.518 1.666 1.978 1.968 1.958

BR Programma Sl imme Werkprocessen (PSW) 121 121 121 121 121 121

BR Investeringsfonds  Stedingelden 4.487 1.741 1.741 1.741 1.741 1.741

BR Degeneratievergoeding 76 76 76 76 76 76

reserve onderhoud gebouwen 1.913 2.083 1.189 1.022 872 436

BR beheer openbare ruimte 171 146 146 146 146 146

reserve onderhoud scholen 445 543 642 740 839 937

BR COVID 19 413 413 383 383 383 383

BR Natuurspelen, beleven en bewegen 22 - - - - -

BR Organisatie - 227 137 47 2 2

Totaal Bestemmingsreserve 10.193 7.825 6.899 7.092 7.035 6.738

Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last

BRG Gemeentehuis 1.553 1.076 600 123 123 123

BRG Sociaa l  Domein ui tbreiding woningvoorraad 153 128 104 79 54 30

BRG Verbouwing Markt 24 559 554 535 516 497 477

BRG Brede school  De Heul - 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

BRG kapitaa l lasten tractie - 23 20 17 14 11

Totaal Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last 2.265 5.281 4.758 4.235 4.188 4.142

Totaal 18.774 18.313 17.024 16.813 16.544 16.367

bedragen x € 1.000
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5.2.2 Voorzieningen 

 

Voorzieningen

Realisatie

Ultimo

2020

Begroting

Ultimo

2021

Begroting

Ultimo

2022

Begroting

Ultimo

2023

Begroting

Ultimo

2024

Begroting

Ultimo

2025

Voorzieningen egalisatie tarieven

VZ riolering/GRP IV 6.584 6.808 6.891 6.974 7.058 7.141

VZ reiniging 874 876 878 880 882 884

Totaal Voorzieningen egalisatie tarieven 7.457 7.684 7.769 7.854 7.940 8.025

Voorzieningen onderhoud

VZ onderhoud speelvoorzieningen 10 10 10 10 10 10

Totaal Voorzieningen onderhoud 10 10 10 10 10 10

Voorzieningen verplichtingen en risico's

VZ pens ioenen wethouders 3.591 3.750 3.908 4.067 4.225 4.384

VZ Omgevingsvis ie Kromme Ri jn gebied 25 1 1 1 1 1

Totaal Voorzieningen verplichtingen en risico's 3.616 3.751 3.909 4.068 4.226 4.385

Totaal 11.084 11.445 11.689 11.932 12.176 12.420

bedragen x € 1.000
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5.3 Taakvelden 
 

Toelichting 

In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten 

worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. 

In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de 

taakvelden. 
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Lasten Baten Saldo

Saldo van baten en lasten

0. Bestuur en ondersteuning - 12.479 41.659 29.180

0.1 Bestuur - 1.303 - 1.303

0.2 Burgerzaken - 828 334 - 494

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 690 24 - 667

0.4 Overhead - 8.728 469 - 8.259

0.5 Treasury 2 216 218

0.61 OZB woningen 4.356 4.356

0.62 OZB niet-woningen 1.279 1.279

0.64 Belastingen overig - 182 54 - 128

0.7 Algemene ui tkering en overige ui tkeringen gemeentefonds - 675 34.929 34.254

0.8 Overige baten en lasten - 75 - 75

1. Veiligheid - 2.186 1 - 2.185

1.1 Cris isbeheers ing en brandweer - 1.743 - 1.743

1.2 Openbare orde en vei l igheid - 444 1 - 443

2. Verkeer, vervoer en waterstaat - 3.117 342 - 2.775

2.1 Verkeer en vervoer - 2.917 174 - 2.744

2.2 Parkeren 36 36

2.3 Recreatieve havens - 38 5 - 33

2.4 Economische havens  en waterwegen - 162 127 - 35

3. Economie - 1.667 1.599 - 69

3.1 Economische ontwikkel ing - 59 7 - 53

3.2 Fys ieke bedri jfs infrastructuur - 1.456 1.573 116

3.3 Bedri jvenloket en bedri jfs regel ingen - 77 19 - 58

3.4 Economische promotie - 74 - 74

4. Onderwijs - 2.389 475 - 1.914

4.1 Openbaar bas isonderwi js - 14 - - 14

4.2 Onderwi jshuisvesting - 1.670 340 - 1.329

4.3 Onderwi jsbeleid en leerl ingenzaken - 706 135 - 571

5. Sport, cultuur en recreatie - 3.987 143 - 3.845

5.1 Sportbeleid en activering - 60 - 60

5.2 Sportaccommodaties - 805 15 - 790

5.3 Cultuurpresentatie, cul tuurproductie en cul tuurparticipatie - 247 - 247

5.4 Musea - 98 - 98

5.5 Cultureel  erfgoed - 233 38 - 195

5.6 Media - 21 - 21

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 2.523 89 - 2.434

6. Sociaal domein - 23.442 4.791 - 18.651

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 1.839 168 - 1.670

6.2 Wi jkteams - 2.468 - 2.468

6.3 Inkomensregel ingen - 6.913 4.498 - 2.415

6.4 Begeleide participatie - 1.187 - 1.187

6.5 Arbeidsparticipatie - 265 - 265

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 636 - 636

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 3.388 125 - 3.263

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 5.084 - 5.084

6.81 Geësca leerde zorg 18+ - 99 0 - 99

6.82 Geësca leerde zorg 18- - 1.562 - 1.562

bedragen x € 1.000

Taakvelden per hoofdtaakveld
Begroting 2022
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7. Volksgezondheid en milieu - 6.212 6.356 145

7.1 Volksgezondheid - 859 - 859

7.2 Riolering - 1.631 2.794 1.163

7.3 Afva l - 2.610 3.298 688

7.4 Mi l ieubeheer - 944 88 - 856

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 167 176 9

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - 2.184 1.008 - 1.176

8.1 Ruimtel i jke ordening - 688 50 - 638

8.2 Grondexploi tatie (niet-bedri jventerreinen) - 674 391 - 283

8.3 Wonen en bouwen - 822 567 - 255

Saldo van baten en lasten - 57.663 56.373 - 1.289

Mutatie reserves

0. Bestuur en ondersteuning - 1.382 2.832 1.449

0.10 Mutaties  reserves - 1.382 2.832 1.449

Mutatie reserves - 1.382 2.832 1.449

Resultaat - 59.045 59.205 160  
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5.4 Kerngegevens 
 

Realisatie Realisatie

01-01-2020 01-01-2021

Aantal inwoners (in aantallen)

•  0 - 19 jaar 5.450 5.305

•  20 - 64 jaar 13.663 13.561

•  65 jaar en ouder 4.801 5.059

Totaal aantal inwoners 23.914 23.925

Aantal inwoners (procentueel)

•  0 - 19 jaar 23% 22%

•  20 - 64 jaar 57% 57%

•  65 jaar en ouder 20% 21%

Totaal aantal inwoners 100% 100%

Uitkeringen

•  Aantal  periodiek bi js tandsgerechtigden 268 260

Werkzame personen

• Aantal  werkzame personen (tussen 15-75 jr, x 1.000) 709 708

Bedrijfsvestigingen

•  Aantal  bedri jfsvestigingen 2.659 2.359

Sociale structuur

 
Bron: CBS en Waarstaatjegemeente.nl 

Realisatie Raming

01-01-2021 01-01-2022

Oppervlakte gemeente (in hectare)

•  Binnenwater 277 277

•  Historische s tads - dorpskern 13 13

•  Overig 4.474 4.474

Totaal oppervlakte gemeente 4.764 4.764

Aantal wooneenheden

•  Socia le huurwoningen 2.348 2.404

•  Overige woningen 7.759 7.869

Totaal aantal woningen 10.107 10.273

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)

•  Wegen binnen de bebouwde kom 87 87

•  Wegen buiten de bebouwde kom 103 103

•  Recreatieve fiets -, rui ter- en wandelpaden 16 16

•  Waterwegen 72 72

Oppervlakte groen (in m2)

•  Openbaar groen 82.500 82.500

Fysieke structuur
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Raming Raming

2021 2022

•  Opbrengst lokale heffingen 12.901 12.369

•  Algemene Uitkering ui t het Gemeentefonds 29.637 31.848

•  Uitkering deel fonds  sociaal  domein 2.450 2.406

Financiële structuur

bedragen x € 1.000

 
 

 

Raming Raming

2021 2022

•  Opbrengst lokale heffingen 539 517

•  Algemene Uitkering ui t het Gemeentefonds 1.239 1.331

•  Uitkering deel fonds  sociaal  domein 102 101

Financiële structuur (bedrag per inwoner)

bedragen x € 1
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5.5 Amendementen 
 

In deze begroting zijn een drietal amendementen financieel verwerkt. 

Hieronder wordt kort toegelicht hoe en waar deze zijn verwerkt. 

 

Amendement 2111-B, samen gaan bouwen en verbouwen 

Dit amendement gaat over de uitvoering van de energietransitie door de gemeente zonder dat 

hiervoor extra en afdoende middelen vanuit het Rijk worden verstrekt. Hierdoor moeten taken 

worden geschrapt evenals reeds begrote middelen. Tevens is extra inzet op woningbouw gewenst. 

Het amendement bestaat uit 3 punten. 

Punt 1 voorziet in een structurele verlaging van het budget voor Duurzaamheid en Milieu met 

€ 176.000, dit is verwerkt in programma 3. Deze verlaging is conform punt 2 van het amendement 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

Het derde punt gaat over verschuiving van de formatie, dat geen financiële consequenties heeft. 

 

Amendement 2111-C, Ga toch fietsen! 

Dit amendement is verwerkt in programma 3, hier is incidenteel € 20.000 opgenomen voor het doen 

van aanvullend beleidsonderzoek in samenspraak met de Fietsersbond. Dit leidt tot 

beleidsaanbevelingen om de veiligheid van fietsers te verbeteren, om de voorzieningen voor fietsers 

te verbeteren en om te bezien hoe een fietsnetwerk in onze gemeente kan worden gerealiseerd. 

En we vragen hiervoor ook subsidie aan bij de provincie. 

 

Amendement 2111-H, afschaffen hondenbelasting. 

Het ondertekende amendement stelt voor: afschaffen van de hondenbelasting en dit te dekken uit 

de OZB. 

Dit ondertekende amendement is leidend voor het college, hetgeen betekent dat m.i.v. 2022 de 

hondenbelasting wordt afgeschaft. Bij de voorjaarsnota zal worden bezien of de OZB voldoende 

dekking biedt. De afschaffing van de hondenbelasting is als structurele mutatie verwerkt in 

programma 5. 

 


