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Aanbiedingsbrief 
 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Wij bieden u hierbij de laatste Kadernota vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan. De titels van 

de begrotingen die wij u in deze collegeperiode hebben zeggen veel. Waar we met enthousiasme 

kozen voor de kracht van onze gemeente zijn we, gedwongen door het rijk en de Coronacrisis, beland 

in een situatie waarbij we sturen in de storm. Waarbij een lichtpunt is dat we als college en raad 

eendrachtig staan in ons protest tegen het rijk. Met deze Kadernota zetten we dat protest samen 

met u graag nog harder aan.  

 

We leggen met deze Kadernota een scenario aan de raad voor waarin we de WIJ-gesprekken over de 

hoofdopgaven de revue hebben laten passeren bij onze afwegingen. We hebben hierbij een aantal 

uitgangspunten gehanteerd: 

1. Beleid en uitvoering ten goede van kwetsbare inwoners houden we overeind. 

2. We willen blijven inzetten op het aanjagen van de woningbouwmogelijkheden.  

3. Duurzaamheid blijft een hoofdopgave, maar we maken een pas op de plaats. Dat wil zeggen 

dat we niet ten koste van andere zaken op eigen kosten proberen deze taken uit te voeren. 

Het rijk moet eerst met geld voor de realisatie over de brug komen. Wel houden we enkele 

lopende zaken overeind, om geen kinderen met het badwater weg te gooien.  

4. We kiezen er voor om een tweede Stelpost Rijk komt over de brug op te nemen en ook een 

2e factuur te sturen. In deze Kadernota hebben we dezelfde lijn aangehouden als eerder, 

namelijk de posten op de 2e factuur naar het rijk nemen we wel op in de begroting.  

5. Qua nieuw beleid en geactualiseerd bestaand beleid zijn we wederom alleen onuitstelbare, 

onontkoombare en onvoorziene zaken in deze Kadernota opgenomen. 

 

Wij willen twee uitgangspunten meegeven die het scenario veranderen, maar waarvoor we nu niet 

gekozen hebben: 

1. We nemen, zoals in deze Kadernota opgenomen, een tweede Stelpost Rijk komt over de brug 

op en sturen ook een 2e factuur. Maar we nemen de posten niet in de begroting op. We 

voeren de taken ook niet uit en doen dat pas als de factuur is betaald. 

2. Als er (weer) nieuwe taken naar gemeenten worden overgeheveld en er komt geen buget 

voor mee, dan voeren we ze niet uit. 

 

Na doorrekeningen van de meicirculaire ontvangt u van ons een memo. In de aanloop naar de 

begroting 2022 gaan wij graag weer met de raad in gesprek om onze route voor een financieel 

gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen. 

 

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,  

 

 

Judith de Jonge    Iris Meerts 

Gemeentesecretaris    Burgemeester  
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1 Leeswijzer 
 

Voor u ligt de Kadernota 2022-2025, hierin is allereerst de ontwikkeling van de baten en lasten over 

2022-2025 weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende stelposten, waarna 

ingezoomd wordt op de ontwikkelingen per programma. 

In de toelichtingen nieuw beleid en geactualiseerd bestaand beleid zijn bedragen met een – teken 

ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve 

bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat. 

 

 

2 Totaal saldo van baten en lasten 
 

 
 

In bovenstaand overzicht zijn alle bekende ontwikkelingen verwerkt. Dit leidt vervolgens tot de 

volgende opstelling: 

 

 
 

 

3 Stelpost inhoud 
 

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

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

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

en verdere jaren moeten opleveren, zoals hieronder gespecificeerd. 

 

bedragen x € 1.000

 2022  2023  2024  2025 

Startsaldo -325              -576              -555              -555              

Stelpost inhoud 389               389               389               389               

Stelpost Rijk 372               711               711               711               

Vastgestelde begroting 2021 436               524               545               545               

Stelpost inhoud 5                    56                 7                    37                 

Nieuwe stelpost Rijk 611               611               611               611               

Mutaties gemeentefonds 48                 61                 71                 71                 

Nieuw beleid -55                -123              -120              -120              

Geactualiseerd bestaand beleid -947              -856              -792              -822              

Totaal 98                 273               321               321               

bedragen x € 1.000

 2022  2023  2024  2025 

Nieuw startsaldo -885              -692              -644              -644              

Stelpost Rijk 1 372               354               354               354               

Stelpost Rijk 2 611               611               611               611               

Totaal 98                 273               321               321               
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De stelpost inhoud heeft tot nu toe het volgende opgeleverd: 

 
 

 

4 Stelpost Rijk komt over de brug 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

wij concreet in beeld gebracht op welke punten. Dit hebben wij gedaan aan de hand van onze 

hoofdopgaven, tevens rijksopgaven. Want ondanks de financiële situatie blijven wij gaan en staan 

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

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

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

taken’. 

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

 

bedragen x € 1.000

 

Structureel 

bedrag 

 kans  2022  2023  2024  2025 

In begroting opgenomen bedrag

Een sluitende begroting en efficiënte inzet van geld 100 95% 95               95               95               95               

Taakstelling Binding 130 80% 104             104             104             104             

Optimaal gebruik accommodaties 40 75% 30               30               30               30               

Verbonden partijen 200 80% 160             160             160             160             

Resultaat 389             389             389             389             

bedragen x € 1.000

 2022  2023  2024  2025 

In begroting opgenomen bedrag 389               389               389               389               

Subtotaal stelpost inhoud 389               389               389               389               

Invulling stelpost

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

Taakstelling Binding 62                 57                 62                 92                 

Optimaal gebruik accommodaties -                     20                 20                 20                 

Verbonden partijen 47                 53                 64                 64                 

Kostendekkendheid bouwleges 144               144               144               144               

Doeluitkering onderwijsachterstanden 32                 32                 32                 32                 

Verhuur deel gemeentehuis

OZB verduurzamingsobjecten 200               200               200               200               

Subtotaal stelpost inhoud 394               445               396               426               

Resultaat 5                    56                 7                    37                 
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Op 23 maart jl. hebben wij een constructief gesprek gevoerd met het ministerie van Binnenlandse 

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

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

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

 

Nieuwe extra Stelpost Rijk komt over de brug 

Naast de eerste stelpost waarvan nog € 372.000 over is, zien we dat we geconfronteerd worden met 

nieuwe taken en stijgende kosten, waardoor we ervoor kiezen onze activistische lijn te blijven volgen 

en voor de taken waar niet afdoende financiële middelen hebben gekregen hiervoor een nieuwe 

factuur bij het rijk neer te leggen. 

 
Note: Duurzaamheid is resterende 50% van de Stelpost Rijk komt over de brug. 

 

 

5 Technische mutaties 
 

In deze kadernota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per 

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

programma’s. 

 

 

6 Ontwikkelingen gemeentefonds 
 

 
 

De effecten uit de meicirculaire 2021 zijn pas recent bekend geworden en in deze kadernota nog niet 

meegenomen.  

bedragen x € 1.000

 Structureel 

bedrag 
 kans  2022  2023  2024  2025 

Jeugd 357               95% -                     339               339               339               

WMO 133               75% 100               100               100               100               

Wonen 33                 50% 16                 16                 16                 16                 

Duurzaamheid 512               50% 256               256               256               256               

Totaal 1.036            372               711               711               711               

bedragen x € 1.000

 2022  2023  2024  2025 

Sociaal Domein 300               300               300               300               

55                 55                 55                 55                 

Duurzaamheid 256               256               256               256               

Totaal 611               611               611               611               

Uitvoerende taken omgevingswet

bedragen x € 1.000

 2022  2023  2024  2025 

Prmitieve begroting 2021 32.695         32.355         32.414         32.414         

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

Saldo 32.743         32.416         32.485         32.485         
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7 Baten lasten per programma 
 

7.1 Programma 1 - Sociaal domein 
 

Inleiding 
De coronacrisis raakt aan de kwaliteit van het bestaan en aan het sociale fundament van de 

samenleving. Ook in onze gemeente worden de gevolgen van de coronapandemie steeds duidelijker. 

Ondanks alle genomen maatregelen door zowel ons als het rijk is de impact groot. De komende jaren 

zal hard gewerkt moeten worden om de negatieve gevolgen van de pandemie aan te pakken.  

Gebrek aan sociale contacten en isolatie kan bij inwoners leiden tot eenzaamheid en depressie, maar 

er zijn ook mensen die rust vonden in de lockdown. Veel hangt af van de persoon, zijn of haar 

mogelijkheden en omstandigheden.  

 

Kwetsbare inwoners die hun baan of vrijwilligerswerk kwijt zijn, en waar schulden, armoede en 

eenzaamheid op de loer liggen, proberen we via Stichting Binding actief te bereiken. We zoeken 

daarbij naar integrale oplossingen op het gebied van zorg en welzijn.  

 

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

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

ieder heeft daarbij zo zijn specialiteit.  

Een van die organisaties is de Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede. Om te zorgen dat zij ook in 

de toekomst hun werk goed kunnen doen wordt de subsidie verhoogd en geïndexeerd. De 

maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders is hierdoor geborgd en nieuwkomers kunnen 

volwaardig meedoen in onze gemeente.  

 

We hebben tijdens de coronacrisis geprobeerd om met stichting Binding, de dorpshuizen, de 

sportorganisaties en vele andere partners zoveel mogelijk activiteiten overeind te houden, indien 

nodig op een andere manier. Dankzij de enorme inzet van iedereen is dit redelijk gelukt. Maar het 

vergt de komende tijd extra inzet om onze inwoners weer te betrekken bij alle activiteiten en te 

motiveren weer deel te nemen. Onze partners moeten hierin ondersteund worden.  

Passende accommodaties zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Voor 2022 staat dan ook de 

vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld van CDW in de planning. Ook wordt de aula bij 

begraafplaats Groenewoud gemoderniseerd. We willen in de toekomst integraler omgaan met 

accommodatievraagstukken. Een beleidskader accommodaties is in ontwikkeling en wordt 

voorgelegd aan de raad. Hierin moet een leidraad met een afwegings- en uitvoeringskader zorgen 

voor een transparante, rechtvaardige en goed uitlegbare aanpak van accommodatievraagstukken.  

 

Het onderwijs wordt weer op de scholen gegeven, zodat de broodnodige contacten tussen leerlingen 

en docenten en tussen leerlingen onderling er ook weer zijn. Focus zal liggen op het wegwerken van 

eventuele onderwijsachterstanden die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Wij maken samen met de 

scholen een plan van aanpak. Het rijk betaalt deze kosten.   

De Maatschappelijke agenda geeft handvatten om de sociale infrastructuur verder te ontwikkelen, 

met de focus op preventie en vroege signalering van mogelijke problemen. Om niet ‘aan de 

achterkant’ voor voldongen feiten te staan en zwaardere zorg in te moeten zetten. In drie preventie-

agenda’s (‘kansrijk opgroeien en ontwikkelen’, ‘je plek is je vertrek’ en ‘meedoen is een must’) 

hebben we maatregelen hiervoor opgenomen. 
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De middelen die we van het rijk ontvangen voor het inzetten van Wmo-zorg en jeugdzorg zijn 

ontoereikend. Weliswaar is inmiddels duidelijk dat de extra middelen voor jeugdhulp, à € 357.000, 

structureel zijn, maar dit is nog onvoldoende. Ook omdat er grote onzekerheden zijn, zoals de 

wijziging van het woonplaatsbeginsel per 2023. Wat betreft de Wmo is in ieder geval compensatie 

nodig voor het wegvallen van eigen bijdragen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.  

We gaan ervan uit dat een nieuw kabinet in gesprek zal gaan met de VNG over reële bijdragen voor 

de gedecentraliseerde taken. 

Ons project Grip op het sociaal domein heeft inmiddels wel tot meer grip op de uitgaven geleid.  

De nieuwe regionale aanbesteding – één van de maatregelen – zal vanaf 2022 ook hieraan bijdragen.  

We streven ernaar om het project Grip voor de verkiezingen in 2022 af te ronden met een 

eindrapportage. 

 

Financieel overzicht programma 1 

 
 

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

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

over de brug’. 

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

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

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

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

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

onduidelijk zijn. 

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

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

regeerakkoord. Daarnaast heeft de door het rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie aangegeven 

dat er fors extra middelen noodzakelijk zijn voor jeugd. 

Bijstellingen van deze budgetten vinden altijd plaats in de najaarsnota, en dat is ook het moment dat 

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

Op dit moment is € 300.000 als extra last verwerkt in deze Kadernota vanaf 2022. Dit bedrag komt 

ook terug in de nieuwe Stelpost Rijk komt over de brug. 

 

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

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

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

calculeren, namelijk in de meicirculaire gemeentefonds 2021. Het verschil tussen de voorlopige 

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

terugwerkende kracht verrekend, hetgeen een financieel risico betekent. 

bedragen x € 1.000

Programma 1  2022  2023  2024  2025 

Vastgestelde begroting 2021 -16.855        -16.928        -16.920        -16.920        

Stelpost inhoud 19                 14                 19                 49                 

Technische mutaties 87                 87                 87                 87                 

Nieuw beleid -                     -9                  -9                  -9                  

Geactualiseerd bestaand beleid -597              -599              -599              -629              

Totaal programma 1 -17.346        -17.434        -17.422        -17.422        
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Nieuw beleid 
 

Moderniseren Aula begraafplaats Groenewoud 

Wat willen we bereiken? 

Het interieur van de aula dateert grotendeels uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw en is daardoor 

niet meer representatief.  

Ook hebben nabestaanden tegenwoordig andere wensen voor het afscheid nemen van hun 

overledenen, waar de huidige aula niet aan kan voldoen. Zo willen nabestaanden tegenwoordig te 

allen tijde (onafhankelijk van de uitvaartondernemer) de overledene kunnen bezoeken. Hiervoor 

zijn tegenwoordig aparte familiekamers beschikbaar, waarin een overledene ligt opgebaard. Deze 

familiekamers zijn apart toegankelijk en voorzien van zelfstandige voorzieningen (toilet, pantry 

etc.). Nabestaanden kunnen zo zonder afspraak de overledene bezoeken. 

 

Inwoners van Wijk bij Duurstede wijken nu vaak uit naar andere locaties in de omgeving. Om de 

aula de komende jaren aantrekkelijk en verhuurbaar te houden is modernisering van het gebouw 

noodzakelijk. De inwoners van Wijk bij Duurstede zullen dan naar verwachting minder uitwijken 

naar andere locaties. 

Wat gaan we er voor doen? 

Er is een interieuradvies opgesteld om het gebouw er weer representatief en eigentijds uit te laten 

zien. Dit advies is met de uitvaartondernemer besproken en de intentie is om het advies uit te 

gaan voeren. Met name zullen de vloer- wand en plafondafwerking worden aangepakt en zal een 

deel van de verlichting worden vervangen. De losse inventaris en verdere aankleding is een 

verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer en neemt hij zelf voor zijn rekening. 

 

Door aan aanbouw aan de huidige aula kan een familiekamer gerealiseerd worden.  

 

De totale kosten zijn geraamd op een bedrag van € 200.000  (€ 50.000, interieur en € 150.000 

aanbouw t.b.v. familiekamer). Het betreft hier een investering waarvan de kapitaallasten over 

respectievelijk 20 en 40 jaar worden berekend. 

Financiële impact 

- € 8.520 (vanaf 2023) 

 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 
 

Voortzetten Onderwijs Zorg Arrangement op Het Anker 

Wat willen we bereiken? 

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 
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van het OZA ertoe dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs buiten Wijk moeten. Dit 

heeft een besparing in de uitgaven voor leerlingenvervoer tot gevolg, 

Wat gaan we er voor doen? 

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. 

Financiële impact 

- € 70.000 (2022 e.v.) 

€ 70.000 (2022 e.v.) 

Per saldo 0. 

 

 

 

Compenseren loonindex Vluchtelingenwerkgroep 

Wat willen we bereiken? 

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. 

Wat gaan we er voor doen? 

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 Vluchtelingenwerkgroep wel werkt met betaalde krachten. Dit betreft de 

salarissen van 2 medewerkers in vaste loondienst met een gemiddelde dienstbetrekking van 1 fte. 

Financiële impact 

- € 10.000 (2022 e.v.) 
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Sociaal Domein (jeugd en Wmo) 

Wat willen we bereiken? 

We willen bereiken dat de mensen tijdig de juiste hulp of ondersteuning krijgen (via 

zorgaanbieders) tegen reële tarieven. 

Wat gaan we er voor doen? 

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 een forse 

stijging van de kosten, die alleen gerealiseerd kan worden als het rijk met extra middelen over de 

brug komt. 

Financiële impact 

- € 300.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Aanpak dak- en thuisloosheid 

Wat willen we bereiken? 

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. 

Wat gaan we er voor doen? 

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

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

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

hiervoor wordt ook in 10 jaar tijd naar ons overgeheveld. 

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

Financiële impact 

- € 32.051 (2022 e.v.) 

 

 

 

Ambulantisering GGZ 

Wat willen we bereiken? 

Met het inrichten van de nieuwe werkwijze GGZ in de wijk, de GGZ-tafel, willen we 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. 

Wat gaan we er voor doen? 

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

wordt het project GGZ in de wijk ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd. 

Financiële impact 

- € 25.500 (2022) 

- € 27.201 (2023 e.v.) 
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Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers i.h.k.v. nieuwe Wet inburgering 

Wat willen we bereiken? 

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.  

Wat gaan we er voor doen? 

We gaan het bedrag inzetten als dekkingsmiddel voor de 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. 

Financiële impact 

- € 42.750 (2022 e.v.) 

 

 

 

Wmo-huishoudelijke ondersteuning 

Wat willen we bereiken? 

Reële tarieven bieden voor Huishoudelijke Ondersteuning, cf. de geldende wetgeving. 

Wat gaan we er voor doen? 

Gebleken is dat onze tarieven voor de Wmo-maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 

voor 2021 aantoonbaar te laag zijn. Dit blijkt uit de tarieven die dit jaar elders a.g.v. onderzoeken 

en/of aanbestedingen tot stand zijn gekomen. We hebben een wettelijke verplichting om reële 

tarieven te bieden voor Wmo-diensten die we inkopen. 

Zonder reële tarieven voor 2022 lopen we het risico dat aanbieders afhaken of juridische stappen 

nemen. Dan kunnen we niet meer voldoen aan onze wettelijke Wmo-taak tot het bieden van een 

‘schoon en leefbaar huis’ bij kwetsbare inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. 

We voeren daarom in 2021 een onderzoek uit (samen met de gemeenten Zeist en Utrechtse 

Heuvelrug) naar de tariefontwikkelingen t.a.v. de Huishoudelijke Ondersteuning. Dit leidt tot een 

nieuw tarief (prijspeil 2021) waarop dan nog de reguliere indexering voor 2022 toegepast moet 

worden. We voeren dit tarief door per 2022. We hebben daarbij de tariefontwikkelingen bij de 

onlangs uitgevoerde aanbesteding bij gemeenten De Bilt en Bunnik nauwlettend gevolgd. 

We bereiden in de regio-ZOU met de vijf gemeenten een gezamenlijke aanbesteding 

Huishoudelijke Ondersteuning voor inclusief een onderzoek naar alternatieve 

bekostigingsmodellen. Dit zal echter niet eerder dan per 2023 tot een nieuw contract leiden. 

Financiële impact 

- € 138.210 (2022 e.v.) 
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WMO vervoer 

Wat willen we bereiken? 

Reële tarieven voor het Wmo-vervoer bieden, cf. de geldende wetgeving. 

Wat gaan we er voor doen? 

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

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

1 juli 2021. Structureel betekent dit een stijging van de lasten met € 35.860. 

Financiële impact 

- € 35.860 (2022 e.v.) 

 

 

 

Veilig en duurzaam kunstgrasveld voor CDW 

Wat willen we bereiken? 

Een veilig en duurzaam kunstgrasveld voor CDW, zodat alle leden prettig kunnen voetballen.  

Wat gaan we er voor doen? 

Stichting Wijksport gaat de toplaag van 1 kunstgrasveld van voetbalclub CDW laten vervangen. In 

2007 is bij de aanleg van de kunstgrasvelden afgesproken dat wij 50% van de kosten van de 

vervanging van de toplagen van de 2 kunstgrasvelden betaalt. Dit op z’n vroegst na 12 jaar na 

aanleg, dus vanaf 2019. Het veld is al een keer gerevitaliseerd, maar is nu echt aan vervanging toe. 

Bij het vervangen van de toplaag wordt goed gekeken naar een duurzame, milieu- en 

gezondheidsvriendelijke invulling. 

De kosten worden geschat op € 300.000 voor de vervanging van het veld. Wij betalen de helft, dus 

€ 150.000 in totaal. De afschrijvingstermijn voor een veld is 12 jaar. De jaarlijkse kosten voor ons 

zijn dus € 150.000/12 = € 12.500 voor 2022 t/m 2033.  

Financiële impact 

- € 12.500 (kapitaallasten 2022 t/m 2033) 
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7.2 Programma 2 - Economisch domein 
 

Inleiding 
De coronacrisis heeft het afgelopen jaar invloed gehad op de economie. In de provincie Utrecht is de 

economie gekrompen met 3%.  De verwachting (van het CPB) is dat er in 2021 alweer een fors 

herstel komt. 

 

Nu de terrassen en winkels na de lockdown weer open zijn stijgt de omzet bij onze ondernemers in 

de binnenstad. We hopen dat – na het loslaten van de laatste lockdown beperkingen - deze zomer de 

toerisme en vrijetijdssector goed gaat draaien. Wij willen zo veel als mogelijk faciliteren zodat 

evenementen (veilig) kunnen plaatsvinden en ondernemers de ruimte krijgen. 

 

Beleid in 2022: De coronacrisis heeft de noodzaak om ons Economisch Beleid uit te voeren nog 

scherper naar voren gebracht. We gaan verder met de opgaves die al voor de crisis waren benoemd 

en nog steeds actueel zijn. Het gaat in 2022 om:  

1) het realiseren van meer bedrijfsruimte voor het MKB op het bedrijventerreinen Broekweg 

Langshaven; 

2) het afleggen van bedrijfsbezoeken en de samenwerking met ondernemers;  

3) het – in samenwerking met ondernemers - vinden van passende manieren om 

(gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven te financieren;  

4) en het versterken van ons recreatief en toeristisch aanbod. 

 

Ad 1: Wij gaan verder met de plannen voor de uitbreiding van het ons bedrijvenareaal. Uitbreiding 

van het bedrijventerrein Broekweg-Langshaven heeft daarbij eerste prioriteit. Momenteel is 

uitbreiding niet mogelijk, omdat de provinciale planologische regels dat in de weg zitten. De 

voorbereiding van de nieuwe PS-programmeringsafspraken wonen werken verloopt via de U10 

bestuurstafels. 

 

Ad 2: We willen de bedrijfsbezoeken door B&W een nieuwe impuls geven. Gedurende de 

coronaperiode is - zowel ambtelijk als bestuurlijk - contact geweest met bedrijven, maar we hopen  

weer op een ‘normale manier’ te kunnen hervatten. We zetten het reguliere overleg met de 

ondernemersorganisaties voort. 

 

Ad 3: Het is nu nog niet duidelijk of er nieuwe gebieds- en/of ondernemersfondsen worden 

opgericht. In 2022 stemmen we met ondernemers af hoe we samenwerken bij bijvoorbeeld 

binnenstadsmanagement, evenementen, promotie en beveiliging op het bedrijventerrein.  

 

Ad 4: Ook op het gebied van recreatie en toerisme staat het nodige op de rol. Graag brengen we 

onze mooie gemeente nog meer onder de aandacht van een breder publiek. Met onze lokale 

partners willen we nadenken hoe dit verder vorm kan krijgen. Onze prachtige ligging kan bij uitstek 

kansen bieden voor uitbreiding van de recreatiemogelijkheden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld 

de vestiging van nieuwe verblijfsrecreatie in onze gemeente. Daarmee wordt het nog aantrekkelijker 

om Wijk bij Duurstede te bezoeken. Eerder hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om beheer, 

onderhoud en exploitatie van recreatiegebied de Gravenbol voor de komende jaren te regelen. Dit 

besluit is in deze kadernota verwerkt. Gezien het belang van Calypso voor de binnenstad van Wijk bij 

Duurstede stellen wij voor om hier extra middelen voor ter beschikking te stellen zodat Calypso ook 

de komende jaren vooruit kan.  
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Ook willen wij de kinderboerderij ondersteunen met extra middelen. De kinderboerderij heeft een 

extra professionaliseringsslag gemaakt door de dagelijkse uitvoering, het beheer van het gebouw en 

de grond en het dagelijks bestuur van elkaar te scheiden. 

 

Financieel overzicht programma 2 

 
 

Nieuw beleid 
 

Onderhoud extra speelgroen en eetbaar groen 

Wat willen we bereiken? 

Vanuit een burgerinitiatief zetten we meer in op 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. 

Wat gaan we er voor doen? 

Per kern worden natuurspeelplekken gerealiseerd en wordt een verbindende 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. 

De eerste jaren na aanleg (2023) is onderhoud intensiever dan in latere jaren. Vandaar de 

afnemende kosten richting 2026. 

Financiële impact 

- € 8.500 (2023) 

- € 6.000 (2024) 

- € 4.500 (2025) 

- € 4.500 (2026) 

 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 
 

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

Wat willen we bereiken? 

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

Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven 

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

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

(subsidie)uitgaven kunnen tegenover elkaar worden weggestreept. 

In de afgelopen 6 jaar (periode 2015 t/m 2020) subsidieerden wij de stichting Ondernemersfonds 

Wijk bij Duurstede (ONF). De subsidie werd bekostigd met de inkomsten uit een OZB-toeslag die 

bedragen x € 1.000

Programma 2  2022  2023  2024  2025 

Vastgestelde begroting 2021 -6.171          -6.189          -6.188          -6.188          

Stelpost inhoud -19                -18                -11                -11                

Technische mutaties -114              -114              -114              -114              

Nieuw beleid -                     -9                  -6                  -6                  

Geactualiseerd bestaand beleid 203               325               325               325               

Totaal programma 2 -6.100          -6.005          -5.995          -5.995          
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(bij eigenaren en gebruikers van niet-woningen) werd geheven. Per 2021 is die OZB-heffing 

gestopt, evenals als de subsidie aan het ONF. Dat heeft er toe geleid dat 190.000 euro van de 

begroting werd gehaald (de subsidie hoeft immers niet te worden versterkt). 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. 

Wat gaan we er voor doen? 

We voeren een verkenning uit naar het draagvlak en mogelijkheden voor alternatieve vormen van 

collectieve financiering van (gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven. 

Financiële impact 

€ 190.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Gebundelde uitkering BUIG/Participatie 

Wat willen we bereiken? 

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. 

Wat gaan we er voor doen? 

Gelijktrekken baten en lasten. 

Financiële impact 

€ 245.904 (2022) 

€ 277.004 (2023 e.v.) 

 

 

 

Recreatiegebied De Gravenbol 

Wat willen we bereiken? 

Een voor iedereen toegankelijk recreatiegebied waarvan het beheer en onderhoud voor de 

komende jaren goed is geregeld. 

Wat gaan we er voor doen? 

Nadat we een aanbestedingsprocedure hebben doorlopen zijn beheer, onderhoud en exploitatie 

ondergebracht bij een lokale private partij. De Gravenbol ligt in een natura 2000 gebied waardoor 

er geen nieuwe activiteiten mogen plaatsvinden. Dit maakt het moeilijk te exploiteren. Aan de 

andere kant blijven hierdoor de natuurwaarden behouden. Costa del Luna neemt voor de 

komende vijf jaren het beheer, onderhoud en de exploitatie voor hun rekening. Deze termijn kan 

eventueel met twee jaar verlengd worden. In het bedrag zijn ook de kosten voor het onderhoud 

van de natuurgedeelten binnen het gebied opgenomen. Die het Utrechts Landschap voor ons 

regelt. De gemeenteraad heeft over de Gravenbol in april 2021 een besluit genomen. 

Financiële impact 

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

Wat willen we bereiken? 

Een veilig en gezond bomenbestand, belangrijk voor leefomgeving, klimaat en biodiversiteit. 

Wat gaan we er voor doen? 

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

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

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

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

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

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

het beheersysteem stonden en er diverse extra werkzaamheden/nadere onderzoeken 

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

het beheersysteem. 

Financiële impact 

- € 14.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Invasieve soorten 

Wat willen we bereiken? 

Beheersbaar houden van de populatie Japanse Duizendknoop en andere invasieve soorten. 

Wat gaan we er voor doen? 

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 betaalt uit andere budgetten, die daar niet voor bedoeld zijn. Dat 

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

Financiële impact 

- € 12.000 structureel (2022 e.v.) 
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Onderhoud bomen 

Wat willen we bereiken? 

Het voldoen aan de wettelijke verplichting om alle bomen in de gemeente te onderhouden. 

Wat gaan we er voor doen? 

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. 

Financiële impact 

- € 13.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Extra subsidie Calypso 

Wat willen we bereiken? 

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 incidenteel 

extra te ondersteunen. Met deze subsidie kan Calypso professionaliseren en toekomstbestendig 

gemaakt worden.  

Om Calypso in 2022 exploitabel te houden is de extra subsidie van 2021 ook nodig voor 2022 en 

verder. Wanneer de subsidie van Calypso niet structureel verhoogd wordt, is het onmogelijk het 

theater te exploiteren. De subsidie wordt in 2022 deels gedekt uit de Corona-middelen. 

Wat gaan we er voor doen? 

Extra subsidie toekennen. 

Financiële impact 

- € 90.000 (2022) 

 

 

 

Extra subsidie Kinderboerderij 

Wat willen we bereiken? 

We hebben in maart 2020 een intentieovereenkomst ondertekend met het bestuur van de 

kinderboerderij en de lokale zorgorganisatie Stichting Dit-is-. 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 structureel extra middelen noodzakelijk. 

Wat gaan we er voor doen? 

Extra subsidie toekennen. 

Financiële impact 

- € 21.118 (2022 e.v.) 
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7.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein 
 

Inleiding 
Binnen het Ruimtelijk domein heeft de gemeente te maken met ontwikkelingen die zowel op onze 

organisatie als onze inwoners grote invloed hebben. Het gaat om de duurzaamheidsopgave en de 

ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiermee samenhangend hebben we te maken met de 

opgaven rond hitte- en wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Vanwege de krapte op 

de woningmarkt willen we voldoende betaalbare woningen realiseren. Als laatste is de invoering van 

de nieuwe Omgevingswet te noemen, die vraagt om een nieuwe benadering van ruimtelijke 

ontwikkelingen waarvoor nieuw beleid en andere werkprocessen ontwikkeld worden. 

Bij al deze ontwikkelingen vormt onze Toekomstblik de leidraad voor strategische keuzes. Door de 

Coronacrisis is de manier waarop we werken sterk veranderd, maar het werk zelf loopt door. We zien 

geen daling in bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor vergunningen of ruimtelijke procedures. Dit 

kan nog veranderen afhankelijk van de economische ontwikkeling. 

 

Wonen 

Wijk bij Duurstede is een fijne plek om te wonen en te werken. Vitaal en levendig. Een 

woongemeente voor generaties met voldoende eigen voorzieningen. Om de leefbaarheid op peil te 

houden en vanwege de grote vraag naar woningen is het nodig dat we kunnen blijven bouwen. In de 

nieuwe Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied leggen we vast waar, hoeveel en hoe we de 

komende jaren willen bouwen. We zullen nieuwe wegen moeten inslaan om sneller en inventiever te 

bouwen. Zowel voor jongeren als voor ouderen. We willen tenminste ons inwoneraantal op peil 

houden en zien een groei naar 25.000 inwoners. 

Hierbij zijn we overigens sterk afhankelijk van het provinciaal en regionaal U10 beleid ten aanzien 

van wonen, met name voor de kern Wijk bij Duurstede. 

 

Duurzaamheid  

Wijk bij Duurstede wil in 2050 evenveel duurzame energie opwekken als we nodig hebben. We 

zetten hiervoor in op energiebesparing bij bewoners, bedrijven, organisaties en onze eigen 

gebouwen. Het beleidskader zonnevelden maakt de opwek van grootschalige zonne-energie in het 

buitengebied mogelijk. We hopen voor maart 2022 60 hectare zonnevelden planologisch mogelijk te 

maken. Op deze manier willen we in 2023 16% duurzame energie opwekken in onze gemeente.  

Het rijk wil dat we uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Gemeenten hebben een 

regierol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit is een enorme opgave waarin we 

met bewoners, buurgemeenten, woningcorporaties, netbeheerder, en vele andere belanghebbenden 

willen en moeten samenwerken. Het rijk komt echter niet over de brug. Om die reden sturen we een 

aanvullende factuur naar het rijk en investeren we niet in nieuwe activiteiten. 

 

Water en klimaat 

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat alle gemeenten een klimaatadaptatiestrategie op 

moeten stellen. De opgave is om te zorgen dat Wijk bij Duurstede in 2050 klimaatbestendig is. Om 

hier toe te komen doorlopen we 3 stappen.  

1. Analyse van waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van de gemeente (weten).  

Een eerste stap is gezet met het uitvoeren van de klimaatstresstesten  

2. Vertaling van deze analyse naar een gedragen ambitie en adaptatiestrategie (willen). 

Het vaststellen van een visie op de klimaatbestendige stad in 2050 (stip op de horizon). Door 

middel van risicodialogen met bewoners en stakeholders wordt de visie opgesteld. Aan de 

hand van de visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.  
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3. Beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie in beleidsuitvoering (werken).  

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zullen de uitgangspunten van de lange termijn visie op de 

klimaatbestendige stad in 2050 in de plannen moeten worden vertaald. Daarnaast is het een 

taak van de gemeente om andere partijen te stimuleren en faciliteren maatregelen te treffen 

om de totale opgave te realiseren.  

 

Omgevingswet  

Een belangrijke opgave in dit domein is de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022. De 

Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. 

Deze wet brengt minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal 

maatwerk met zich mee. En het vraagt ook een omslag in denken en handelen van gemeente, 

inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers. Startpunt bij initiatieven is bijvoorbeeld het ‘ja, mits’-

principe in plaats van ‘nee, tenzij’ en de participatie mogelijkheid voor inwoners en andere 

betrokkenen aan de voorkant bij beleidsontwikkeling. We hebben al ervaring opgedaan met diverse 

participatievormen. De omslag van denken die van ons gevraagd wordt bij de Omgevingswet is dus 

niet nieuw. Maar er is ook nog veel te leren en te verbeteren. Daarnaast is het voor inwoners en 

ondernemers ook een nieuwe manier van werken en omgaan met elkaar. Naast dit alles vraagt ook 

de meer ‘technische’ kant van de invoering van deze wet veel van onze kennis en inzet. Al met al dus 

een grote en belangrijke klus om te klaren.   

 

Beheer Openbare ruimte  

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

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

vastgesteld. Het BKP is het uitgangspunt voor alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare 

ruimte. Deze werkzaamheden worden deels uitgevoerd door aannemers en deels door de eigen 

dienst. In 2022 wordt deze nieuwe werkwijze definitief geborgd bij zowel de binnendienst als de 

buitendienst van team Beheer.  

 

In 2020 en 2021 zijn alle arealen gedetailleerder in kaart gebracht, gecontroleerd en zijn hier 

kentallen en normen aan toegekend die in 2020 en 2021 verder zijn uitgewerkt in nieuwe 

werkpakketten, werkomschrijvingen of bestekken.  

Tijdens deze voorbereidingen bleek dat niet alle beheeronderdelen waren opgenomen in de 

beheerpakketten. Dit bleek met name het geval bij bomen op en rondom gebiedsontwikkelingen of 

overdracht aankoop van gronden, of opschot dat uit is gegroeid tot boom. Dit was al bekend, en 

hierop is geanticipeerd door het gehele bomen areaal te controleren in 2019, 2020 en 2021.  

Het veilig houden van de bomen is een wettelijke verplichting en daarom opgenomen in de post 

zorgplicht bomen. Vanaf 2022 zijn alle arealen up to date en actueel. 

 

Het BKP zorgt voor de basis van de onderhoudsbudgetten. Hierbij werken wij met landelijke 

kentallen, aangepast aan de Wijkse kenmerken van de openbare ruimte, waarmee de hoogte van de 

onderhoudsbudgetten worden bepaald. Het BKP gaat nog uit van prijspeil 2019. Meerjarige 

onderhoudsplannen worden niet geindexeerd in de meerjaren begroting. Dit houdt in dat, met 

prijsstijgingen door bijvoorbeeld inflatie, stijging loon- of brandstofkosten of prijsstijgingen, deze niet 

in de onderhoudsbudgetten verrekend worden. De opdrachtnemer mag deze echter wel 

doorberekenen. Hierdoor ontstaat feitelijk een jaarlijkse bezuiniging op de onderhoudsbudgetten; 

hetzelfde werk moeten doen voor een niet-marktconforme prijs. In de risicoparagraaf is een 

theoretische inschatting gemaakt van het financiele verschil (indexaties onderhoudsbudgetten en 

loonkosten) tussen het vastgestelde BKP met prijspeil 2019 en de verwachte marktconforme prijzen 
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met prijspeil 2021.  Op moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor de Europese 

aanbestedingen van de maai-, schoffel- en reinigingsbestekken die op 1-1-2022 in werking treden, in 

volle gang. De inschrijfprijzen die in het najaar bekend zullen zijn kunnen vervolgens vergeleken 

worden met deze theoretische berekeningen om te kijken wat de financiele gevolgen zullen zijn.  

Vanaf 2021 zorgen we er jaarlijks voor dat de benodigde indexaties inzichtelijk gemaakt worden en 

aangevraagd worden voor het gehele BKP.   

Vorstschade en bestrijdings invasieve soorten (zoals japanse duizenknoop)  zijn jaarlijks terugkerende 

kostenposten. Ondanks dat deze kosten vooraf niet in te schatten zijn, hebben we inmiddels een 

aardig beeld van de gemiddelde kosten. We hebben deze gemiddelde kosten vorstschade van een 

‘normale’ winter en de kosten van een gemiddele bestrijdingsronde van de invasieve soorten 

opgenomen in de posten ‘Vorstschade’ en ‘Bestrijding invasieve soorten’. Afwijkingen in positieve en 

negatieve zin worden verklaard in Voorjaars- dan wel Najaarsnota.  

 

Financieel overzicht programma 3 

 
 

Risico’s en onzekerheden  
De invoering van omgevingswet heeft veel gevolg voor onze producten. Omdat er onzekerheden 

bestaan ook buiten onze organisatie, nemen we dit mee in de onze risico-inventarisatie. 

Bij de inwerkingtreding van de omgevingswet krijgen we ook meer bodemtaken omdat wij 

verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de vaste bodem. Het gaat hierbij om 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij de omgang met verontreinigde bodem. Het is 

nog niet duidelijk wat de bijdragen vanuit het rijk is. 

 

In 2019 is het Beheer Kwaliteits Plan (BKP) 2020-2025 (en de daar bij behorende 

onderhoudsbudgetten) vastgesteld. Het BKP is hierbij uitgegaan van prijspeil 1-1-2019 voor zowel 

eenheidsprijzen als uurloon. 

De onderhoudsbudgetten worden niet geïndexeerd. Voor het BKP betekent dit dat er ook nog in 

2022 gewerkt wordt met prijspeil 1-1-2019. Met de komst van het BKP en het nieuwe beheersysteem 

is het mogelijk om de indexaties en de financiële gevolgen door te rekenen voor 2022. Dit is een 

theoretische benadering, maar wel gebaseerd op de reeds bestaande onderhoudsbudgetten en 

uurlonen en de indexaties voor zover nu bekend.  

De theoretische doorrekening laat een verwacht structureel jaarlijks tekort zien van € 280.000 ten 

opzichte van 2018. Dit komt met name door prijsstijgingen op gebied van groenonderhoud en asfalt 

in de afgelopen 3 jaren.  

 

Dit bedrag is gebaseerd op de nu bekende werkzaamheden. Hier zijn bijvoorbeeld de wijzigingen 

voor het nog in ontwikkeling zijnde schoffel en reinigingscontracten en het maaicontract (met extra 

aandacht voor biodiversiteit) nog niet in meegenomen. De aanbesteding voor deze nieuwe 

onderhoudscontracten worden in het najaar afgerond. De nieuwe verrekenprijzen van deze 

bedragen x € 1.000

Programma 3  2022  2023  2024  2025 

Vastgestelde begroting 2021 -3.881          -3.744          -3.766          -3.766          

Stelpost inhoud 246               278               203               203               

Technische mutaties -67                -67                -67                -67                

Nieuw beleid -55                -106              -106              -106              

Geactualiseerd bestaand beleid -185              -185              -110              -110              

Totaal programma 3 -3.942          -3.824          -3.845          -3.845          
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aanbestedingen zullen in het najaar van 2021 bekend zijn waarbij onderzocht zal worden welke 

financiële gevolgen dit zal hebben voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Het risico is dat de 

huidige budgetten niet toereikend zijn. Het opnieuw aanbesteden is mogelijk maar door de lange 

doorlooptijd zijn deze contracten niet gereed voor 1-1-2022. Tevens zijn wij gebonden aan 

inkoopvoorwaarden waarbij geldt dat een onderhoudscontract substantieel anders moet zijn 

opgezet om opnieuw aan te mogen besteden (het simpelweg schrappen van enkele 

onderhoudsposten in een bestek is niet substantieel). 

Het niet doorvoeren van jaarlijkse indexaties kan zorgen voor een bezuiniging op de 

onderhoudsbudgetten waarbij niet alle werkzaamheden conform uitgangspunten uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

Nieuw beleid 
 

Uitvoering nieuwe milieu(bodem)taken 

Wat willen we bereiken? 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het uitvoeren van de nieuwe milieu(bodem)taken. 

Voor de uitvoering van deze taak hebben we een gelijkluidend bedrag opgenomen in de nieuwe 

Stelpost Rijk komt over de brug. 

Wat gaan we er voor doen? 

De nieuwe milieutaken bestaan hoofdzakelijk uit de bodemtaken waarvoor de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vaste bodem van de provincie verschuift naar ons. 

Beoordeling van ingediende bodemsaneringen en toezicht op de uitvoering van bodemsanering.  

In 2021 is gestart met het opstellen van regionaal bodembeleid (maatwerk onder de 

Omgevingswet). Op 15 april is van de ODRU een voorlopige inschatting van kosten ontvangen. Op 

basis van deze ureninschatting zijn hieronder de uitvoeringskosten opgegeven. De omvang van 

gelden die vanuit het gemeentefonds hiervoor beschikbaar komen zijn nog niet bekend. 

Financiële impact 

- € 55.148 (2022 e.v.) 

 

 

 

Verduurzamen bedrijven 

Wat willen we bereiken? 

Wij willen graag zon op dak stimuleren. Bij de discussie over duurzame energie opwek wordt vaak 

gesproken over de vraag waarom de daken niet worden vol gelegd. Met name de daken van 

bedrijfspanden zijn in dit geval interessant. Een logische gedachte, maar aangezien dit private 

ruimte is, kunnen we daar als gemeente niet over beslissen. De meeste ondernemers komen in 

beweging via informeren en verleiding.  

Wij kunnen een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de verduurzaming van bedrijven. 

Wat gaan we er voor doen? 

Om ondernemers te verleiden samen te werken aan het verduurzamen van het bedrijventerrein 

en om hun bedrijfspand vol te leggen met zonnepanelen, is een arbeidsintensieve aanpak 

noodzakelijk. Je moet met de betreffende ondernemers om tafel, een kerngroep ontwikkelen, 

onderzoeken uitvoeren, ze informeren over de mogelijkheden en afspraken maken.  

Er bestaat een provinciale subsidieregeling waar een aanvraag voor gedaan kan worden. Deze 

subsidie gaat uit van 50% cofinanciering. In overleg met de OndernemersKring Wijk bij Duurstede 
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en andere belanghebbenden willen we een gewenste aanpak en bureau te selecteren in 2021 en 

vanaf 2022 starten met de uitvoering. 

Het budget hiervoor kan uit de bestemmingsreserve voor duurzaamheid betaald worden. 

Financiële impact 

- € 20.000 (2022) 

- € 15.000 (2023) 

- € 5.000 (2024) 

- € 5.000 (2025) 

De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. 

 

 

 

Demontagehal 

Wat willen we bereiken? 

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. 

Wat gaan we er voor doen? 

We gaan een demontagehal en innamepunt kringloopgoederen realiseren. 

Financiële impact 

- € 49.000 (2023 e.v.) 

 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 
 

Toezicht milieubelastende activiteiten 

Wat willen we bereiken? 

Een veilige, duurzame en schone leefomgeving door het toezicht op milieubelastende activiteiten 

te intensiveren. 

Wat gaan we er voor doen? 

Het milieutoezicht en handhaving op niveau brengen zoals in de beleidskaders is opgenomen. De 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voert namens ons het toezicht uit op milieubelastende 

activiteiten bij bedrijven en asbestverwijdering (sloop). Het gemeentelijk VTH-beleid, de 

risicomodule en notitie asbesttaken uit 2018 zijn de kaders voor de uitvoering voor het 

programmatisch milieutoezicht. Deze kaders maken dat er voor de uitvoering fors meer capaciteit 

nodig is dan beschikbaar.  

Wij voldoen hiermee niet aan ons eigen VTH beleid en loopt het risico dat beperkte inzet van 

preventief milieutoezicht zich door (kan gaan) vertalen naar meer incidenten en extra inzet om 



  

24 
 

milieuschade hersteld te krijgen of te beperken.  

 

Wensbeeld 

In 2019 is de ODRU begonnen met de implementatie van programmatisch toezicht. Zodat de 

kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van haar toezicht verbetert. Doel is toezicht houden dáár waar 

dat nodig is, informatie gestuurd en resultaatgericht.  

In 2021 wordt de risicomodule opnieuw doorlopen en zal een nieuwe capaciteitsberekening 

plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de capaciteitsuitbreiding (momenteel ingeschat op 960 uur = 

€ 91.200) op te nemen in de begroting 2022 en te herijken bij de voorjaarsnota op basis van de 

berekening in 2021. 

Financiële impact 

- € 91.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Energieloket 

Wat willen we bereiken? 

In de komende 30 jaar moeten alle circa 10.000 woningen in Wijk bij Duurstede energie gaan 

besparen en klaar zijn om van het aardgas af te kunnen. Om alle inwoners op een laagdrempelige 

manier te helpen hun huis te verduurzamen, is het Energieloket opgezet. Het Energieloket is 

cruciaal voor de realisatie van de energietransitie en wordt uitgevoerd in opdracht van ons en 

Viveste. 

Wat gaan we er voor doen? 

Het Energieloket heeft een coördinator voor 4 dagen in de week (€ 30.000  per jaar). Ze stuurt 15 

vrijwillige energiecoaches aan, die opgeleid worden, warmtescans doen, energiegesprekken 

houden en campagnes uitvoeren. De huisvestingskosten worden voor 40 procent aan het 

Energieloket doorberekend. Het Energieloket heeft meer geld nodig om de benodigde inzet en 

onkosten te kunnen betalen. Zonder extra structurele inkomsten zal het Energieloket haar deuren 

moet sluiten. Viveste verdubbelt haar jaarlijkse bijdrage van € 7.500 naar € 15.000. Wij stoppen 

met de energietafels (€ 5.000). Daarnaast vragen wij  extra geld aan om de begroting van het 

Energieloket sluitend te maken. Deze extra kosten kunnen betaald worden uit de 

bestemmingsreserve Duurzaamheid.  

Financiële impact 

- € 5.000 (2022) 

- € 12.500 (2023) 

- € 12.500 (2024) 

- € 12.500 (2025) 

De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. 

 

 

 

Areaaluitbreidingen 2019, 2020 en 2021 

Wat willen we bereiken? 

Het 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 
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aanvraag voor areaaluitbreiding vindt dit jaar voor 3 jaar tegelijk plaats, vanaf volgend jaar wordt 

dit jaarlijks aangevraagd in de Kadernota. 

Wat gaan we er voor doen? 

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. 

Financiële impact 

- € 117.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Herstellen vorstschade aan asfaltwegen 

Wat willen we bereiken? 

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. 

Wat gaan we er voor doen? 

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 schades tussen de € 15.000 en € 30.000. Hoe strenger de vorst 

en hoe lang de situatie aanhoudt bepalen de ernst van de schades en zijn niet vooraf in te 

schatten. Indien er geen vorstschade is wordt deze post niet ingezet. 

Financiële impact 

- € 15.000 (2022 e.v.) 
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Soorten managementplan 

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

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

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

De provincie stelt echter als randvoorwaarde dat inspectie van massawinterverblijfplaatsen voor 

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

de monitoring niet eens in de 5 jaar zal plaats vinden maar elk jaar een gedeelte wordt 

onderzocht. 

Wat gaan we er voor doen? 

Omzetten evaluatie van vijfjaarlijks naar jaarlijks. 

Financiële impact 

- € 17.350 (2022 e.v.) 

 

 

 

Leges zonneparken 

Wat willen we bereiken? 

De zonneparken zijn in 2021 al gerealiseerd, waardoor er de komende jaren geen sprake is van 

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

Wat gaan we er voor doen? 

Aanpassen financiële kaders. 

Financiële impact 

- € 204.500 (2022) 

- € 204.500 (2023) 

- € 129.500 (2024 e.v.) 

 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen 
Over de verplaatsing gemeentewerf en milieustraat heeft het college eerder voorzien bij de 

Kadernota 2022 e.v. een besluit te nemen over de op te nemen kapitaallasten met een bandbreedte 

van € 240.000 tot € 300.000. De jaarlijkse lasten voor de milieustraat kunnen worden gedekt uit de 

afvalstoffenheffing. Uitgaand van ca. 10.000 huishoudens betekent dat een bedrag van ca. € 12 tot € 

15 per huishouden per jaar. 

Echter, met het verplaatsen van de gemeentewerf en de milieustraat komt er een interessante 

ontwikkellocatie vrij. De huidige gemeentewerf en milieustraat worden tegen taxatiewaarde 

overgedragen aan het grondbedrijf. Wanneer het grondbedrijf een positieve grondexploitatie 

realiseert, dan kan er een winstneming uit het grondbedrijf worden gedaan ter dekking van de 

nieuwbouwkosten. Het is echter wel zo dat deze winstneming in de tijd zich later zal voordoen dan 

de nieuwbouwkosten. Daardoor is er een financieringsvraagstuk dat moet worden uitgewerkt. Het 

college stelt voor om naast het definitieve kredietvoorstel wat eind 2021 uw raad wordt voorgelegd, 

de raad tevens te informeren over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkellocatie. 
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7.4 Programma 4 – Veiligheid 
 

Inleiding 
Wijk bij Duurstede behoort objectief bezien tot een van de veiligste gemeenten van ons land. Uit 

politiecijfers blijken doorgaans zeer gunstige resultaten. Wanneer er gesproken wordt over de 

gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict er één teveel is. Ook al is 

bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio) zeer laag: 

voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale oplichting, is het een bijzonder ingrijpende 

gebeurtenis.  

Sinds de uitbraak van Covid-19 treden we in veiligheidsregio-verband samen op. Het optreden van de 

BOA’s is één van de zichtbare dingen die we doen. 

Daarnaast is er al jarenlang een duidelijke stijging van het aantal delicten van digitale criminaliteit 

waar te nemen, landelijk en lokaal. Sinds de uitbraak van Covid-19 is het aantal delicten van digitale 

criminaliteit nóg sterker toegenomen.  

Wat een landelijke trend lijkt te zijn, is een verschuiving over de jaren heen van de meer zichtbare 

criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder 

zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en digitale criminaliteit). 

In onze districts- en regionale samenwerking heeft ondermijning de eerste prioriteit, want 

criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij Duurstede in een veilige regio 

is voor ons van groot belang. 

 

Versterken verbinding veiligheid en zorg  

We willen een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg. De verbinding van veiligheid en zorg is 

belangrijk voor het de-escaleren van problematisch gedrag. Het takenpakket van gemeenten op dit 

gebied breidt zich al jaren uit: nieuwe groepen kwetsbare inwoners komen in toenemende mate 

onder onze regie te vallen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld, die op 1 

januari 2020 is ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met 

verplichte zorg in de GGZ. In de afgelopen jaren zijn (landelijk) steeds meer incidenten geregistreerd, 

waarbij kwetsbare personen of personen met verward gedrag betrokken waren. Bij de aanpak van 

deze problematiek is een intensieve samenhang tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein 

nodig. 

Voor de komende twee jaren is het belangrijk om de samenwerking tussen gemeente, politie en 

zorgpartners verder te versterken en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor is de nieuwe werkwijze 

GGZ in de wijk ontwikkeld die medio 2021 wordt geïmplementeerd. 

Naast de verbinding van veiligheid zorg wordt vanuit veiligheid ingezet op concrete maatregelen om 

overlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de voortzetting van de bestaande succesvolle 

Persoonsgerichte Aanpak en het vaststellen van beleid voor de Wet aanpak woonoverlast. 

 

Voor de periode 2019 – 2022 is het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld voor de 

gemeenten Wijk bij Duurstede, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal. Hierin is 

aangegeven welke (gezamenlijke) prioriteiten we hanteren, hoe de samenwerking met andere 

partijen is georganiseerd en welke resultaten wij willen behalen. Vijf gemeenten op de Heuvelrug 

slaan de handen ineen om samen met de politie en het Openbaar Ministerie de gestelde ambities te 

bereiken. De vijf gemeenten hebben allen het IVP vastgesteld met als gezamenlijke prioriteit de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

De eerste 2 jaar van het IVP zijn voorbij en daarmee is ook het bijbehorend tweejarig 

uitvoeringsprogramma afgerond. Het nieuwe tweejarig uitvoeringsprogramma is op 20 april 2021 

vastgesteld door het college en met begeleidend memo aangeboden aan de raad. Hierin is ook 
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teruggeblikt op de eerste twee jaar van het IVP en zijn de resultaten van de recentste 

Veiligheidsmonitor gedeeld. 

 

Bij het vaststellen van het nieuwe tweejarig Uitvoeringsprogramma 2021-2022, behorend bij het IVP, 

is Digitale Veiligheid toegevoegd als tweede gezamenlijke prioriteit. De derde gezamenlijke prioriteit 

is de realisatie van ANRP-camera’s in het Heuvelruggebied. 

Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk bij Duurstede in 2021 en 2022 op de 

volgende lokale prioriteiten:  

• Versterken verbinding veiligheid en zorg 

• Jeugd 

• Lokale (extra) aanpak ondermijning 

• Inwonerparticipatie 

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

• Verkeersveiligheid 

 

Financieel overzicht programma 4 

 
 

Nieuw beleid 
Geen nieuw beleid. 

 

Geactualiseerd bestaand beleid 
Geen geactualiseerd bestaand beleid groter dan € 10.000 per beleidsitem. 

 

  

bedragen x € 1.000

Programma 4  2022  2023  2024  2025 

Vastgestelde begroting 2021 -2.105          -2.115          -2.115          -2.115          

Stelpost inhoud -30                -40                -30                -30                

Technische mutaties -                     -                     -                     -                     

Nieuw beleid -                     -                     -                     -                     

Geactualiseerd bestaand beleid -9                  -8                  -19                -19                

Totaal programma 4 -2.144          -2.163          -2.164          -2.164          
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7.5 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: 

1. De Coronacrisis brengt extra werk met zich mee: er zijn bijvoorbeeld meer 

vergunningaanvragen en meer bezwaarschriften. Maar de crisis brengt (binnen en buiten) 

ook kortere lontjes met zich mee waardoor er meer tijd en aandacht in toelichting en 

communicatie gestoken wordt.  

2. 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.  

3. Trends in de samenleving als wantrouwen in het algemeen en richting instituten, alom 

aanwezige deskundigheid bij iedereen op alle terreinen, polarisaties als arm versus rijk en 

elite versus volk 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.  

 

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 ‘Corona taken’ 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 
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bespreken. We pakken bij voorkeur zaken in samenwerking met anderen op. Doordat inwoners en 

ondernemers meedoen, meedenken en meesturen komen we tot goede, transparante en navolgbare 

besluiten. Dit vraagt experimenteerruimte en kennis van zowel ambtenaren, college, raad als van 

inwoners en ondernemers. Ook de komende tijd zetten we ons in om dit goed te doen.  

 

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.  

Bij modern werkgeverschap hoort ook een kwalitatieve en betrouwbare bedrijfsvoering. Om dit te 

borgen is in regionaal RID verband een E-HRM systeem ontwikkeld en geïmplementeerd, we maken 

ons dit eigen om hiermee te werken, wat gaat bijdragen aan harmonisatie van processen, applicaties, 

werkwijzen en managementinformatie. 

 

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 op middellange en lange termijn 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 MS365 is gestart in 

2021 en gaan wij verder ontwikkelen. 

We ontwikkelen beleid rondom hybride werken, passend binnen de kaders van de organisatie visie, 

CAO en  facilitaire mogelijkheden.  

 

Financieel overzicht programma 5 

 
 

Nieuw beleid 
Geen nieuw beleid. 

 

bedragen x € 1.000

Programma 5  2022  2023  2024  2025 

Vastgestelde begroting 2021 29.448         29.501         29.534         29.534         

Stelpost inhoud -211              -177              -173              -173              

Technische mutaties 94                 94                 94                 94                 

Mutaties gemeentefonds 48                 61                 71                 71                 

Nieuw beleid -                     -                     -                     -                     

Geactualiseerd bestaand beleid -359              -389              -389              -389              

Totaal programma 5 29.020         29.089         29.136         29.136         
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Geactualiseerd bestaand beleid 

Draagkracht/draaglast 

Wat willen we bereiken? 

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

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

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

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

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

om lokale vraagstukken in de breedte.  

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

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

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

keuzes te maken over prioritering van werkzaamheden en ambities. 

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

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

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

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

nodig. De structurele lasten bedragen € 176.000 per jaar. De incidentele lasten worden in 2022, 

2023 en 2024 voor in totaal € 225.000 gedekt uit de daarvoor bestemde reserve. De reserve was 

oorspronkelijk € 271.839, in 2021 is hier al € 45.000 uit onttrokken. 

Wat gaan we er voor doen? 

De formatie wordt tijdelijk en structureel uitgebreid. 

Financiële impact 

- € 176.000 structureel (2022 e.v.) 

- € 90.000 incidenteel (2022) 

+ € 90.000 incidenteel uit bestemmingsreserve organisatie (2022) 

- € 90.000 incidenteel (2023) 

+ € 90.000 incidenteel uit bestemmingsreserve organisatie (2023) 

- € 45.000 incidenteel (2024) 

+ € 45.000 incidenteel uit bestemmingsreserve organisatie (2024) 

 

 

 

Onvoorzien 

Wat willen we bereiken? 

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

de post weer aan de financiële verordening. 

Wat gaan we er voor doen? 

Budget aanpassen aan financiële verordening. 

Financiële impact 

- € 22.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Op een andere wijze voortzetten van het Ondernemersfonds 

Wat willen we bereiken? 
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M.i.v. de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan het 

Ondernemersfonds te stoppen en te verkennen hoe de financiering van ondernemersinitiatieven 

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

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

(subsidie)uitgaven kunnen tegenover elkaar worden weggestreept. 

In de afgelopen 6 jaar (periode 2015 t/m 2020) subsidieerden we de stichting Ondernemersfonds 

Wijk bij Duurstede (ONF). De subsidie werd bekostigd met de inkomsten uit een OZB-toeslag die 

(bij eigenaren en gebruikers van niet-woningen) werd geheven. Per 2021 is die OZB-heffing 

gestopt, evenals als de subsidie aan het ONF. Dat heeft er toe geleid dat 190.000 euro van de 

begroting werd gehaald (de subsidie hoeft immers niet te worden versterkt). 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. 

Wat gaan we er voor doen? 

We voeren een verkenning uit naar het draagvlak en mogelijkheden voor alternatieve vormen van 

collectieve financiering van (gebiedsgerichte) ondernemersinitiatieven. 

Financiële impact 

- € 190.000 (2022 e.v.) 

 

 

 

Middelen Corona 

Wat willen we bereiken? 

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 incidenteel 

extra te ondersteunen. Met deze subsidie kan Calypso professionaliseren en toekomstbestendig 

gemaakt worden. Om het Calypso in 2022 exploitabel te houden is de extra subsidie van 2021 ook 

nodig voor 2022 en verder. Wanneer de subsidie van Calypso niet structureel verhoogd wordt, is 

het onmogelijk het theater te exploiteren. 

Wat gaan we er voor doen? 

De incidentele subsidie 2022 voor Theater Calypso wordt gedeeltelijk gedekt uit tegemoetkoming 

culturele instellingen als gevolg van Corona. 

Financiële impact 

€ 30.000 (2022) 

 

 

 

Gemeentefonds 

Wat willen we bereiken? 

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

gemeentefonds plaatsgevonden. 

Wat gaan we er voor doen? 

Aanpassen financiële kaders. 

Financiële impact 

€ 48.000 (2022) 

€ 61.000 ( 2023) 
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€ 71.000 (2024 e.v.) 

 

 


