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Inleiding  
 

 

In mei 2022 is met zeer brede steun van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede de raadsagenda 
‘Samenwerking, Creativiteit, Verantwoordelijkheid’ ondertekend. Het is een agenda op hoofdlijnen, 
waarbij de details en uitvoering nog niet vast liggen. De raad heeft aangegeven meer in gesprek te 
willen met inwoners, ondernemers en deskundigen om niet alleen haar kennis te vergoten, maar ook 
meer draagvlak en begrip te creëren voor besluiten. Het college ziet de raadsagenda als basis van zijn 
werkzaamheden. De nu voorliggende ontwerpbegroting (verder begroting) is dan ook een eerste 
inhoudelijke en financiële vertaalslag van de raadsagenda, aangevuld met de uitkomsten van 
gesprekken die met de raad zijn gevoerd over de (financiële) situatie van de gemeente.  
 
Context 
De gemeente staat voor verschillende uitdagingen. Het zijn opgaven, die grote invloed kunnen 
hebben op ons dagelijks leven en die we niet alleen kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan het 
bieden van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, goede huisvesting en een inclusieve 
samenleving. Daarnaast neemt de complexiteit van de opgaven toe en hebben we ons te verhouden 
tot ontwikkelingen elders in de wereld, die soms impact hebben op ons leven. Onze inwoners 
merken dit dagelijks in de supermarkt, bij de pomp en bij het zien van hun energierekening. 
Ondernemers zien zich geconfronteerd met hogere inkoopprijzen voor grondstoffen en brandstof, 
die meestal niet direct doorbelast kunnen worden. We zien dat mensen zich hier zorgen over maken. 
Een bijzondere groep die zich zorgen maakt, zijn onze agrarische ondernemers. De 
stikstofmaatregelen van het Rijk hebben immers grote impact op hun bedrijfsvoering en op de 
inrichting van het landelijk gebied. Al deze zaken raken aan hun gevoel van bestaanszekerheid. 
 
Als lokale overheid staan we dicht bij onze inwoners en ondernemers. We horen hun verhalen, delen 
hun zorgen en zien dat hun vertrouwen in de overheid afneemt. Daar willen we iets aan doen. We 
staan dan ook vierkant achter het voornemen van deze raad om vaker, meer en beter in gesprek te 
gaan met onze inwoners en ondernemers. Zo bouwen we aan vertrouwen. Tegelijkertijd neemt de 
druk op de gemeentefinanciën toe en hebben we in onze organisatie te maken met beperkte 
capaciteit. Dit maakt dat de draagkracht/draaglast van de ambtelijke organisatie, een blijvend punt 
van aandacht en zorg is. We moeten dus prioriteiten stellen en duidelijk aangeven wat we wel waar 
kunnen maken en wat niet. 
 
Keuzes voor een vitale gemeente 
We willen ervoor zorgen dat je in de gemeente Wijk bij Duurstede fijn kunt wonen, werken en 
verblijven – nu en in de toekomst. Dit doen we op een financieel verantwoorde wijze. We houden 
rekening met de sterk stijgende prijzen voor onze inwoners en ondernemers. Om deze niet verder 
te doen toenemen, kiezen we voor een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling die onder de 
huidige prijsindexatie ligt. We kiezen er ook voor om lang uitgestelde investeringen van een 
financieel handelingsperspectief te voorzien.  
 
In alle opgaven die er zijn, ziet het college voor de aankomende periode een aantal grotere 
opgaven: de woningbouw (voor iedereen een passend dak boven het hoofd), de steun aan hen die 
niet direct mee kunnen komen en de zorg voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De 
belangrijke randvoorwaarden om deze opgaven te realiseren zijn een goed toegeruste organisatie en 
een gezonde financiële huishouding. In lijn met de raadsagenda, portefeuille-indeling en werkwijze 
van de ambtelijke organisatie is een nieuwe indeling van de programma’s gemaakt die meer 
detailinzicht geeft van de begroting. 
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Ontwikkelingen per beleidsprogramma  
Hieronder nemen we u mee in de ontwikkelingen per programma.  
 
Programma 1 - Jeugd en Onderwijs 
Veruit de meeste jongeren in onze gemeente groeien gezond en veilig op. Circa 11% van onze jeugd 
heeft ondersteuning nodig. Hierbij zien we dat de kosten voor jeugdhulp oplopen. Met onze partners 
blijven we inzetten op versterken van het gewone leven en het betaalbaar houden van de zorg. Het 
Rijk heeft aangekondigd met een landelijke hervormingsagenda jeugd te komen. Met het onderwijs 
geven we vorm aan het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken van leer- en 
ontwikkelingsachterstanden als gevolg van de coronacrisis en voeren we het leefstijlakkoord uit. 
 
De gebouwen van verschillende scholen binnen de kern Wijk bij Duurstede zijn tussen de 40 en 50 
jaar oud. In een gezamenlijk traject is in 2021 met de betrokken schoolbesturen een Integraal 
Huisvestingsplan opgesteld (IHP). In dit plan is voorzien in bouw van de basisscholen de Wegwijzer, 
de Windroos en de Werkschuit in de periode tot 2026. In 2023 ontwikkelen we programma’s van 
eisen, definitieve ontwerpen en starten we met het bestek, zodat de bouw in 2024 kan starten. De 
overige scholen komen na 2030 aan bod. 
 
Programma 2 - Zorg en Welzijn 
We willen een gemeente zijn, waarin iedereen naar zijn of haar kunnen mee kan doen, zichzelf kan 
zijn en waarin gelijkwaardigheid en kansengelijkheid centraal staan. Daarbij bieden wij mensen die 
dat nodig hebben passende zorg en ondersteuning. De beheersbaarheid van uitgaven in het sociaal 
domein blijft een belangrijk aandachtspunt, mede door de toename van het aantal inwoners dat 
gebruik maakt van voorzieningen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen 
waarbij dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg. 
 
Een van de afspraken uit de raadsagenda is om de komende periode de Maatschappelijke Agenda te 
herijken. Hierbij is het van belang om in te zetten op vroegtijdige signalering van (dreigende) 
kwetsbaarheid onder onze inwoners en op het versterken van hun draagkracht. Zo gaan we het 
komende jaar via informatie en voorlichting inwoners met dementie en niet aangeboren hersenletsel 
nog meer stimuleren en begeleiden om na te denken over hun gezondheid, hun woonsituatie en het 
belang van hun sociale netwerk. Ook streven we naar meer geschikte woningen voor kwetsbare 
inwoners en woonzorgvoorzieningen voor inwoners met een functiebeperking en mensen die 
uitstromen uit instellingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
 
We blijven inzetten op inclusie door uitvoering te geven aan het Regenboogstembusakkoord. Inclusie 
is gericht op het ‘laten meedoen’ van alle inwoners, ongeacht leeftijd, fysieke of geestelijke 
beperking, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.  
 
Door de oplopende inflatie staat de koopkracht onder druk. Niet alleen mensen met een klein 
inkomen komen in de knel, maar ook steeds meer mensen met een middeninkomen. De 
rijksmaatregelen die zorgen voor bestaanszekerheid komen traag op gang en zullen niet voor 
iedereen soelaas bieden. Voor inwoners die in de knel komen, bekijken we wat binnen onze 
mogelijkheden ligt om ze te ondersteunen.  
 
Programma 3 - Beheer Openbare Ruimte en Milieu 
De budgetten uit het BeheerKwaliteitsPlan (BKP) zijn gebaseerd op de eenheidsprijzen van eind 
2018/begin 2019. Deze zijn inmiddels verouderd en niet meer toereikend. Zonder toekenning van de 
indexatie kunnen we niet alle geplande projecten uitvoeren en lopen we achterstanden op. Indexatie 
is dus nodig om te voldoen aan de afspraken uit het Integraal uitvoeringsplan (IUP) en om de 
budgetten in evenwicht te brengen met de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid.  
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Programma 4 - Economie 
Net als herijking van de Maatschappelijke Agenda is ook afgesproken in de raadsagenda om de 
Economische Agenda te herijken. De aandachtspunten uit de raadsagenda  worden hierin 
meegenomen en samen met ondernemers uitgewerkt. Inzet is om de vitaliteit in onze gemeente te 
behouden en te versterken. Onze gemeente biedt daarvoor veel kansen: onze binnenstad, het 
buitengebied met de kastelen in de Langbroekerwetering en het fraaie gebied van de Lekdijk-
Kromme Rijn.  
 
Programma 5 - Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 
De woonopgave voor onze gemeente is groot. De groei van de bevolking en de huidige wachtlijst 
voor met name sociale huurwoningen maken duidelijk dat er tot 2030 plancapaciteit nodig is van 
minimaal 1.200 woningen. Om dit te realiseren zijn ook forse investeringen nodig in de 
infrastructuur. Het gaat hier bijvoorbeeld om adequate OV-verbindingen, veilige fietsroutes en goede 
wegen.  Voor de realisatie van de woon -en mobiliteitsopgave zijn we afhankelijk van keuzes die op 
provinciaal en rijksniveau worden gemaakt. We blijven in constructief overleg om zo de juiste 
maatregelen door te kunnen voeren in het belang van onze gemeente. De komende periode zetten 
we in op de bouw van flexwoningen en de verdere ontwikkeling van de Geer III en inbreidingslocaties 
zoals het Oude Postkantoor. 
 
Op 1 januari 2023 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Omgevingswet in werking. Dan start een 
transitiefase die een andere manier van werken vraagt. Naast het actualiseren van de 
Omgevingsvisie moet er ook een Omgevingsplan komen met onder meer het borgen van nieuwe 
milieu- en erfgoedregels. 
 
Programma 6 - Sport, Cultuur en Erfgoed 
We blijven het activiteitenaanbod vernieuwen en verbeteren. Op het gebied van kunst en cultuur 
wordt gewerkt aan het behoud van het theater Calypso. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) worden kunst en cultuur onder jongeren gestimuleerd. Goed onderhouden monumenten zijn 
van belang voor de cultuurhistorische identiteit van onze gemeente. De subsidieverordening uit 2010 
is niet meer actueel en gaan we actualiseren.  
 
Programma 7 - Duurzaamheid 
De ambitie van de gemeente Wijk bij Duurstede is om in 2030 energieneutraal te zijn en het liefst 
eerder dan 2050 klimaatneutraal. Dat vraagt om een voortvarende uitvoering van het programma 
duurzaamheid. Voor de energietransitie komt een participatietraject, voor de warmtetransitie komt 
een mediacampagne om inwoners te informeren en helpen de juiste stappen te zetten, er wordt 
bekeken op welke manier het aantal laadpalen opgeschaald kan worden en er volgt een 
uitvoeringsprogramma circulaire economie. 
 
Programma 8 - Veiligheid en Handhaving 
Het vierjarige gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeenten Wijk bij Duurstede, 
Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal loopt dit jaar af en wordt momenteel 
herijkt. Hierbij worden de aandachtspunten uit de raadsagenda meegenomen. 
Vanuit het Rijk is extra budget gekomen om een extra boa in te kunnen zetten. 
 
Programma 9 - Bedrijfsvoering en Financiën 
In dit programma zijn de kosten van de gemeentelijke organisatie en het bestuur opgenomen, ter 
uitvoering van onze taken en ambities. In dit programma zijn forse investeringen nodig, onder andere 
voor zekerheidsstelling op het gebied van levering van gas en elektra voor al het gemeentelijk 
vastgoed, onderhoud van gemeentelijk vastgoed, informatieveiligheid en ICT, en aantrekkelijk 
werkgeverschap. Zo bereiden we het Huis van de Gemeente voor op hybride werken en creëren we 
een prettiger verblijf voor bezoekers. 
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Investeren in een vitale gemeente 
Bij een gezonde financiële huishouding hoort dat ook wordt gekeken welke investeringen op termijn 
nodig zijn om de leefomgeving in de toekomst op peil te houden1.  
Over onderstaande investeringen volgt aparte besluitvorming. Hiervoor zijn in de begroting reserves 
opgenomen om deze investeringen, indien gewenst, financieel mogelijk te maken.  
 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Op 22 februari 2022 heeft de raad ingestemd met het Integraal huisvestingsplan onderwijs waarin 
wordt uitgegaan van de bouw van een tweetal basisscholen. Het investeringsbedrag hiervoor wordt 
geschat op € 20 mln. (exclusief benodigde infrastructuur). Voorgesteld wordt om de hiermee 
gemoeid zijnde kapitaallasten te laten ingroeien door gebruik te maken van de bestemmingsreserve 
IHP. Dit is een voortzetting en ophoging van de BR Brede School De Heul. 
 
Gemeentewerf / milieustraat 
Tijdens de themabijeenkomst van 13 september 2022 is de raad geïnformeerd over de nieuwe 
ontwerpen van de gemeentewerf en milieustraat en is ook aangegeven welke financiële opgave dit 
met zich meebrengt. De investering voor de gemeentewerf wordt geschat op € 5,1 mln. en voor de 
milieustraat op € 4,8 mln., in totaal € 9,9 mln. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse kapitaallasten voor 
het deel gemeentewerf te dekken via de exploitatiebegroting. Voor jaar 2025 en 2026 is het voorstel 
ten laste van de exploitaitie van een bedrag te storten in een bestemmingsreserve Gemeentewerf.  
De jaarlijkse kapitaallasten van de investering voor de milieustraat bedragen € 172.000 en kunnen 
gedekt worden uit de afvalstoffenheffing. Hierbij zal een deel van de voorziening reiniging worden 
gebruikt voor een ingroei zodat inwoners een gematigde stijging te zien zullen krijgen. 
 
Bereikbaarheid 
Met een nieuw uitvoeringsprogramma binnen het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) is 
voor het jaar 2023 een aantal projecten geselecteerd waarvan de investering in totaal € 923.000 
bedraagt. Met de uitvoering van één van de deelmaatregelen binnen het project Sterke Lekdijk is een 
investering van € 170.000 gemoeid. Met de keuze om De Geer III als woningbouwlocatie aan te 
wijzen zullen ook investeringen gepleegd moeten worden om de bereikbaarheid te garanderen. 
Eerder is aangegeven dat aanpassing van de rotonde een belangrijke conditie is voor de ontwikkeling 
van De Geer III. In de vorige begroting (2022-2025) is een indicatief bedrag opgenomen voor de te 
plegen investering, te weten € 5,4 mln. Ten behoeve van bovenstaande investeringen wordt 
voorgesteld. Ten behoeve van bovenstaande investeringen wordt voorgesteld om de 
bestemmingsreserve “Mobiliteit’ te verhogen met een jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie.  
 
Algemeen 
Ten behoeve van bovenstaande investeringen wordt voorgesteld om een reserve “Stedelijke 
vernieuwing” in te stellen waarvoor een eenmalig bedrag ten laste van de Algemene Reserve wordt 
onttrokken.  
 
Onderhoud gebouwen 
Voor het onderhoud van gemeentelijke panden wordt jaarlijks een bedrag van € 170.000 gedoteerd 
aan de reserve onderhoud gebouwen. Op basis van de aanwezige meerderjarige onderhoudsplannen 
is echter een jaarlijks bedrag van gemiddeld € 703.000 nodig. Dit verschil van € 533.000 heeft als 
gevolg  dat het niveau van onderhoud een risico van waardevermindering geeft van het vastgoed. 
Voorgesteld wordt om de voorziening komende jaren middels dotaties dusdanig op te hogen dat aan 
de gestelde financiele verplichtingen vanuit het onderhoudsplan kan worden voldaan. 

 
1 Besproken met de gemeenteraad op 13 september 2022  
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Robuuste en effectieve gemeentelijke organisatie 
Op meerdere vlakken is te zien dat de organisatie versteviging nodig heeft om te voldoen aan de 
uitdagingen die de huidige samenleving stelt en het veranderende takenpakket van de gemeente. 
Dat betekent dat extra capaciteit nodig is. Dit betreft onze organisatie (BOA, informatieveiligheid, 
projectleiding en ondersteuning), uitbreiding van de formatie bij de griffie en de toename van de 
wethoudersformatie. Vanwege de arbeidsmarkt verwachten wij dat niet alle vacatures ingevuld 
kunnen worden. Dit stelt ons voor het volgende dilemma: begroten we wat we nodig hebben of 
begroten we op wat we verwachten uit te geven. Om geen onnodig beslag te leggen op onze 
financiële middelen kiezen we er voor om dit gefaseerd te doen en toe te groeien naar de 
uiteindelijke financiële last in 2026. Indien blijkt dat in 2023 alle vacatures worden vervuld worden 
komen wij bij uw raad terug om (financieel) versneld toe te groeien naar de in 2026 opgenomen last. 
Daarnaast is ruimte nodig om de ambities uit te voeren op het gebied van hybride werken en 
digitalisering. Hieronder vallen ook de investeringen in audiovisuele en ICT apparatuur in de raadzaal. 
Deze zullen in overleg met de griffier worden bepaald. Voorgesteld wordt om de uit deze investering 
voortvloeiende kapitaallasten uit de lopende exploitatie te dekken. 
 
Diversen 
Naast bovenstaande opgaven, die veelal aan investeringen zijn gekoppeld, zien we ook andere zaken 
op ons af komen die financiële effecten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de sterk gestegen prijzen 
voor energie en grondstoffen en de hiermee gepaard gaande inflatie. Als gemeente ontkomen we er 
niet aan, hier extra budgettaire ruimte voor te reserveren. Ook gegevensbeheer, 
informatiebeveiliging en continuïteit van dienstverlening vergen investeringen, evenals nieuwe 
wetgeving, ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de uitvoer van eerder uitgesteld beleid. 
Zoals eerder benoemd is de ‘basis op orde’ een belangrijke randvoorwaarde om de taken van de 
gemeente adequaat uit te kunnen voeren. Ook dit vergt (extra) middelen, die op dit moment nog 
niet voldoende in te schatten zijn. 
 
Sluitende begroting 
Voor de jaren 2023 tot en met 2025 leggen wij u een sluitende begroting voor waarbij voldoende 
armslag aanwezig is om de genoemde onzekerheden in redelijke mate op te kunnen vangen. In onze 
Kaderbrief hebben wij het jaar 2026 als ‘ravijnjaar’ gekwalificeerd, omdat er een sterke afname te 
zien is van middelen uit het gemeentefonds ten opzichte van de voorliggende jaren. De 
accresontwikkeling stokt vanaf 2026 en de geschrapte stijging van de opschalingskorting wordt in 
2026 weer van stal gehaald. Dit betekent dat er in 2026 voor alle Nederlandse gemeenten een groot 
financieel probleem te zien is. De regering gaat er vanuit dat tegen die tijd er een nieuwe 
financieringssystematiek voor het Gemeentefonds is of dat het belastinggebied voor gemeenten 
groter wordt waardoor er meer lokale belastingen mogen worden geheven. Met deze achtergrond 
heeft het Rijk voor 2026 een lager bedrag voor het gemeentefonds opgenomen. 
 
Het college gaat er vanuit dat de regering begrijpt dat de gemeenten voldoende financiële 
ondersteuning nodig blijven hebben om de grote opgaven te kunnen uitvoeren. Op Prinsjesdag 2022 
heeft het kabinet bekend gemaakt dat gemeenten in 2026 kunnen rekenen op € 1 miljard extra 
inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is echter niet toereikend voor het jaar 2026, een en ander is 
ook vanuit de VNG kenbaar gemaakt. We verwachten dat het kabinet zijn eerder ingenomen 
standpunt zal aanpassen. Indien de kortingen in het Gemeentefonds blijven staan, zullen wij uw raad 
in de komende jaren een herzien voorstel doen om tijdig financieel te kunnen bijsturen zodanig dat 
de financiën in 2026 ook robuust blijven. 
 
We gaan graag de komende periode met de raad, inwoners, ondernemers en deskundigen in gesprek 
om een verdere verdieping te geven aan de ambities uit de raadsagenda en deze begroting zodat dit 
kan worden betrokken in de Kadernota 2024 en verder.   
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Leeswijzer 
 

Met deze leeswijzer navigeren we u door de begroting. Per onderwerp wordt aangeven waar u deze 
in de begroting kunt vinden. Via verschillende stappen krijgt u steeds meer gedetailleerde informatie.  
 
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 de programmatoelichting wordt aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen 
en hoeveel dit gaat kosten of opbrengt. In de programmatoelichting kan per item ‘KDN’ zijn 
opgenomen in de eerste kolom, dit betekent dat dit item was opgenomen in de Kaderbrief 2023-
2026. Er worden twee typen bedragen gebruikt: incidentele/éénmalige kosten en structurele kosten. 
Als de financiering voor de opgaven in de programma’s via het Gemeentefonds loopt, dan staat dit in 
de tekst. De opbrengsten uit het Gemeentefonds zijn in programma 9 (Bedrijfsvoering en Financiën) 
opgenomen.  
  
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 primaire begroting en voorjaarsnota en Kaderbrief 2023-2026. 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. In de programma’s is de doorbelasting van 
de loonkosten vanuit programma 9 verwerkt. Het aantal programma’s voor de begroting 2023-2026 
is uitgebreid. De vernieuwde programma indeling sluit aan op zowel de raadsagenda als  de 
portefeuilleindeling en bestaat uit 9 programma’s: 
Programma 1: Jeugd en Onderwijs  
Programma 2: Zorg en Welzijn  
Programma 3: Beheer openbare ruimte en Milieu  
Programma 4: Economie 
Programma 5: Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 
Programma 6: Sport, Cultuur en Erfgoed 
Programma 7: Duurzaamheid 
Programma 8: Veiligheid en Handhaving 
Programma 9: Bedrijfsvoering en Financiën 
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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. 

▪ 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 
1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen  
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1.1 Financieel beeld 
 

Het economische klimaat waar we mee te maken hebben wordt na de Coronapandemie gekenmerkt 
door hoge inflatie en de energiecrisis. Door de oorlog in de Oekraïne hebben we te maken met 
extreem verhoogde prijzen voor energie wat uitwerking heeft op de kosten van onze inwoners, maar 
ook voor de gemeentelijke organisatie en haar partners. Vanuit het werkgelegenheidsperspectief  is 
er een ongekende grote druk op de arbeidsmarkt wat een groot effect heeft op de prijzen en de 
uitvoerbaarheid van onze gemeentelijke taken. 
 
De Rijksbegroting laat zien dat er een stap gezet is om tegemoet te komen aan de (financiële) zorgen 
van gemeenten. In de circulaire van het Gemeentefonds van mei dit jaar zien we dat voor de jaren 
tot en met 2025 er substantiële bedragen naar de gemeenten toe komen wat zeer noodzakelijk is om 
opgelopen achterstanden in het voorzieningen niveau weer in te lopen. Na 2025 is de financiële 
onzekerheid groot. De beschikbare middelen vanuit het Rijk lopen hier fors terug. De financiële 
verwachtingen voor 2026 worden aangeduid als " het ravijn". De voorziene daling kan forse impact 
hebben op grote financiële opgaven in onze gemeente.  
 
Het Rijk heeft de zorgen van gemeenten met betrekking tot 2026 weliswaar gehoord maar 
structurele oplossingen zijn er nog niet. Daarbij speelt nog dat de opschalingskorting voor onze 
gemeente ook een bedreiging vormt. De komende tijd moet blijken of de VNG-lobby om het 
perspectief voor 2026 te verbeteren effect heeft of niet. 
 
Eerder bent u geïnformeerd over de tekorten in de Jeugdzorg.  Voor 2023 is voor onze gemeente een 
bedrag van € 1,3 mln. ontvangen. Deze is wederom incidenteel. De structurele oplossingen is nog 
niet gekomen. Conform de richtlijnen van de VNG nemen we binnen het Gemeentefonds wel alvast 
bedragen op binnen de begroting.  
 

 

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 gezonden kaderbrief 2023-2026.  

• De begroting voldoet aan de begrotingsrichtlijnen zoals de provinciale toezichthouder die 

uitgevaardigd heeft voor de meerjarenbegroting 2023-2026.  

• Een reëel, materieel en structureel sluitende begroting voor tenminste de eerste twee jaren 

(jaarschijven 2023 en 2024).  

• Een weerstandsratio van tenminste 1,5.  

• De loonindex voor de gemeentelijke loonsommen in 2023 bedraagt 3,0%. 

• De prijsindex voor de gemeentelijke budgetten in 2023 zijn aangepast conform de grondslagen in 

hoofdstuk 4, paragraaf 2. 

• Inflatiecorrectie voor 2023 voor OZB bedraagt 3,0%. 

• Prijsindex voor overige belastingen bedraag 5,8%. 

• 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 mogelijk binnen dat programma 

opgelost. 

• De meicirculaire 2022 is verwerkt. 
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• Effecten kapitaallasten meerjarig verwerkt.  

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

provincie). 

• De taakstelling die binnen het Gemeentefonds is meegenomen en die gerealiseerd gaat worden 

vanuit toegezegde middelen vanjuit het rijk 

• De nog te verwachten middelen voor jeugd voor 2024 en verder zijn verwerkt conform de 

richtlijnen van de VNG.  

• Het saldo van de Voorjaarsnota 2022 is verwerkt in de algemene reserve. 

 

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 2022 en de effecten uit de vastgestelde 

Voorjaarsnota 2022 en raadsbesluiten. Vanaf dat punt worden de wijzigingen toegelicht. 

  bedragen x € 1.000 

  
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Vastgestelde begroting 2022 119 -165 166 123 

          

Effecten vastgestelde Voorjaarsnota  392 455 580 15 

Effecten raadsbesluiten  69 61 61 61 

Startsaldo voor begroting 2023-2026 580 351 807 199 

Loon- en prijsindexatie - 151 -151 -151 -159 

Technische mutaties kapitaallasten 47 59 -52 -108 

Meicirculaire 2022 3.784 4.565 4.501 2.071 

 Geactualiseerd en nieuw beleid - 4.185 -4.049 -3.466 -3.868 

RESULTAAT 75 775 1.639 -1.865 

 

Begrotingsevenwicht 

De begroting laat voor de jaren 2023-2025 een sluitend beeld zien.  
De provincie Utrecht toetst in haar rol als toezichthouder onder meer of d0e 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. 
 bedragen x € 1.000 

Structureel resultaat 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Resultaat         

Saldo van baten en lasten - 107 916 1.588 - 1.043 

Mutatie reserves 182 - 142 51 - 822 

Resultaat 75 774 1.639 - 1.865 

          

Af: incidentele baten en lasten         

Incidentele baten en lasten - 1.416 - 1.246 - 549 - 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves 939 106 292 741 

Af: incidentele baten en lasten - 477 - 1.140 - 257 741 

          

Totaal structureel resultaat 552 1.914 1.896 - 2.606 
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In juli 2022 is de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De hierin opgenomen 

effecten staan bij de afzonderlijke programma’s toegelicht. Daarnaast is sprake van nieuw en 

geactualiseerd beleid, wat nog niet in de Voorjaarsnota en Kaderbrief was verwerkt.  

 

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. De nieuwe verdeling van het Gemeentefonds is bekend, voor de 

gemeente Wijk bij Duurstede heeft dit negatieve gevolgen. De negatieve gevolgen zijn voor 2023, 

2024 en 2025 respectievelijk -€7,50, -€22,50, -€37,50 per inwoner. Met de laatste tranche in 2025 is 

binen het nieuwe stelsel het maximum bereikt.  

 

Het weerstandsvermogen  
Zoals in de jaarrekeing 2021 is te lezen, neemt is de weerstandsratio eind 2021 1,79. Deze ratio geldt 
als ruim voldoende. Voor de jaren tot en met 2025 is de verwachting dat deze in lijn blijft dan wel 
hoger wordt op basis van een gelijkblijvend risicoprofiel. In de voor de begroting geformuleerde 
grondslagen (zie hoofdstuk 1.2) is een minimale weerstandsratio opgenomen van 1,5. 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: 

 

Niet beïnvloedbaar, onder deze categorie vallen: 

▪ Wettelijke taken, waarbij de minimumvariant het beleid is datuitgevoerd 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. Snijden in deze activiteiten levert dus geen extra 

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 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 daarmee 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. 
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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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1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen  
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

1 Jeugd en Onderwijs - 10.316 - 10.308 - 9.917 - 9.840 

2 Zorg en Welzijn - 17.283 - 17.043 - 16.910 - 16.883 

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu - 10.436 - 10.435 - 10.541 - 10.378 

4 Economie - 914 - 906 - 903 - 903 

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit - 4.068 - 3.784 - 2.530 - 2.527 

6 Sport, Cultuur & Erfgoed - 2.274 - 2.138 - 2.201 - 2.111 

7 Duurzaamheid - 735 - 577 - 570 - 560 

8 Veiligheid en Handhaving - 2.320 - 2.381 - 2.248 - 2.225 

9 Bedrijfsvoering en Financiën - 12.393 - 11.926 - 12.074 - 11.803 

Totaal Lasten - 60.740 - 59.498 - 57.895 - 57.231 
      

Baten      

1 Jeugd en Onderwijs 675 574 574 574 

2 Zorg en Welzijn 4.314 4.309 4.306 4.294 

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu 6.702 6.702 6.702 6.702 

4 Economie 71 71 71 71 

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 2.940 2.015 864 862 

6 Sport, Cultuur & Erfgoed 57 57 57 57 

7 Duurzaamheid - - - - 

8 Veiligheid en Handhaving 1 1 1 1 

9 Bedrijfsvoering en Financiën 45.873 46.685 46.909 43.627 

Totaal Baten 60.633 60.414 59.483 56.187 
      

Saldo van baten en lasten - 107 916 1.588 - 1.043 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 2.785 - 1.945 - 1.985 - 2.593 
      

Onttrekkingen 2.968 1.803 2.036 1.771 
      

Mutatie reserves 182 - 142 51 - 822 
      

Resultaat 75 774 1.639 - 1.865 
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2 Deel I Programma’s 
 

2.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs 

2.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn 

2.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu 

2.4 Programma 4 – Economie 

2.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 

2.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed 

2.7 Programma 7 – Duurzaamheid 

2.8 Programma 8 – Veiligheid en Handhaving  

2.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën  
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2.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs 
 

 

Inleiding 

 

Op het gebied van Jeugd en onderwijs zien we belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen. De door 
het Rijk aangekondigde stelselherziening van de Jeugdwet moet leiden tot een Hervormingsagenda 
jeugd. De  focus in de Hervormingsagenda is echter vooral om het stelsel financieel houdbaar te laten 
zijn en hulp beschikbaar te houden voor de meest kwetsbare kinderen zonder dat dit tot 
begrotingsrisico’s leidt bij gemeenten.Het Rijk stuurt daarmee aan op het formaliseren en vergroten 
van de jeugdhulpregio’s, wat gevolgen kan hebben voor de wijze waarop we samenwerken in de 
regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU).  
 

Jeugdzorg 
 
De zorg voor jeugd richten we op het versterken van ‘het gewone leven’ van kinderen en jongeren. 

De oplossing van een probleem ligt in de meeste gevallen dicht bij huis en binnen de normale 

structuren voor een jeugdige. Dit volgt ook uit de Maatschappelijke agenda waarin we deze 

beweging scherper benoemen als de basis voor de gewenste versterking van het gewone leven.  

 

We organiseren een breed preventief aanbod in goede afstemming met de scholen, GGD 

(jeugdgezondheidszorg) en huisartsen. Hierbij past ook de pilot die we gaan starten met Stichting 

Binding en de huisartsen door hen een digitale verwijsoptie te bieden naar de welzijnsconsulent van 

Binding. Voor een huisarts wordt het daardoor makkelijker om voor de jeugdige in zijn spreekkamer 

welzijnsactiviteiten en andere lokale voorzieningen in te zetten.  

 

Tegelijk blijven we ook inzetten op versterking van het lokale jeugdteam bij Binding. Door 

handhaving van het diagnostisch team (gedragswetenschappers die specifieke expertise hebben 

omtrent gedrag en opvoeding en worden ingezet voor het duiden van het gedrag van een kind en het 

voortgang geven aan de hulpvraag) en de zogenoemde flexibele schil: gebruik maken van de 

capaciteit van lokale zorgpartijen.  

 

En als een jeugdige toch gespecialiseerde jeugdhulp nodig heeft dan zorgen we voor passende hulp 

op basis van de ondersteuningsbehoefte van een jeugdige. Het liefst zo dichtbij mogelijk met zo min 

mogelijk onderbrekingen. Passende hulp is ook dat de hulp niet langer duurt dan nodig is en tijdig 

ook of opnieuw gebruik gemaakt wordt van de voorliggende voorzieningen. Daarmee blijft hulp 

beschikbaar voor de jeugdigen die het nodig hebben. 

 

Met de gemeenten in de regio ZOU hebben we de gespecialiseerde jeugdhulp ingekocht. De 

uitdaging is om ervoor te zorgen dat jeugdigen integrale ondersteuning krijgen, op hun situatie 

afgestemd en wanneer het niet thuis kan zoveel mogelijk in gezinssituaties. De Norm voor 

Opdrachtgeverschap (NvO), die is vastgesteld door de vijf raden in december 2022,  vormt hierin 

onze regionale transformatieagenda. Aan de speerpunten in deze NvO wordt in 2023 verder vorm 

gegeven. U ontvangt periodieke voortgangsrapportages over de NvO. Op rijksniveau worden nu met 

de VNG gesprekken gevoerd over de Hervormingsagenda jeugd. Die gaat leiden tot een 

stelselwijziging voor jeugd die moet leiden tot een houdbaar stelsel met beschikbare hulp voor de 

meest kwetsbare kinderen en mogelijk een verplichting om in grotere regionale verbanden te gaan 

samenwerken. De eerder aangekondigde opschalingskorting is nog bevroren tot 2025.  



-19- 
 

De verruiming van het gemeentelijk budget voor jeugdhulp heeft het Rijk alleen voor 2023 als 

incidentele bijdrage toegekend. Voor de jaren daarna is er voor gemeenten grote  financiële 

onzekerheid.  In lijn met de Maatschappelijke agenda blijven we initiatieven gericht op preventie 

voortzetten en uitbreiden. Het jongerenwerk (in samenwerking met de jeugdhulpverlening), de 

buurtsportcoaches en de cultuurcoach spelen een belangrijke rol in de preventieve en vrij 

toegankelijke, lokale voorzieningen voor kinderen en gezinnen. Verder continueren we in 2023 het 

programma Kansrijke Start, dat zich richt op kwetsbare zwangeren en jonge ouders. 

 

Begin 2022 is bij Stichting Binding het Startpunt Scheiden begonnen, wat deel uitmaakt van 

programma 2 (Zorg en Welzijn). We weten immers dat veel van de geboden jeugdhulp samenhangt 

met (grote aantallen) complexe scheidingen van ouders.  

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richten we ons samen met het onderwijs op ‘het 

herpakken van de veerkracht’ bij kinderen en jongeren. We blijven hierover in gesprek met de 

scholen. Met het onderwijszorgarrangement (OZA) op brede school Het Anker blijven we proberen te 

komen tot inclusief en passend onderwijs. 

 

Huisvesting onderwijs 
 
De gebouwen van verschillende scholen binnen de kern Wijk bij Duurstede zijn tussen de 40 en 50 

jaar oud. In een gezamenlijk traject is in 2021 met de betrokken schoolbesturen een Integraal 

Huisvestingsplan opgesteld (IHP). In dit plan is voorzien in nieuw- of vernieuwbouw van de scholen 

de Wegwijzer, de Windroos en de Werkschuit in de periode tot 2026. In de raadsvergadering van 

januari 2022 is het plan vastgesteld door de raad; onderdeel daarvan is  dat er nadere onderzoeken 

moeten worden uitgevoerd om de kosten van de verschillende scenario’s goed in beeld te brengen. 

 
In de onderzoeken worden onder andere de volgende aspecten meegenomen: 

• Parkeren en verkeer; 

• Milieu: flora en fauna; 

• Massastudie; 

• Bouwkostenraming. 

Besluitvorming door de raad over het budget is gepland in januari 2023. De realisatie van dit IHP 

kan naar alle waarschijnlijkheid in 2024 starten. 

In een tweede fase, rond 2033, komen dan de volgende scholen aan de beurt. Dit zijn de Horn en de 

Regenboog. Op basis van de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zullen de plannen 

voor deze scholen verdere uitwerking krijgen. De schoolgebouwen in de kernen Langbroek en Cothen 

zijn maximaal 8 jaar oud, met uitzondering van de Carolusschool, die ca 10 jaar geleden grootschalig 

gerenoveerd is.  

 

Leerplicht 
 
Voor de leerplicht  ligt de focus primair op het voorkomen van thuiszitters door een intensivering van 
de samenwerking met de ketenpartners: onder andere de scholen, samenwerkingsverbanden en het 
team Jeugd van stichting Binding. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan het tijdig en adequaat 
oppakken van verzuimmeldingen.  
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Kind- en Jeugdvoorzieningen 
 
De gemeente beschikt over een hecht netwerk van voorzieningen voor de Wijkse kinderen en jeugd. 

De scholen en de kinderopvang worden geflankeerd door onder andere jeugdwerkers, buurtsport 

coaches, sportverenigingen en de welzijnsorganisatie.  

 

Kinderen tussen 2 en 4 jaar die kampen met een onderwijsachterstand kunnen op advies van het 

consultatiebureau gebruik maken van de voorschoolse educatie bij een drietal 

kinderopvangorganisaties die hier een specifiek programma voor hebben. De gemeente ontvangt 

voor de bestrijding van de onderwijsachterstanden een doeluitkering vanuit het Rijk waaruit de 

kosten voor het aanbod van voorschoolse educatie betaald kan worden. Verder wordt doormiddel 

van een gemeentelijke peuterbijdrage geprobeerd de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 

in de leeftijd van 2 tot 4 te bevorderen. Ouders zonder een kinderopvangtoeslag kunnen hier gebruik 

van maken.  

 

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kwaliteit van de 

kinderopvang en gastouderopvang en schakelen hiervoor de GGD in. In heel Nederland gaan 

doorgaans circa vierhonderd toezichthouders dagelijks op inspectie en leggen jaarlijks ongeveer 

17.000 bezoeken af op de diverse opvanglocaties. 

In de Wet kinderopvang (Wko) staat dat een houder van een kind centrum verantwoorde 

kinderopvang aan moet bieden: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van 

het kind in een veilige en gezonde omgeving. Dus de toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt 

hierop en deelt deze bevindingen met de gemeente. Sinds dit jaar stelt het Rijk extra middelen 

beschikbaar voor het toezicht op gastouders. Dit wordt ook uitgevoerd door de GGD. 

 

Nieuw en geactualiseerd bestaand beleid 

 

1.1 Jeugdzorg - Extra jeugdhulpverlening Stichting Binding 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Zoveel mogelijk passende hulp voor 

jeugdigen in hun eigen omgeving 

(thuisnabij) en minder inzet van 

specialistische hulp.  

In de regel is er de wens om ook daad-

werkelijk te kunnen handelen nadat het 

diagnostisch team een advies heeft gegeven. 

Stichting Binding heeft ervoor gekozen om 

hiervoor expertise in te huren bij lokaal 

werkende aanbieders (‘flexibele schil’). De 

medewerkers van Stichting Binding kunnen 

zich dan meer richten op hun kerntaak, te 

weten coördinatie van zorg. 

We zetten de subsidie voor deze extra uren 

jeugdhulpverlening in de flexibele schil nog 

twee jaar voort. In die periode zijn we ook 

bezig met een traject om de sturing op de 

uitstroom in de jeugdhulp te versterken. Met 

deze aanpak verwachten we dat de caseload 

van het team jeugd bij Stichting Binding 

eveneens afneemt. 

Incidenteel: 

2023  - €70.000 

2024  - €70.000 
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1.1 Jeugdzorg - Bijdrage aan Stichting Binding en Unicum voor pilot van 2 jaar 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Er zijn nu per jaar 250-300 jeugdigen 

die met een verwijzing van de 

huisartsen gespecialiseerde 

jeugdhulp krijgen. De declaratie-

waarde van deze gespecialiseerde 

jeugdhulp was in totaal 800.000 in 

2020 en 840.000 in 2021.  

 

Uit de ervaringen met casuïstiek is 

de werkhypothese dat 20% van deze 

jeugdigen ook geholpen zou zijn met 

ondersteuning via  welzijns-

activiteiten en andere lokale 

voorzieningen. Het benutten van de 

kracht van welzijn (in brede zin) 

leidt ertoe dat er minder dan wel 

minder zware of lange trajecten 

gespecialiseerde jeugdhulp nodig 

zijn. We weten uit onderzoek dat 

het versterken van de zoge-naamde 

beschermende factoren (erbij 

horen, actief zijn, contacten, 

bewegen) duurzaam positief werkt 

voor de jeugdige en het gezin.    

Starten van een tweejarige pilot met de 

huisartsen en Binding om de kracht van 

welzijnsactiviteiten en andere lokale 

voorzieningen beter te benutten om 

kinderen en jongeren te ondersteunen.   

De huisartsen willen we graag een extra optie 

bieden: n.l. het digitaal kunnen verwijzen van 

een jeugdige naar een welzijnsconsulent bij 

Binding. Zo’n verwijzing is dan vergelijkbaar 

met hoe een huisarts nu digitaal kan 

verwijzen naar medische specialisten en 

jeugdhulpaanbieders. Bij Binding wordt de 

‘matching’ gedaan in overleg met de jeugdige 

en afhankelijk van wat hij of zij nodig heeft. 

Jeugdigen met bijvoorbeeld druk gedrag of 

eenzaamheidsgevoelens zouden begeleid 

kunnen worden door jongerenwerkers of 

buurtsportcoaches en meedoen aan 

activiteiten op gebied van sport of cultuur.  

Er is nu al een breed pallet aan activiteiten 

beschikbaar en we kijken op basis van de 

vragen naar passende uitbreiding hiervan. 

Incidenteel: 

2023  - €25.000 

2024  - €25.000 

 

 

1.1 Jeugdzorg - Bijdrage Stichting MEE / inzet gedragsdeskundigen bij Stichting Binding 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Zoveel mogelijk passende hulp voor 

jeugdigen in hun eigen omgeving 

(thuisnabij) en minder inzet van 

specialistische hulp.   

We continueren het diagnostisch team door 

detachering van twee gedragsdeskundigen 

vanuit MEE bij Binding. Zij hebben specifieke 

expertise over gedrag en opvoeding. We 

kunnen hiermee voorkomen dat jeugdigen 

onnodig of te snel doorverwezen worden 

voor onderzoek binnen de Jeugd GGZ. In 

maart 2019 is het  diagnostisch team als pilot 

gestart. Dit team bestaat uit twee WO-

geschoolde gedragsdeskundigen met 

specifieke expertise over gedrag en 

opvoeding. 

Structureel: 

2023  - € 67.275  

2024  - € 67.275  

2025  - € 67.275  

2026  - € 67.275  
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1.1 Jeugdzorg 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN Een juiste en complete begroting 

voor Jeugdzorg realiseren waarop 

we kunnen sturen. 

De wijziging die in de voorjaarsnota is 

aangekondigd meerjarig in de begroting 

verwerken. De begroting is bijgesteld op 

gerealiseerde cijfers vanuit de jaarrekening. 

Structureel:  

2023 - € 700.000 

2024 - € 600.000 

2025 - € 300.000 

2026 - € 300.000 

 

 

1.3 Leerplicht - Leerlingenvervoer 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Continuïteit van het leerlingen-

vervoer (wettelijke taak). 

Het huidige budget blijkt niet toereikend. 

Samen met de regiogemeenten wordt het 

contract leerlingenvervoer herijkt. Er worden 

nu meer leerlingen vervoerd en dit lijkt een 

trend te zijn. De kosten zijn gestegen als 

gevolg van personeelstekorten en hogere 

brandstofprijzen. 

Structureel: 

2023 - € 145.000 

2024 - € 145.000 

2025 - € 145.000 

2026 - € 145.000 

 

 

1.4 Kind- en Jeugdvoorzieningen - Jeugdwerk 

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

/Wat levert het op? (+) 
   Onder het Jeugdwerk budget vallen 

diverse subsidies voor partijen zoals 

Stichting BED, Stichting Organisatie 

Kindervakantiekampen en Scouting 

Sealions. In het huidige budget is er 

geen ruimte voor nieuwe 

subsidieaanvragen. Daarnaast 

hebben een aantal partijen 

gevraagd om verhoging van hun 

subsidie in verband met oplopende 

kosten. Op dit moment is er geen 

ruimte om die partijen tegemoet te 

komen. 

Door partijen die al structurele subsidie 

ontvangen tegemoet te komen in hun 

meerkosten borgen we hun bestaans-

zekerheid. Dit draagt weer bij aan 

voorzieningen voor onze jeugdigen in de 

gemeente. Alle subsidie aanvragen 

behandelen we volgens de Algemene 

Subsidieverordening 2021. 

Structureel:  

2023 - € 6.500 

2024 - € 6.500 

2025 - € 6.500 

2026 - € 6.500 
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1.4 Kind- en Jeugdvoorzieningen  - Toezicht en handhaving gastouders GGD 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Jaarlijks ontvangen wij via het 

Gemeentefonds een bedrag voor de 

inspectie van kinderopvang-

instellingen en gastouders. Dit is 

een wettelijke taak, die voor ons 

uitgevoerd wordt door de GGD.  

Sinds 2022 is dit bedrag met € 7.000 

verhoogd. Dat extra geld is bestemd 

voor meer toezicht op gastouders. 

Het takenpakket van de GGD met betrekking 

tot de inspectie van gastouders is al 

uitgebreid. De dekking voor deze taak komt 

uit het Gemeentefonds. 

Structureel:  

2023 - € 7.000 

2024 - € 7.000 

2025 - € 7.000 

2026 - € 7.000 

 

 

 

Bestuurlijke risico’s 

 
Risico's   Voortgang ontwikkeling Kans Impact 

De eerder aangekondigde 

opschalingskorting is nog bevroren 

tot 2025.  

De verruiming van het gemeentelijk 

budget voor jeugdhulp heeft het 

Rijk alleen voor 2023 als incidentele 

bijdrage toegekend. Voor de jaren 

daarna is er voor gemeenten grote 

financiële onzekerheid.   

De hervormingsagenda jeugd kent 

nu nog een oplopende doelstelling 

naar ruim 1,5 miljard minder 

uitgaven voor jeugdhulp.  

Op advies van het Ministerie de baten 

in de exploitatie opgenomen met een 

100% risico-voorziening.  

 

Lobbyen via de VNG  tegen de 

bezuiniging en voor structureel 

voldoende geld.  

 

Met Binding sturen op stoppen van de 

groei van inzet en kosten jeugdhulp 

In 2023 krijgt de gemeente 

een incidentele 

compensatie van  

€  1,3 miljoen. 

8 8 

Jeugdbescherming en zware 

verblijfshulp vragen steeds hogere 

bijdragen. Terwijl we zelf weinig 

grip hebben op deze hulp en geen 

inzicht in de omvang van de 

geleverde hulp. 

De bijdragen en het gebrek aan 

informatie aan de orde stellen in 

(bovenregionale) overleggen. 

Beperkt. Gesprek wordt 

deels op rijksniveau 

gevoerd. Politieke 

discussie. 

9 8 
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Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

1.01 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen   3,6 2,2 nnb nnb 
1.02 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen   31 27 50 nnb 
1.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + 

MBO) 
%, 12-23 jr   1,2 nnb nnb nnb 

1.04 Jongeren met jeugdhulp %, tot 18 jaar   12,7 12,5 13,2 nnb 

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

1.06 Jongeren met delict voor rechter %, 12-21 jr   1,0 1,0 nnb nnb 
1.07 Jongeren met jeugdreclassering %, 12-22 jr   nnb nnb nnb nnb 
1.08 Kinderen in uitkeringsgezin %    4,0 4,0 nnb nnb 
1.09 Werkloze jongeren %   1,0 2,0 nnb nnb 
                

                
Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

2.1.1 Financiën 
 bedragen x € 1.000 

1 Jeugd en Onderwijs 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

1.1 Jeugdzorg - 7.476 - 7.576 - 7.181 - 7.181 

1.2 Huisvesting onderwijs - 1.690 - 1.683 - 1.688 - 1.610 

1.3 Leerplicht - 971 - 870 - 870 - 870 

1.4 Kind en jeugdvoorzieningen - 108 - 108 - 108 - 108 

1.5 Algemeen Jeugd - 70 - 70 - 70 - 70 

Totaal Lasten - 10.316 - 10.308 - 9.917 - 9.840 
      

Baten      

1.1 Jeugdzorg - - - - 

1.2 Huisvesting onderwijs 439 439 439 439 

1.3 Leerplicht 236 135 135 135 

Totaal Baten 675 574 574 574 
      

Saldo van baten en lasten - 9.641 - 9.734 - 9.343 - 9.266 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 98 - 98 - 98 - 98 
      

Onttrekkingen - - 34 - 
      

Mutatie reserves - 98 - 98 - 64 - 98 
      

Resultaat - 9.740 - 9.832 - 9.407 - 9.364 
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2.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn 
 

 
Inleiding sociaal domein algemeen 

 

Ontwikkelingen 

Het sociaal domein blijft in beweging. Of het nu de na-effecten betreft van Corona, de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne, de toenemende druk op inkomens vanwege de inflatie en stijgende 

energieprijzen of de vergrijzing, de ontwikkelingen in de maatschappij hebben direct effect op ons 

werk. Tegelijkertijd zien we belangrijke trends in het sociaal domein: de door het Rijk aangekondigde 

stelselherziening van de Jeugdwet, oplopende uitgaven op de Wmo en de decentralisatie van 

beschermd wonen.  

 
Kaders van de (herijkte) Maatschappelijke agenda 
Het blijft zaak om in te zetten op vroegtijdige signalering van (dreigende) kwetsbaarheid onder onze 

inwoners en op het versterken van hun draagkracht. We doen dit vanuit de kaders van de (herijkte) 

Maatschappelijke agenda (MAG) in de komende vier jaar. En we beschrijven het als een ‘beweging 

naar voren’ die we met elkaar willen maken. Naar de versterking van het gewone leven en het 

bevorderen van positieve gezondheid. Deze beweging gaan we scherper benoemen en willen we 

overal terugzien. Alle opgaven onder de MAG moeten hieraan zichtbaar en merkbaar bijdragen. 

Rechtstreeks of door de randvoorwaarden te creëren, die onze inwoners helpen om te werken aan 

hun gezondheid en welbevinden, persoonlijk en in hun omgeving.  

 

Het is goed om met elkaar te bespreken wat dit betekent. Hoe genereren we méér aandacht voor 

versterkende en ondersteunende welzijnsoplossingen (mantelzorgondersteuning, hulp bij dreigende 

dakloosheid, ondersteuning bij scheidingen en bij financiële problemen)? We denken aan meer 

jongerenwerkers bij Stichting Binding en – op termijn - minder jeugdhulpverleners. Versterking van 

inwoners werkt verder goed via informele netwerken, buurtgericht zoals verbonden buurt, of via 

sport, cultuur of andere sociale activiteiten.  

In veel gevallen helpen ondersteuning uit het eigen netwerk en een goede tijdsbesteding beter en 

duurzamer dan professionele hulptrajecten. Denk hierbij ook aan zingeving. Een hulptraject is er om 

mensen op weg te helpen of als het echt niet anders meer kan. En na afronding van een hulptraject is 

het mooi als inwoners met hun netwerk en in hun eigen buurt verder kunnen. 

 

Op basis van deze uitgangspunten willen we keuzes maken om tot haalbare prioriteiten te komen op 

de drie thema’s van de MAG: opgroeien, wonen en meedoen. En dat binnen onze beschikbare 

middelen. 

 
Meer sturing op de inzet van passende ondersteuning 
We zien op Wmo-begeleiding en vooral ook op Jeugd een gestage toename van inwoners die zorg of 

ondersteuning ontvangen. Daarbij wordt vaker specialistische zorg ingezet die ook vaker individueel 

aangeboden wordt. Bovendien duren vooral bij Jeugd de trajecten steeds langer. Dit is ook het 

landelijke beeld en het sluit aan bij maatschappelijke trends zoals bijvoorbeeld de druk op jongeren 

en jongvolwassenen om goed te presteren, de vele prikkels die hun uitwerking hebben op kinderen 

en de medicalisering van problemen. 

Op meerdere fronten proberen we hier tegendruk aan te geven (zie daarvoor specifiek onder 1.1 en 

2.1) samen met Binding gaan we met behulp van de benodigde data sturen op passende 

ondersteuning.  
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Integrale samenwerking 

We kunnen terugvallen op onze ervaringen met integraal werken en samenwerken binnen en buiten 

het huis van de gemeente. Goede netwerken, betrokken en deskundige partners en korte lijnen 

helpen daarbij.  

 

De uitvoering van het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP), de integrale aanpak op veiligheid in 

relatie tot het sociaal domein, uitvoering van het lokale preventie-akkoord (gezondheid en leefstijl), 

initiatieven gericht op zorgvernieuwing en preventie zoals Verbonden Buurt en het Startpunt 

scheiden en samenwerking op wonen met zorg zijn daarvan voorbeelden. In 2023 en daarna zullen 

we hier verder uitvoering aan geven.  

 
In dit programma komen alle beleidsterreinen van het sociaal domein aan de orde behoudens Jeugd 
en onderwijs (programma 1) en Cultuur en Sport (programma 6). Ook staan hierin de sociaal-domein 
brede onderwerpen als stichting Binding en het toezicht op de rechtmatige uitvoering van Wmo en 
Jeugdwet. 
 

Wmo 

 

Huidig beleid 

De Wmo legt de wettelijke verplichting op aan gemeenten om kwetsbare inwoners te ondersteunen 

in hun zelfredzaamheid en participatie. Als gevolg van rijksbeleid wonen kwetsbare inwoners langer 

thuis. Dat vergt meer inzet op zorg en ondersteuning in samenwerking met lokale partners op het 

terrein van wonen, welzijn en (medische) zorg.  

Ons beleid richt zich op informatie, voorlichting en preventie en op het verstrekken van specifieke 

voorzieningen: woonvoorzieningen, hulpmiddelen, vervoer, begeleiding en dagbesteding.  

De uitvoering van dit beleid ligt bij Stichting Binding, waar ook medewerkers gemandateerd zijn om 

indicaties te stellen. Voor de daadwerkelijke begeleiding en ondersteuning zijn (in regionaal verband) 

contracten afgesloten met zorgaanbieders.  

 

Belangrijke ontwikkelingen 

In het kader van de Maatschappelijke agenda  werken we met onze samenwerkingspartners eraan 

om de draagkracht van kwetsbare inwoners te versterken en hun draaglast te beperken. Zo werken 

we samen in lokale netwerken rond dementie en NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Via informatie 

en voorlichting gaan we inwoners nog meer stimuleren om na te denken over hun gezondheid, hun 

woonsituatie en het belang van hun sociale netwerk. 

Vanuit de Woonvisie 2022, waar we bij programma 5 verder op in gaan, streven we naar meer 

geschikte woningen voor kwetsbare inwoners en woonzorgvoorzieningen voor inwoners met een 

functiebeperking en mensen die uitstromen uit instellingen voor beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. Vanuit gezondheidsbeleid worden diverse preventieve maatregelen 

voortgezet of ontwikkeld, bij voorbeeld t.a.v. bewegen en valpreventie. 

Op de voortschrijdende vergrijzing bereiden we een integraal programma voor om de uitdagingen op 

wonen, zorg en welzijn integraal aan te pakken en nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen 

die aanspraken op Wmo-zorg helpen uitstellen en voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 

inzetten van begeleiding van ergotherapeuten. 
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Gezondheid 

 

Op initiatief van de landelijke overheid werden gemeenten gestimuleerd om met lokale partijen en 

inwoners een lokaal sportakkoord en een lokaal preventieakkoord af te sluiten. In onze gemeente is 

in 2019 Ons Sportakkoord gesloten en in 2020 het preventieakkoord Wij(k) Gezond! Deze akkoorden 

zijn nu in samenspraak met lokale stakeholders zoals de huisartsen samengevoegd tot het 

Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!. Het bevorderen van een gezonde leefstijl vanuit de visie van 

positieve gezondheid staat centraal. Onderwerpen die hierbij aandacht krijgen zijn sporten en 

bewegen, gezond gewicht, mentale gezondheid en middelengebruik. De buursportcoaches voeren 

hierin een belangrijke taak uit.  

 

In maart 2022 is gemeente Wijk bij Duurstede JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) gemeente 

geworden. Met de JOGG aanpak wordt de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder 

gemaakt, zodat de jeugd op kan groeien tot een gezonde generatie. De ambities van JOGG zijn ook 

opgenomen in het Vitaliteitsakkoord. 

 

Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit) 

 

Huidig beleid 

Inclusie is een breed begrip. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand 

gediscrimineerd of uitgesloten. Op grond van het VN-Verdrag Handicap is de gemeente verplicht een 

Lokale Inclusie Agenda op te stellen, waarin uitgewerkt wordt hoe de algemene toegankelijkheid 

wordt bevorderd. Maar Inclusief beleid is niet alleen gericht op mensen met een handicap. Het is 

gericht op het ‘laten meedoen’ van alle inwoners, ongeacht leeftijd, etnische herkomst, seksuele 

oriëntatie of genderidentiteit. Het college heeft begin 2022 (opnieuw) het Regenboogstembus-

akkoord ondertekend. In dit akkoord staat, onder andere, dat de gemeente een inclusief beleid voert 

met expliciete aandacht voor LHBTI-personen, dat concrete acties worden neergelegd in een 

beleidsnotitie of actieprogramma en dat er budget beschikbaar is. Wij nemen de Lokale Inclusie 

Agenda en de uitwerking van het Regenboogstembusakkoord op in de Maatschappelijke agenda. In 

samenwerking met de Regenboogwerkgroep wordt uitvoering gegeven aan het akkoord. 

 

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) regelt de toegang van inwoners van een 

gemeente tot een antidiscriminatievoorziening. Wijk bij Duurstede heeft zich hiervoor aangesloten 

bij Artikel 1 Midden Nederland. Hoewel het Rijk sinds 1 januari 2021 extra middelen beschikbaar stelt 

voor anti-discriminatie en inclusie, is op onze begroting tot nu toe alleen voor de financiering van 

Artikel 1 MN ruimte. 

 

Nieuw beleid 

Artikel 1 MN heeft gevraagd om een verhoging van onze bijdrage naar €0,70 per inwoner. Geen of 

een lagere verhoging is ook mogelijk. Het voorstel is om de door het Rijk beschikbaar gestelde € 

0,777 per inwoner te reserveren voor zowel Artikel 1 MN als het budget Inclusie met als doelstelling 

om aan de ‘voorkant’ inclusief beleid te voeren, bijvoorbeeld om de Regenboogwerkgroep te 

faciliteren, maar ook (mogelijke) andere zaken op gebied van inclusie die voortvloeien uit de nieuwe 

Maatschappelijke Agenda. 

 

 

 

 



-28- 
 

Beschermd wonen 

 

Beschermd wonen is een Wmo-voorziening voor een groep kwetsbare inwoners met GGZ-

problematiek die in 2015 bij een aantal centrumgemeenten is belegd. Vanaf 2024 worden de taken 

en bijbehorende budgetten geleidelijk overgeheveld naar de individuele gemeenten. Begin 2023 

besluiten de raden van de U-16 gemeenten over het zogenaamde Regioplan, waarin 

samenwerkingsafspraken en een werkbegroting zijn opgenomen voor de overgangsperiode 2023-

2024. Een belangrijk uitgangspunt is dat cliënten indien mogelijk uitstromen uit een instelling voor 

beschermd wonen en zelfstandig gaan wonen met begeleiding. Daarvoor is veel nodig: geschikte 

woningen, goede begeleiding maar ook een sociale basisstructuur in de wijk. Het project Verbonden 

buurt is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Participatie (inclusief aanpak van schulden en armoede) 

 

Huidig beleid 

Een groot deel van het onderwerp Participatie is belegd bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen 

(RDWI). De RDWI voert deze dienstverlening uit voor de vijf gemeenten van de ZOU-regio: Bunnik, De 

Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De RDWI ondersteunt onze inwoners die 

vanwege uiteenlopende redenen afhankelijk zijn van een Participatiewetuitkering, die hulp nodig 

hebben bij schulden of die een inburgeringstraject doorlopen. Voor de door de RSD geformuleerde 

doelen voor 2023 verwijzen wij u naar de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-20262 (1.1. 

Doelen blz. 4.). 

 

Stichting Binding voert lokaal meerdere laag-inkomensregelingen uit. Deze regelingen zorgen ervoor 

dat inwoners, vooral kinderen, kunnen meedoen in de maatschappij. Voorbeelden zijn zwemles voor 

diploma A, laptop voor schoolwerk, sporten en dagjes uit of een activiteit. We blijven aandacht 

besteden aan het breder bekend maken van de regelingen en zorgen voor eenvoudige 

aanvraagprocedure. Regionaal zijn er nog regelingen die bijdragen aan het inkomen of extra 

vergoedingen via de zorgverzekeringen. Hierbij valt te denken aan de bijzondere bijstand, individuele 

inkomenstoeslag en de collectieve ziektekostenverzekering. De bovenstaande regelingen zijn er voor 

alle inwoners met een laag inkomen. 

 

Lokaal wordt er tevens veel georganiseerd om risicovolle of problematische schulden te voorkomen. 

Geldstress zorgt voor veel maatschappelijke problemen en kosten. Hiervoor hebben we via Grip op 

de Knip (bij Binding), de meest laagdrempelige vorm van hulp. Op afspraak of inloop worden 

inwoners geholpen met vragen, invullen van formulieren en advies. Er worden geen 

persoonsgegevens genoteerd. Bij lichte geldproblemen is er de hulp van Humanitas of 

Schuldhulpmaatje. Via wetgeving of afspraken komen betalingsproblemen ook bij de gemeente, 

Binding en de RSD onder de aandacht. Hiervoor hebben we vroegsignalering opgezet met behulp van 

huisbezoeken. Professionele ondersteuning bij schulden wordt verzorgd door de RSD-

schulddienstverlening (SDV). Via verschillende mediakanalen wordt er veel aandacht besteed aan 

bewustwording bij inwoners over de hulp die er is. Ook zijn wij als gemeente aangesloten bij Geldfit/ 

Nederlandse Schuldhulproute (NSR). 

 

 
 

 
2 4.2b_begroting_2023_meerjarenraming_2024-2026_v0.4_0.pdf (sim-cdn.nl) 

https://cuatro.sim-cdn.nl/rsdkrh/uploads/4.2b_begroting_2023_meerjarenraming_2024-2026_v0.4_0.pdf
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Lokaal organiseren van participatie in brede zin 
Al jaren werken er eraan dat ook inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een voor 

hen passende manier kunnen participeren in onze samenleving. Daarvoor hebben we meerdere 

‘participatieplekken’, zoals de kinderboerderij en Schoon wijk. 

Met de Wijkse Inloop willen we de toeleiding van deze (diverse) groep inwoners organiseren naar 

ofwel een participatieplek ofwel een vorm van vrijwilligerswerk ofwel betaald werk. Op grond van de 

uitkomsten van een aanbesteding in 2022 krijgt de vernieuwde Wijkse Inloop vorm. 

 
Belangrijke ontwikkelingen 

Een aantal onderwerpen zullen opgepakt worden door de RDWI en zijn van invloed op de 

dienstverlening aan onze inwoners. Zo is door het Rijk de “Participatiewet in balans”3 aangekondigd. 

Doelen hiervan zijn een toereikend en eenvoudig bestaansminimum, passende ondersteuning, 

duidelijke rechten en plichten, proportionele sancties. Deze wijzigingen vergen een meerjarige 

aanpak door de RDWI; de implementatie begint op z’n vroegst in 2024. Hieraan voorafgaand zijn al 

een paar wijzigingen aangekondigd zoals de aanpassing van de kostendelersnorm per 01-01-2023, 

wat de mogelijkheden verruimt om een woning te delen zonder gekort te worden op een uitkering.  

 

Verder wordt de regionale arbeidsmarktstructuur uitgebreid met als doel een eenduidige en 

effectieve werkgeversdienstverlening via één regionale ingang (Regionaal Werkcentrum). Hierbij 

werken het UWV, werkgeverspartijen, onderwijsinstellingen en regionale gemeenten samen om een 

zo breed mogelijk inzet mogelijk te maken. 

 

De koopkracht staat door de inflatie onder druk en de energieprijzen rijzen de pan uit. Naast de 

groep inwoners met een laag inkomen komen nu ook inwoners met een middeninkomen in de knel. 

Hierdoor zal de druk op onze dienstverlening toenemen, ondanks de rijksmaatregelen die moeten 

zorgen voor bestaanszekerheid. Deze maatregelen komen traag op gang en zullen niet voor iedereen 

gelden.  

 

De huidige tegemoetkoming in de vorm van de energietoeslag van € 1.300 geldt alleen voor inwoners 

met een laag bruto inkomen. Niet voor inwoners met een middeninkomen met hoge lasten. Of 

inwoners met een slecht geïsoleerde woning van wie het energiecontract is verdrievoudigd. Hiervoor 

is maatwerk nodig. Het gaat al snel over bedragen die een gemeente niet kan dragen. Een lastig 

spanningsveld. Er zijn op het moment van schrijven veel ontwikkelingen. Op Prinsjesdag is het 

kabinet gekomen met een prijsplafond voor energie. Deze gaat in per 1 januari 2023. Verder is er 

sprake van een noodfonds voor burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Invulling 

van deze regeling is nog niet bekend maar hopelijk is dit een regeling die maatwerk op lokaal niveau 

mogelijk maakt. Daarnaast is ook aangekondigd dat de energietoeslag van € 1.300 voor dezelfde 

doelgroep ook in 2023 uitgekeerd zal gaan worden. 

 

In de Gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de vijf gemeenteraden eens per vier jaar 

strategische kaders opstellen voor de RDWI. De volgende periode betreft 2023-2026. In de 

strategische kaders formuleren de raden beleidskaders en prioriteiten voor de uitvoering van de 

overgedragen bevoegdheden en de uitoefening van de daarop gebaseerde taken. We willen deze 

mogelijkheid optimaal benutten en in regio ZOU tot een gezamenlijk voorstel komen. Hierbij wordt 

extra aandacht gegeven aan het Participatiebudget en de mogelijkheid om te komen tot een andere 

inbreng en inzet van de Participatiegelden.  

 
3 Kamerbrief 21-06-2022: Kamerbrief vervolgaanpak Participatiewet | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/21/aanbiedingsbrief-participatiewet-in-balans
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Door de afschaffing van de WSW (Wet sociale werkvoorziening) en beperkingen in de toegang tot de 

Wajong doen deze inwoners een beroep op de Participatiewet. Hierdoor verzwaart het bestand van 

de RDWI. Hierdoor dienen er nieuwe keuzes gemaakt te worden met betrekking tot de inzet van het 

Participatiebudget (wie ontvangt welke ondersteuning en hoeveel).  Doel is een effectieve inzet van 

de participatiemiddelen waarbij de mogelijkheid onderzocht wordt om dit meer lokaal te kunnen 

bepalen.  

 

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. In deze wet is de regie op de 

inburgering (weer) neergelegd bij de gemeenten. In de regio ZOU hebben we de uitvoering van de 

Wet opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI).  

Daarnaast is de lokale Vluchtelingenwerkgroep betrokken en wordt een beroep gedaan op andere 

maatschappelijke partners zoals Stichting Binding. Ook in 2023 wordt een grote toestroom van 

vergunninghouders verwacht.  

 

Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

2.1 Wmo  - Programma ‘Grijs in Wijk’   

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

/Wat levert het op? (+) 
 De sterk toenemende vergrijzing het 

hoofd bieden door het opzetten van 

een integraal programma ‘Grijs in 

Wijk’; dit sluit aan bij onze 

raadsagenda. 

Binnen het kader van de Maatschappelijke 

agenda en in overleg met uitvoeringspartners 

een integraal programma ‘Grijs in Wijk’ 

opzetten, gericht op wonen, welzijn, 

gezondheid, zorg en ondersteuning en 

zingeving. Daarbij nadrukkelijk aandacht 

besteden aan preventieve maatregelen 

vanuit gezondheidsbeleid, samenwerking 

met de 1e lijn en onderzoek naar nieuwe 

concepten zoals ‘reablement’ (inwoners 

langer zelfredzaam houden vanuit ingrepen 

op bewegen, bewustwording). Rekening 

houdend met wat er al is in de gemeente en 

dat nog beter aan elkaar verbinden. Het 

budget voor 2023 is onder andere een 

werkbudget om onderzoek te doen, 

pilotsubsidies te verstrekken en initiatieven 

van stakeholders te ondersteunen. 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

 

Structureel: 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000  

 

 

2.1 Wmo  - Diversen   

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

/Wat levert het op? (+) 
 Een reeel budget voor Wmo om 

onze doelstellingen te bereiken en t 

wettelijke taken uit te voeren. 

Op diverse budgetten Wmo is bijstelling 

mogelijk, zoals voor wonen, medische 

keuringen, hulpmiddelen, etcetera. 

Structureel: 

2023 + € 12.500 

2024 + € 12.500 

2025 +  €12.500 

2026 + € 12.500  
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2.1 Wmo  - Verblijf 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Vanuit de Wmo is het wettelijk 
verplicht om inwoners met 
beperkingen te ondersteunen in hun 
zelfredzaamheid en participatie. Het 
bieden van kortdurend verblijf aan 
zeer kwetsbare inwoners maakt 
daarvan deel uit. Kortdurend verblijf 
is vooral bedoeld om mantelzorgers 
te ontlasten (respijtzorg). 
Bij incidentele crisiscasussen zetten 

we dit budget ook in om zeer 

kwetsbare inwoners tijdelijk 

onderdak met begeleiding te 

bieden. 

Er zijn gecontracteerde aanbieders die 

kortdurend verblijf aanbieden.  

Van dit aanbod wordt weinig gebruik 

gemaakt en daarom is een pilot voor een 

bovenregionaal logeerhuis uitgevoerd. Op dit 

moment wordt onderzocht of een 

bovenregionaal logeerhuis mogelijk is. Bij een 

lage bezettingsgraad van het logeerhuis 

(30%) zullen de bijkomende kosten maximaal 

rond de € 10.000 per jaar liggen voor onze 

gemeente (dekking vaste kosten voor locatie 

en personeel). Indien een bezettingsgraad 

van 77% wordt gehaald, zullen er geen 

bijkomende kosten zijn. De kosten voor het 

personeel, locatie etc. worden dan volledig 

via de indicatie ‘kortdurend verblijf’ gedekt. 

Vermoedelijk zullen we deze bezettingsgraad 

na een aanloopperiode behalen. 

Structureel: 

2023  - € 6.000  

2024  - € 3.000 

2025  - € 2.000 

2026  - € 1.000 

 

 

2.1 Wmo - Maatwerkvoorzieningen natura Begeleiding individueel 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Kwetsbare inwoners Wmo-

individuele begeleiding bieden, en 

daarop reëel begroten. Gezien de 

uitkomst over 2021 was voor 2022 

te laag begroot. Daarnaast zijn er 

meer cliënten met bemoeizorg. Het 

bieden van begeleiding aan 

kwetsbare inwoners is een 

wettelijke taak. Het bestand aan  

cliënten met complexe zorgvraag 

neemt jaarlijks toe. 

Ontwikkelingen cliëntbestanden blijven 

monitoren en het budget hierop aanpassen. 

Structureel: 

2023 - € 107.000 

2024 - € 107.000 

2025 - € 107.000 

2026 - € 107.000 
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2.1 Wmo – Maatwerkvoorzieningen natura Huishoudelijke hulp   

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

/Wat levert het op? (+) 

 Basisondersteuning bieden aan 

kwetsbare inwoners vanuit de 

wettelijke Wmo-taken en rekening 

houdend met de vergrijzing, de 

toename van de vraag en CAO-

ontwikkelingen. 

- Nieuwe contracten afsluiten per 1 maart 

2023 met zorgaanbieders. 

- CAO-ontwikkelingen verwerken in de 

tarieven (wettelijke verplichting om reële 

tarieven te betalen). 

- Nieuw indicatieprotocol inzetten dat naar 

verwachting vooral na 2023 tot enige 

besparing zal leiden. Zie ook de 

risicoparagraaf.  

- Vergrijzing blijven monitoren. 

- Landelijke ontwikkelingen volgen die 

mogelijk per 2025 tot verhoging van de eigen 

bijdragen op de HO leiden. 

Structureel: 

2023  - € 200.000 

2024  - € 160.000 

2025  - € 160.000 

2026  - € 160.000 

 

 

2.1 Wmo  - Maatwerkvoorzieningen natura regiotaxi   

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

/Wat levert het op? (+) 

 Reëel begroten op de uitgaven voor 

de Wmo-regiotaxi. De inflatie leidt 

tot hogere kosten voor het lopende 

contract. We moeten reële tarieven 

bieden. Het bieden van dergelijk 

vervoer is een wettelijke taak. 

We voeren in de regio een project 

doelgroepenvervoer uit, waarin diverse 

vormen van bijzonder vervoer gecombineerd 

gaan worden ingekocht. Dit jaar is er gestart 

met de voorbereidingen voor de 

aanbesteding van het doelgroepenvervoer. 

Dit leidt tot incidentele kosten voor de 

ontwikkeling en de samenwerking. 

Incidenteel: 

2023 - € 12.000 

 

 

2.1 Wmo - Maatwerkvoorzieningen natura Begeleiding groep 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Kwetsbare inwoners Wmo-

dagbesteding bieden en daarop 

reëel begroten. Het bieden van 

dagbesteding aan kwetsbare 

inwoners is een wettelijke taak. 

Ontwikkelingen in het gebruik van de 

dagbesteding blijven monitoren. Als gevolg 

van Corona zijn er structureel minder 

inwoners naar dagbesteding gegaan. 

 

Structureel: 

2023  + € 30.000 

2024  + € 30.000 

2025  + € 30.000 

2026  + € 30.000 
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2.1 Wmo - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Reëel begroten op de eigen 

bijdragen die Wmo-cliënten 
betalen, rekening houdend met de 
stijging van het aantal cliënten.  
NB: de hoogte van de eigen bijdrage 

is vastgelegd door het Rijk. 

Landelijke ontwikkelingen op de Wmo-eigen 

bijdragen volgen. Het Rijk heeft 

aangekondigd te onderzoeken of de eigen 

bijdragen Wmo per 2025 weer deels 

inkomensafhankelijk kunnen worden. Dat zal 

waarschijnlijk leiden tot een aframing in het 

Gemeentefonds. Vooralsnog verwachten wij 

een stijging van de eigen bijdrage doordat er 

meer cliënten zorg krijgen. 

Structureel: 

2023  + € 5.000 

2024  + € 5.000 

2025  + € 5.000 

2026  + € 5.000 

 

 

2.1 Wmo – Wonen    

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

/Wat levert het op? (+) 

 - Een reëel budget om wettelijk 

verplichte woningaanpassingen bij 

kwetsbare inwoners te realiseren.  

- Nieuw contract 

trapliftenleverancier. 

- Indicaties vanuit de Wmo voor woning-

aanpassingen verstrekken. 

- Meer info verstrekken over tijdige woning-

aanpassingen door inwoners zelf. 

- Nieuw contract afsluiten met de leverancier 

trapliften per december 2022. Dit zal leiden 

tot een beperkte kostenstijging. De omvang 

daarvan is nu nog niet bekend. Nu grote 

woningaanpassingen apart gebudgetteerd 

worden, kan het reguliere structurele budget 

naar beneden bijgesteld. 

Structureel: 

2023  + € 52.540 

2024  + € 52.540 

2025  + € 52.540 

2026  + € 52.540 

 
 

2.1 Wmo - PGB Begeleiding individueel 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Reëel begroten op basis van de 

ontwikkelingen in het klantbestand 

PGB Wmo. Als gevolg van 

herindicering is een grote klant 

omgezet naar de Jeugdwet. Dit is 

een wettelijke taak. 

PGB benutting blijven monitoren en aframing 

van het budget. We ramen af omdat er een 

afname van cliënten is waargenomen. 

Structureel: 

2023  + € 26.290  

2024  + € 26.290 

2025  + € 26.290 

2026  + € 26.290 
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2.2 Gezondheidszorg - Jeugdgezondheidszorg bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling en 

Basisgezondheidszorg bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN Het in staat stellen van de GGD 

regio Utrecht om haar wettelijke 

taken vanuit de Wet publieke 

gezondheid op adequate wijze uit te 

voeren. 

Conform collegebesluit 21 juni 2022, 

zaaknummer 377628. 

Uitvoering taken op het gebied van de 

publieke gezondheid voor de volgende 

onderwerpen/ thema’s: 

• Een gezonde en veilige leefomgeving 

• Verkennend onderzoek bij GGZ 

problematiek sociaal kwetsbaren  

• Gezonde wijken en scholen  

• Een goede start voor ieder kind 

• Voorkomen van gezondheidsproblemen en 

–risico’s 

Structureel: 

2023  - € 33.738 

2024  - € 33.738 

2025  - € 33.738 

2026  - € 33.738 

 

 

2.3 Inclusie 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Het bedrag dat de gemeente 

ontvangt voor de uitvoering van de 

Wga-taken (Wet gemeentelijke anti-

discriminatievoorzieningen) is 

verhoogd van € 0,372 per inwoner 

naar € 0,777. Als gemeente zijn wij 

verplicht om een antidiscrimi-

natievoorziening in te richten. Wij 

zijn daartoe aangesloten bij 

Stichting Artikel 1. Het basisbedrag 

van € 0,372 gaat naar deze stichting. 

Het resterende bedrag willen we 

besteden aan lokale initiatieven die 

een bijdrage leveren aan een 

inclusie samenleving. 

We gaan hiermee initiatieven ondersteunen 

die bijdrage leveren aan een Financiering 

komt vanuit het Rijk in het Gemeentefonds. 

Structureel: 

2023 - € 10.000 

2024 - € 10.000 

2025 - € 10.000 

2026 - € 10.000 

 

 

2.5 Participatie - Bijdrage RDWI 2023-2026 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN Effectieve inzet van de middelen 

door de gemeenschappelijke 

regeling RDWI. Het betreft een 

wettelijke taak. 

De RDWI blijft de dienstverlening uitvoeren 

in het kader van de Participatiewet, de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening en de 

Wet Inburgering. Wij passen de budgetten 

aan op basis van de gegevens die wij hebben 

ontvangen van onze gemeenschappelijke 

regeling RDWI. De bijdrage die wij van het 

Rijk ontvangen is hierin ook verwerkt. 

Structureel:  

2023  - € 181.762 

2024  - € 101.100 

2025  - € 193.777 

2026  - € 185.881 
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2.6 Algemeen Zorg en Welzijn - Bijdrage aan Stichting Binding 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Onze uitvoeringsorganisatie Binding 

in de gelegenheid stellen hun 

personeel conform de daarvoor 

geldende CAO te betalen. 

In de samenwerkingsafspraken met Stichting 

Binding 2020-2024 is in artikel 7.3 

afgesproken dat de personele kosten worden 

geïndexeerd conform de verhoging CAO 

Sociaal Werk. De uitkomsten van de CAO 

onderhandelingen zijn eind mei 2022 

duidelijk geworden. Voor 2022 en 2023 leidt 

dit tot een extra uitgave ten opzichte van de 

raming in de gemeentelijke 

meerjarenbegroting. 

Incidenteel: 

2023 - € 117.000 

 

Structureel:  

2023 - € 85.000 

2024 - € 85.000 

2025 - € 85.000 

2026 - € 85.000 

 

 

Bestuurlijke risico’s 

 
Risico’s  Beheersmaatregel  Voortgang Ontwikkeling  Kans  Impact  

Oplopende materiaal- en personeels-

kosten als gevolg van CAO-

ontwikkelingen, inflatie en personeels-

tekorten; aanbieders Wmo-

ondersteuning (hulpmiddelen, 

medische advisering, zorg, regiotaxi) 

willen hogere tarieven. Niet bekend of 

dit in de loop van 2023 nog verder 

gaat oplopen. 

Gemeentelijke 

indexeringspercentage van 

5,8% voor 2023 doorgevoerd 

op alle budgetten en extra op 

de Wmo-Huishoudelijke 

ondersteuning. 

 
9 9 

Vergrijzing en tegelijkertijd 

personeelstekorten in medische 

sector, met wachtlijsten als gevolg. Bij 

gebrek aan opnameplekken in 

verpleeghuis en behandeling GGZ 

blijven kwetsbare inwoners langer 

aangewezen op Wmo-ondersteuning. 

De budgetten zijn hierop 

aangepast, zoals het budget 

Wmo-individuele begeleiding. 

Verder zijn zgn. ‘hybride 

teams’ van samenwerkende 

zorg-organisaties ingekocht 

om betere en effectievere 

ondersteuning te bereiken. 

 8 7 

Herschikking bijdrage 

participatiebudget; nu nog ingezet 

door RDWI op basis van solidariteit. Bij 

(sterke) vermindering van dit budget 

ontstaat tekort op lokale initiatieven. 

Gesprekken in het kader van 

de Strategische Kaders met de 

vier andere gemeenten over 

dit onderwerp. 

Wordt regionaal 

opgepakt, Vervolg eind 

2023 

7 7 

BIGA: Door minder instroom uit de 

doelgroep, lagere arbeidscapaciteit 

van de doelgroep en een, vanwege 

lagere subsidies, duurder wordende 

doelgroep, kan het resultaat van Biga 

in de toekomst gaan verslechteren. 

Gesprekken in het kader van 

de Strategische Kaders met de 

vier andere gemeenten over 

dit onderwerp bij opstellen 

strategische kaders  

 7 8 

Met de inzet van een nieuw 

indicatieprotocol voor de 

huishoudelijke ondersteuning (HO) 

verwachten we vanaf 2024 een 

besparing van ca 40.000- euro te 

behalen 

Per 2024 is op het jaarlijkse 

budget HO 40.000 euro per 

jaar afgeraamd. Monitoren of 

deze besparing inderdaad 

behaald wordt 

 7 7 
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Beleidsindicatoren 

  

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

2.01 Wmo-cliënten met een 
maatwerkarrangement 

per 10.000 inw   530 540 560 nnb 

2.02 Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners   185,0 256,2 195,0 nnb 
2.03 Re-integratievoorzieningen per 10.000 inw, 15-64 

jr 

  205,7 170,5 nnb nnb 

2.04 Banen per 1.000 inw, 15-74 jr   386,6 390,1 396,9 nnb 
2.05 Netto arbeidsparticipatie %   72,0 71,7 71,7 nnb 
                

                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

2.2.1 Financiën  
 bedragen x € 1.000 

2 Zorg en Welzijn 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

2.1 WMO - 4.537 - 4.487 - 4.486 - 4.485 

2.2 Gezondheidszorg - 1.519 - 1.515 - 1.485 - 1.485 

2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit) - 19 - 19 - 19 - 19 

2.4 Beschermd wonen - 3 - 3 - 3 - 3 

2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak) - 8.470 - 8.402 - 8.301 - 8.275 

2.6 Algemeen Zorg en Welzijn - 2.734 - 2.617 - 2.617 - 2.616 

Totaal Lasten - 17.283 - 17.043 - 16.910 - 16.883 
      

Baten      

2.1 WMO 142 140 140 140 

2.2 Gezondheidszorg - - - - 

2.4 Beschermd wonen 0 0 0 0 

2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak) 4.172 4.169 4.166 4.154 

Totaal Baten 4.314 4.309 4.306 4.294 
      

Saldo van baten en lasten - 12.969 - 12.734 - 12.605 - 12.590 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 988 - 988 - 988 - 988 
      

Onttrekkingen 971 971 977 971 
      

Mutatie reserves - 17 - 17 - 11 - 17 
      

Resultaat - 12.986 - 12.751 - 12.616 - 12.607 

 

  



-37- 
 

2.3 Programma 3 – Beheer openbare ruimte en Milieu 
 

 

Inleiding 

 

Sinds 2020 is het Beheer Kwaliteitsplan (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. Met het 

BKP is ook bepaald wanneer elk beheerobject het einde van de levensduur heeft bereikt en 

vervangen dient te worden en wat de kosten hiervan zijn. Deze investeringsprojecten zijn 

opgenomen in het Integraal Uitvoerings Plan (IUP) dat jaarlijks wordt geactualiseerd.  

 

De budgetten uit het BKP zijn gebaseerd op de eenheidsprijzen van eind 2018/begin 2019. Deze zijn 

inmiddels verouderd en niet meer toereikend. Indexatie is nodig om te voldoen aan de afspraken uit 

het Integraal uitvoeringsplan (IUP) en om de budgetten in evenwicht te brengen met de taken die 

voortvloeien uit het vastgestelde beleid. Concreet: de (integrale) projecten zoals gepland uitvoeren. 

Zonder toekenning van de indexatie kunnen we niet alle geplande projecten uitvoeren en lopen we 

achterstanden op. De grillige en hopelijk tijdelijke prijsstijgingen op bijvoorbeeld elektriciteit, gas 

maar ook de schaarste aan middelen vanwege de oorlog in Oekraïne zijn niet in deze indexering 

meegenomen. De indexaties en prijsstijgingen hebben financiële gevolgen voor vele (lopende) 

onderhoudscontracten en projecten. 

 

Alle onderhouds- en vervangingsprojecten in de openbare ruimte zijn benoemd en nader uitgewerkt 

in het IUP.  

 

In deze begroting gaan we er vanuit dat in 2023 de Omgevingswet in werking treedt. Er komen 

bodemtaken vanuit de provincie naar gemeenten. Er ontstaat voor de milieuthema’s geluid, bodem, 

lucht, en meer afwegingsruimte om regels vast te stellen in omgevingsplan en/of programma’s op te 

stellen. Begin 2021 zijn de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de structurele kosten van de 

ODRU geactualiseerd en vormt de basis voor de uitbreiding van het uitvoeringsbudget 

‘gemeenschappelijke regeling’. Invulling van de afwegingsruimte en de instrumenten omgevingsplan 

en/of programma zijn meegenomen onder programma 5.5 en 5.6 Ruimtelijke ontwikkeling / 

Omgevingswet.  

 

Het groenstructuurplan is vastgesteld en we gaan verder met het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma om de ambities uit dit plan tot realisatie te brengen. 
 

Afvalverwijdering 

 

Huidig beleid 

De in 2020 door de raad vastgestelde Strategienota grondstoffenbeleid Wijk bij Duurstede is de basis 

voor ons huidige afvalbeleid. In de strategienota is beschreven hoe we als gemeente de transitie 

willen maken naar een circulaire economie. Het uitgangspunt daarbij is de VANG doelstelling. VANG 

staat voor Van Afval Naar Grondstof en is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat,  VNG, RWS en NVRD (Nederlandse Vereniging voor Reinigings Diensten).  
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Ontwikkelingen in 2023 

Vanaf 1 april 2021 is de afvalstoffenheffing verdeeld in een vast basisbedrag, en een bedrag dat 

berekend wordt voor iedere keer dat een inwoner restafval aanbiedt. Na een half jaar zijn de 

milieuresultaten tussentijds geëvalueerd. In het 4e kwartaal van 2022 is gestart met een uitgebreide 

evaluatie waar naast de milieuresultaten, ook de financiële resultaten worden geëvalueerd. De 

resultaten zijn uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 gereed. Waar nodig zal op basis van deze 

resultaten gekeken worden of, en zo ja welke, maatregelen nodig of wenselijk zijn.  

 

De afgelopen jaren werd de wens voor gebruiksvriendelijkere openingstijden van de milieustraat 

groter. In het 4e kwartaal van 2022 is gestart met inventarisatie van de wensen van onze inwoners. 

Naar aanleiding van de wensen van de inwoners wordt een plan van aanpak opgesteld en aan de 

gemeenteraad voorgelegd met de mogelijkheden en de bijbehorende (financiële) impact hiervan. 

Het doel is om een eventuele aanpassingen van openingstijden in te voeren voor het nieuwe 

groeiseizoen start (maart 2023).  

  

We willen de jeugd graag betrekken bij de gedachte ‘afval = grondstof.’ Hiervoor is het project 

“Afvalvrije scholen” ontwikkeld. In het voorjaar van 2022 hebben alle basisscholen een convenant 

ondertekend waarbij men gemotiveerd werd om het afval zo veel mogelijk te reduceren en goed te 

scheiden. Wanneer een school voldoet aan de voorwaarden mag een school gratis gebruik maken 

van de afvalinzameling. Verder is er een keuzemenu van activiteiten waar scholen gebruik van 

kunnen maken. Door de afvalcoach wordt contact gehouden en gecontroleerd of scholen aan de 

doelstellingen voldoen. 

 

Straatreiniging en gladheidsbestrijding 

 

Met de invoering van de regiegemeente zijn er diverse uitvoeringstaken overgeheveld naar 

aannemers. Een direct gevolg hiervan was dat de buitendienst kleiner werd en er minder voertuigen 

nodig waren. De eigen veegmachine, diverse bussen en tractoren zijn verkocht en niet vervangen. De 

taken op gebied van straatreiniging zijn uitbesteed en sinds 2022 opgenomen in het nieuwe Groen 

en Reinigingsbestek. In 2023 wordt de laatste stap gemaakt en dat is de aanschaf van nieuwe 

gladheidsbestrijdingsmaterieel (strooiers) die ook geschikt zijn voor het zogenaamde ‘nat’ strooien 

(natgemaakt zout dat beter blijft liggen). Op de nieuw te realiseren milieustraat worden hiervoor 

nieuwe voorzieningen ingericht. De gladheidsbestrijding wordt deels door de eigen dienst uitgevoerd 

en deels door aannemers op basis van de Strooiroutekaart en uitgangspunten.  

 

Riolering, waterwegen en kunstwerken 

 

Huidig beleid 

De huidige beleidskaders voor Riolering en Water zijn vastgelegd in het Water en Rioleringsplan 

2020-2024. Daarnaast hebben we ons te houden aan de KEUR van het Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden (HDSR). De Keur is een verordening die het HDSR hanteert bij de bescherming van 

watergangen, waterkeringen en bijhorende kunstwerken.  

 

Ontwikkelingen in 2023 

• Uit de diepteschouw in 2022 van het HDSR blijken verschillende watergangen, die in eigendom 

zijn van de gemeente Wijk bij Duurstede, niet op diepte te zijn. Deze watergangen voldoen 

hiermee niet aan de onderhoudsverplichtingen die gesteld zijn in de Keur van het HDSR. In 2023 

moeten de watergangen gebaggerd worden.  
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• Via de impulsregeling Water in de Leefomgeving is subsidie (€ 45.000) verkregen waardoor in 

2023 in het Stadspark van Wijk bij Duurstede 300 m1 natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen 

worden.  

• Periodiek wordt een Constructieve Risico-analyse van al onze bruggen gemaakt, hierbij wordt in 

beeld gebracht welke gegegevens van bruggen aanwezig moeten zijn om goed beheer te kunnen 

uitvoeren. Vanuit deze analyse is geadviseerd om voor 11 bruggen aanvullende draagkracht-

berekeningen uit te voeren om hiermee mogelijke risico’s te bepalen.  

 
Openbaar groen (incl. speeltuinen) 

 

Het huidig beleid wordt met name gevormd door het Groenstructuurplan 2018 – 2038, het 

bomenbeleidsplan en het Beheerkwaliteitsplan.   

 

Ontwikkelingen in 2023 
Er wordt gestart met: 

• het uitvoeringsprogramma van het Groenstructuurplan. Per ambitie volgt een plan van aanpak 

met het benodigd budget hiervoor. In 2023 worden diverse projecten en visie hiervoor al 

opgestart of opgesteld. Denk daarbij aan een visie natuureducatie, de uitvoering  van de 

beheervisie kasteelpark in samenspraak met bewoners, beleid omgang met invasieve soorten, 

beleid wortelopdruk en verdere mogelijkheden opplussen biodiversiteit. In 2022 zijn de nieuwe 

maaibestekken in werking getreden: 1 contract voor groen en reiniging (gras en onkruid in 

plantvakken en op verharding) en 1 contract voor Bermen, watergangen en biodiversiteit. Beide 

contracten zijn gebaseerd op de basiseisen van biodiversiteit zoals vermeld in het 

groenstructuurplan.  

• Daarnaast wordt er ook een nieuw bomenbeleidsplan opgesteld, gebaseerd op de uitgangspunten 

van het Handboek Bomen. Hierbij kan al worden aangegeven dat door de veranderende 

klimaatomstandigheden en de bestrijding en behandelingen van boomziekten extra zorg, zoals 

extra snoeiwerkzaamheden en watergeven, noodzakelijk is om het huidige bomenbestand op peil 

te houden.  

• In de gemeente staat in totaal 167.00 m2 bosplantsoen, dit zijn de grote groenvakken langs 

parken/parkeerterrein of achter tuinen, die een hoogte tot wel 7 meter kunnen bereiken. Hier is 

de afgelopen 10 à 15 jaren geen tot weinig onderhoud aan uitgevoerd, in het kader van de 

bezuinigingen. Alleen de randen werden gesnoeid door de eigen dienst om doorgangen vrij te 

houden en overlast te beperken. Hierdoor is een verarming van de biodiversiteit ontstaan die niet 

wenselijk is. Het bosplantsoen moet over een periode van 3 jaar fors worden gesnoeid, de 

randenbeplanting moet gerooid worden en de soortenrijkdom hersteld om weer op 

beeldkwaliteit B beheerd te kunnen worden. Eind 2022 starten we met de werkzaamheden voor 

het eerste gedeelte. 

• In 2022 is gestart met het opstellen van een speelruimtebeleidsplan. Tot op heden was het beleid 
om enkel het huidige areaal te vervangen zonder uitbreidingen. De noodzakelijke vervangingen 
zijn gebundeld en worden jaarlijks aan een aannemer uitbesteed, wat met de directe 
omwonenden wordt afgestemd. Al jaren is er een stijgende behoefte aan meer maatwerk en 
participatie op gebied van speelterreinen, wat nu mogelijk wordt met het nieuwe beleidsplan dat 
medio 2023 gereed zal zijn.  
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Wegen en straatmeubilair 

 

Het huidig beleid van wegen wordt gevormd door het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) en het Beeldkwaliteitsplan. 

  

Ontwikkelingen in 2023 

• Het afronden van de nieuwe wegenlegger (document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk 

is voor het onderhoud van een openbare weg en geeft (juridische) duidelijkheid over de 

openbaarheid van de weg (of deze voor iedereen toegankelijk is of niet) en degene die 

onderhoudsplichtig is.  

• De keermuren en hekwerken in de openbare ruimte zijn niet opgenomen in de beheersystemen. 

We brengen deze hekwerken en keermuren in kaart en voegen deze in onze beheersystematiek 

toe. Vooruitlopend hierop zullen we de (deels eenmalige) kosten in kaart brengen voor het in 

stand krijgen en houden van de hekwerken en keermuren.  

 
Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur  

 

We werken in 2023 aan een leefbare en gezonde leefomgeving op de volgende thema’s en acties: 

• Implementeren Utrechtse Handhavingsstrategie, gericht op verdere uniformering op strategisch 
niveau van de milieutaken die zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst; 

• Implementatie Nota Bodembeheer 2022: gericht op duurzaam en circulaire grondstromen; 

• Stimuleren van sanering van asbestdaken in combinatie met duurzame daken; 

• Acties gericht op het terugdringen van milieudelicten; 
 
De uitvoering van het groenstructuurplan richt zich de komende tijd op de volgende ambities: 
 
Natuureducatie 
We willen educatie vanuit de verschillende thema’s vanuit duurzaamheid integraal vorm gaan geven. 

Samen met verschillende partijen gaan we een nieuwe visie en uitvoeringsprogramma opstellen voor 

educatie. Hiervoor is eenmalig geld nodig. Met het opstellen van de visie en uitvoeringsprogramma 

wordt bepaald wat er definitief nodig is. 

 

Om de lopende activiteiten van de ODRU (bekostigd vanuit Budget Landschapscoördinatie & Natuur) 

door te laten gaan en voor de scholen geen gat te laten vallen is budget nodig. In 2023 wordt de visie 

hiervoor opgesteld, waarna het uitvoeringsprogramma in 2024 volgt. Tot het vaststellen van dit 

programma volgen we het huidig beleid. Verwachting is dat in de toekomst minimaal dezelfde 

investering nodig is.  

 
Biodiversiteit 
Voor de ambitie vergroten van de biodiversiteit zal in het uitvoeringsplan een uitwerking worden 

gemaakt. Om initiatieven om de biodiversiteit te kunnen vergroten nu al mogelijk te maken is een 

klein budget wenselijk.  Vaak is een kleine bijdrage voldoende om projecten van de grond te krijgen 

zoals bijvoorbeeld het plaatsen van eenden korven.   
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Cultuurhistorie en groen 

Er wordt momenteel een visie en een beheerplan opgesteld voor het kasteelpark om meer recht 

doet aan het oorspronkelijk ontwerp(en) en de historie. Op dit moment kunnen we alleen inschatting 

maken van de minimale beheerkosten voor de monumentale bomen. De overige kosten worden pas 

later inzichtelijk als de visie en het beheerplan definitief zijn. 

 

 

Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

Algemeen - Indexatie onderhoudsbudgetten BOR 

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

/Wat levert het op? (+) 
 De budgetten uit het 

beheerkwaliteitsplan (BKP) zijn 

gebaseerd op de eenheidsprijzen 

van eind 2018/begin 2019. Deze zijn 

inmiddels verouderd en niet meer 

toereikend. Indexatie is nodig om te 

voldoen aan de beleids- en 

uitvoeringsafspraken en om de 

budgetten hiermee in evenwicht te 

brengen. Concreet: De openbare 

ruimte beheren op beeldkwaliteit B 

(deels C voor onderdeel verharding).  

 

De grillige en hopelijk tijdelijke 

prijsstijgingen vanwege de oorlog in 

Oekraïne zijn niet in deze indexering 

meegenomen. 

 

De hoogte van de indexatie, 15%, is 

gebaseerd op ons rekenmodel 

Impact, wat rekening houdt met de 

aparte indexeringen op mankracht, 

materiaal en materieel. Daarnaast 

wordt de indexering onderbouwd 

vanuit de dagelijkse praktijk, onder 

andere door hogere benodigde 

budgetten voor het bomen-

onderhoud (deels BKP en deels 

klimaatverandering) en het bestek 

“Maaien, bermen en watergangen” 

(deels BKP en deels actualisatie 

beleid, waarin rekening is gehouden 

met de ambities uit het 

Groenstructuurplan). 

Het BKP en IUP uitvoeren zodat de openbare 

ruimte schoon, heel en veilig blijft op 

beeldkwaliteit B. Hierbij gaat het om het 

dagelijks en groot onderhoud.  

 

Het huidige BKP voor do/go is: €2.150.845.  

Hiervoor is de benodigde indexatie  

€ 320.000. 

Structureel: 

2023  - € 320.000 

2024 -  € 320.000 

2025  - € 320.000 

2026  - € 320.000 
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Algemeen - Indexatie vervangingskredieten BOR 

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

/Wat levert het op? (+) 
 De budgetten uit het 

beheerkwaliteitsplan (BKP) zijn 

gebaseerd op de eenheidsprijzen 

van eind 2018/begin 2019. Hierbij is 

het uitgangspunt dat het huidige 

beheeronderdeel conform de 

huidige situatie wordt vervangen, je 

krijgt wat je had. Deze budgetten 

zijn inmiddels verouderd en niet 

meer toereikend. Indexatie is nodig 

om te  voldoen aan de afspraken uit 

het Integraal uitvoeringsplan (IUP) 

en om de budgetten in evenwicht te 

brengen met de taken die 

voortvloeien uit het vastgestelde 

beleid. Concreet: de (integrale) 

projecten zoals gepland uitvoeren.  

 

Zonder toekenning van de indexatie 

kunnen we niet alle geplande 

projecten uitvoeren en lopen we 

achter-standen op. De grillige en 

hopelijk tijdelijke prijsstijgingen 

vanwege de oorlog in Oekraïne zijn 

niet in deze indexering 

meegenomen. De hoogte van de 

indexatie, 15%, is gebaseerd op ons 

rekenmodel Impact. Dit model 

houdt rekening met de aparte 

indexeringen op mankracht, 

materiaal en materieel. Daarnaast 

wordt de indexering onderbouwd 

vanuit de dagelijkse praktijk. Het 

verschil in het aangevraagde bedrag 

per jaar komt voort uit onze 

planning. 

Vervangingsprojecten uitvoeren volgens de 

planning in het IUP. Zowel reguliere 

vervangingen als achterstanden die in het 

verleden zijn opgelopen door een tekort aan 

budget.  

 

Het verhogen van de kredieten. De 

kapitaallasten die hierdoor verhoogd worden 

zijn hier opgenomen. 

 

Vanaf 2020 tot en met 2025 hebben we een 

gemiddeld jaarlijks budget van € 2.000.000. 

Het daadwerkelijk benodigde bedrag 

fluctueert per jaar, waarbij we tijdens de 

looptijd van het BKP niet boven het totale 

bedrag uitkomen. 

Structureel: 

2023    € 0 

2024 - € 9.593 

2025  - € 18.207 

2026  - € 19.964 
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3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding -  Ondersteuning vrijwilligers en communicatie zwerfaval 

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

/Wat levert het op? (+) 
KDN Eind 2022 stopt de landelijke 

zwerfafvalvergoeding na 10 jaar. Dit 

betekent dat we vanaf 2023 geen 

gebruik meer kunnen maken van 

het jaarlijkse budget. 

De afgelopen jaren hebben we een 

mooie basis gelegd om de 

hoeveelheid zwerfafval te 

verminderen. Maar we zijn er nog 

niet. De vastgestelde doelen zijn:  

- De samenleving betrekken en 

inzetten, daar waar dat kan. Dit 

zwerfafval zelf opruimen of laten 

opruimen in een bestek brengt 

hogere kosten met zich mee. 

- De huidige inzet van vrijwilligers 

die zwerfafval opruimen op peil 

houden en eventueel de 

hoeveelheid vrijwilligers laten 

groeien.  

- Aandacht blijven besteden aan het 

informeren over zwerfafval en het 

creëren van bewustwording. Dit 

met als doel zwerfafval bij de bron 

te bestrijden. 

We zetten de huidige ondersteuning van 

onze vrijwilligers; de “opgeruimde 

Wijkenaren” voort en voeren jaarlijks een of 

enkele communicatieacties uit. Hiervoor 

hebben we een structureel budget nodig van  

€ 10.000. 

Structureel: 

2023  - € 10.000 

2024  - € 10.000 

2025  - € 10.000 

2026  - € 10.000 

 

 

3.3 Riolering, waterwegen  en kunstwerken - Baggeren watergangen 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Borgen doorstroming en berging 

van watergangen.  

Eens in de vier jaar doet het 

Hoogheemraadschap een 

diepteschouw van alle watergangen. 

Uit de diepteschouw van 2022 

blijken verschillende watergangen, 

die in eigendom zijn van de 

gemeente Wijk bij Duurstede, niet 

op diepte te zijn. Deze watergangen 

voldoen niet aan de 

onderhoudsverplichting die gesteld 

zijn in de Keur van het HDSR. 

Deze watergangen moeten worden 

gebaggerd. Na uitvoering is de doorstroming 

en de berging van deze watergangen 

geborgd. De kosten voor het baggeren 

worden gedekt uit de Voorziening 

Onderhoud Watergangen (baggerplan). 

Incidenteel: 

2023 - € 90.000 

2023 + € 90.000 
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3.3 Riolering, waterwegen  en kunstwerken - Draagkrachtberekeningen voor 11 verkeersbruggen uitvoeren 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Voldoen aan de zorgplicht voor een 

goed en zorgvuldig weg- en 

kunstwerkenbeheer: Vanuit de 

uitgevoerde Constructieve 

Risicoscan van alle verkeersbruggen 

in Wijk bij Duurstede blijken bij 11 

bruggen onvoldoende gegevens 

beschikbaar te zijn om een goede 

constructieve risicoanalyse te doen. 

Deze analyse is belangrijk om inzicht 

te krijgen of bruggen aan de huidige 

constructieve eisen voldoen. 

Voor 11 verkeersbruggen een 

draagkrachtonderzoek uit te voeren om de 

risico’s te bepalen ten aanzien van de 

constructieve veiligheid. 

Incidenteel: 

2023 - € 62.500 

 

 

3.3 Riolering, waterwegen  en kunstwerken – Pompen en gemalen 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Voldoen aan de verplichtingen in de 

onderhoudscontracten en WRP. De 

kosten voor het dagelijks en groot 

onderhoud van de rioolpompen en 

gemalen zijn ten opzichte van 2018 

met 20% gestegen. Deze cijfers zijn 

onderbouwd met het programma 

Impact. Het rioleringsbeleid is 

vastgelegd in het Water- en 

Rioleringsplan(WRP) 2020-2024 

Om de reguliere taken op het gebied van 

beheer en onderhoud van 485 pompgemalen 

op een goede manier uit te kunnen voeren 

dienen de huidige budgetten structureel met 

20% verhoogd te worden. Wanneer deze 

verhoging niet wordt doorgevoerd kunnen 

we niet meer aan alle contractuele 

verplichtingen voldoen. De kosten worden 

gedekt uit de voorziening riolering. 

Structureel: 

2023 - € 26.540 

2024 - € 26.540 

2025 - € 26.540 

2026 - € 26.540 

 

 

3.3 Riolering, waterwegen  en kunstwerken - Rioolstelsel, dagelijks en groot onderhoud verhogen 

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

/Wat levert het op? (+) 

 De kosten voor het dagelijks en 

groot onderhoud van de riolering 

zijn ten opzichte van 2018 met zijn 

12% gestegen. Deze cijfers zijn 

onderbouwd met het programma 

Impact. Het rioleringsbeleid is 

vastgelegd in het Water- en 

Rioleringsplan(WRP) 2020-2024. 

Om alle reguliere taken op het gebied van 

riolering op een goede manier uit te kunnen 

voeren dienen de huidige budgetten 

structureel met 12% verhoogd te worden. 

Wanneer deze verhoging niet wordt 

doorgevoerd kunnen we niet meer aan alle 

contractuele verplichtingen voldoen. De 

kosten worden gedekt uit de voorziening 

riolering. 

Structureel: 

2023 -  € 14.620 

2024  - € 14.620 

2025  - € 14.620 

2026  - € 14.620 
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3.4 Openbaar Groen (incl. speeltuinen) - Bosplantsoen, renovatie 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Een goede uitgangspositie voor het 

regulier beheer maken bij het 

bosplantsoen.  

 

Er is in de gemeente 167.000 m² 

bosplantsoen, de hoog groeiende 

grote plantsoenvakken. De 

afgelopen 10 – 15 jaar is hier geen 

tot weinig onderhoud aan gepleegd, 

als bezuiniging. Hierdoor is het 

bosplantsoen niet periodiek 

gesnoeid waardoor verarming van 

de biodiversiteit en overlast voor 

verkeer en omwonenden is 

ontstaan. Verarming van de 

biodiversiteit staat ook haaks op de 

doelstellingen in het Groen-

structuurplan, het behouden en 

versterken van biodiversiteit. 

Al het bosplantsoen wordt over een periode 

van 6 jaar hersteld. Het bosplantsoen wordt 

fors  gesnoeid, en de rand-beplantingen 

gerooid (de 1e meter naast het 

bosplantsoen, ook tussen particuliere grond 

en plantsoen). We herstellen de 

soortenrijkdom en grond- en afvaldumpingen 

worden opgeruimd. Waar nodig wordt de 

omgeving aangepast en/of hersteld. In totaal 

bedragen de kosten € 600.000 over 6 jaar. 

Het BKP gaat uit van een gemiddeld areaal 

met een gemiddelde leeftijd en niet van een 

100% achterstallig bosplantsoen. Dat is 

destijds ook aangegeven bij het vaststellen 

van het BKP. 

Incidenteel: 

2024  - € 200.000 

2025  - € 200.000 

 

 

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen) - Bestek Cyclisch Onderhoud Bomen 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het veilig en duurzaam in stand 

houden van het bomenbestand in 

de gemeente. 

Structureel extra budget is nodig om bomen 

te snoeien en te kappen. Omdat op meer 

plaatsen wordt gewerkt, zijn ook meer 

verkeersvoorzieningen noodzakelijk. 

De laatste jaren stijgt het benodigde 

onderhoud aan de bomen fors. 

Daar zijn een aantal redenen voor. Het 

klimaat verandert in Nederland. Hier hebben 

diverse boomsoorten last van. Door 

vermindering van conditie en ontstaan van 

wonden, hebben boomziektes meer kans. De 

snoeimethode is ook gewijzigd en er zijn 

extra watergiften nodig bij met name nieuwe 

aanplant.  

 

Een deel van het structureel benodigde 

budget wordt al voorzien door de 

indexeringen. Van het benodigde budget van  

€ 50.000 wordt € 15.000 gedekt uit de 

indexeringen. 

Structureel: 

2023  - € 35.000 

2024  - € 35.000 

2025  - € 35.000 

2026  - € 35.000 
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3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen) - Invasieve plantensoorten, bestrijding 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Het bestrijden van de invasieve 

plantensoorten. Er zijn in de 

gemeente drie soorten invasieve 

plantensoorten aanwezig: Japanse 

Duizendknoop, Afghaanse 

Duizendknoop en Reuzen-

berenklauw. De sterk oprukkende 

Reuzenberenklauw is gevaarlijk voor 

fietsers en voetgangers. 

Er zijn al veel maatregelen getroffen om 

Japanse Duizendknoop te bestrijden. 

Afgelopen jaar is vooral de Reuzenberen-

klauw enorm uitgebreid. Om de komende 

jaren de planten terug te dringen is extra 

inspanning en is boven het huidige budget 

een tijdelijk extra budget van € 13.000 nodig, 

voor de duur van drie jaren. 

Incidenteel: 

2023  - € 13.000 

2024  - € 13.000 

2025  - € 13.000 

 

 

 

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen) - Wortelopdruk en extreme overlast 

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

/Wat levert het op? (+) 

 De omgeving rond bomen veilig 

houden, wortelopdruk verhelpen 

en/of bomen rooien en de 

omgeving herstellen. Hierdoor 

verbetert de veiligheid op 

voetpaden en parkeerplaatsen. 

We gaan de onveilige en toegankelijke 

situaties herstellen. Dit doen we door de 

verhardingen tijdelijk te herstellen, 

opsluitbanden weg te halen of de boom te 

verwijderen (potentieel gaat het om ca 4.500 

bomen). 

Structureel: 

2023  - € 40.000 

2024  - € 40.000 

2025  - € 40.000 

2026  - € 40.000 

 

 

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen) - Bestek Maaien bermen en Watergangen, Biodiversiteit 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Het maaien van bermen en 

watergangen, met het versterken en 

behouden van biodiversiteit 

(minimale vereisten). 

Het Groenstructuurplan geeft de 

richtlijn om biodiversiteit te 

behouden en/of te versterken waar 

mogelijk. Er is een nieuw 

onderhoudsbestek waarin de 

minimaal noodzakelijke 

werkzaamheden verricht moeten 

worden om de huidige biodiversiteit 

te behouden. 

De huidige werkzaamheden voor maaien van 

bermen en watergangen zijn contractueel 

vastgelegd in het nieuwe onderhoudsbestek: 

• De bermen, ruw grastypen, worden waar 

mogelijk ecologisch gemaaid voor behoud 

van kruiden en insecten.   

• De overige delen worden standaard 

gemaaid.  

• Het maaien van de zichthoeken voor het 

verkeer.  

• Maaien rond zitbanken, afvalbakken en 

verkeersvoorzieningen.  

• Onderhoud van poelen en slangenhopen. 

Na budgetaanpassing zijn de kosten 

marktconform. 

Structureel: 

2023  - € 70.000 

2024  - € 70.000 

2025 -  € 70.000 

2026  - € 70.000 
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3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen) - Vervanging Skate-elementen Eigenwijks Speelpark 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Het Eigenwijks Speelpark is in 2019 

deels opnieuw ingericht en 

ingedeeld. Een grote groep initia-

tiefnemers vanuit de samenleving is 

daarmee aan de slag gegaan. Het 

speelpark wordt heel goed gebruikt 

door kinderen en jongeren. Naast 

de huidige pumptrack zijn het oude 

stuk asfalt met de betonnen skate-

objecten aan vervanging toe. Deze 

beginnen gevaarlijk te worden. Door 

dit deel van het speelpark uit te 

breiden met  een nieuw skatepark, 

sluit dit qua functionaliteit naadloos 

aan op de eerder aangelegde en 

succesvolle pumptrack. 

Het huidige versleten asfaltplein met losse,  

versleten betonnen skate-elementen 

vervangen door een betonnen, uit één 

geheel geconstrueerd betonnen skatepark, 

wat aansluit op de aanwezige pumptrack. 

Het gevraagde budget van € 55.000 is een 

deel van de benodigde € 80.000. Het 

resterende bedrag zal door sponsoring, 

fondswerving, etc. bijeengebracht worden 

door de initiatiefnemers uit de samenleving.  

 

De investering van € 55.000 betekenen kapi-

taallasten vanaf 2024: € 1.650 per jaar. De 

jaarlijkse onderhoudskosten ten behoeve van 

het noodzakelijk onderhoud zijn hierin nog 

niet opgenomen maar worden opgenomen in 

de areaaluitbreiding van het BKP. 

Structureel: 

2023  € 0 

2024  - € 1.650 

2025  - € 1.650 

2026  - € 1.650 

 

 

3.5 Wegen en straatmeubilair  -  Onderhoudskosten muren, grondkeringen en hekwerken 

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

/Wat levert het op? (+) 

 De muren en hekwerken  

onderhouden zodat ze schoon, heel 

en veilig zijn of blijven en hun 

optimale levensduur kunnen 

bereiken. 

De muren en hekwerken in onze openbare 

ruimte hebben we niet in beeld. We 

onderhouden deze objecten ook niet. Dit 

terwijl onderhoud wel nodig is. In 2023 gaan 

we deze beheeronderdelen in beeld brengen, 

inspecteren en invoeren in ons beheer-

systeem en bepalen we welke onderhouds- 

en vervangingskosten noodzakelijk zijn.  

Naar verwachting zal een extra eenmalige 

inhaalslag noodzakelijk zijn.  

Genoemde bedragen zijn een inschatting. 

Incidenteel: 

2023 - € 15.000 

 

Structureel: 

2023  - € 8.000 

2024  - € 8.000 

2025 -  € 8.000 

2026  - € 8.000 
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3.6 Milieu - Sanering van asbestdaken 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Werken aan een leefbare omgeving 

door de sanering van asbestdaken in 

combinatie van de opwekking van 

duurzame energie te stimuleren. In 

onze gemeente bevinden zich op ca. 

400 locatie asbestdaken. Deze 

daken zijn oud en kunnen door 

verwering een bron van 

vezelverspreiding naar de bodem 

veroorzaken. 

We gaan eigenaren van een asbestdaken 

stimuleren zonnepanelen te plaatsen als zij 

hun asbestdaken  verwijderen. Dit doen we 

door inzet van communicatie en 

subsidieverlening. We evalueren de huidige 

subsidieregeling voor het buitengebied 

‘asbest eraf, zon erop Kromme Rijngebied’. 

Deze (lokale) regeling kent een vergoeding 

van het inspectierapport van maximaal € 400 

per gesaneerd dak. In 2023 volgt een 

uitgewerkt bestuurlijk voorstel. 

Incidenteel: 

2023 - € 12.000 

2024 - € 12.000 

2025 - € 10.000 

 

 
 

3.6 Milieu - Milieucriminaliteit 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN Inzet van ODRU om milieudelicten 

te verminderen. Bij milieudelicten 

gaat het om moedwillig negeren van 

milieuregels om geld te verdienen 

en/of te besparen. In februari 2022 

is door de wethouder een memo 

naar de gemeenteraad gestuurd. 

Het opsporen en beëindigen van een 

onwettige (milieu)activiteit. Bijvoorbeeld het 

aanhouden en de inspectie van verdachte 

vervoersbewegingen van grond en nacht- of 

weekendcontroles op bedrijventerreinen. 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

2024 - € 10.000 

2025 - € 10.000 

 

 

3.6 Milieu - Landschapscoördinator blijvende inzet 

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

/Wat levert het op? (+) 

 De biodiversiteit en 

landschapstructuur wordt versterkt 

door in het landelijk gebied 

bewoners te stimuleren meer 

landschappelijke elementen zoals 

hagen en houtsingels aan te 

planten.  

De landschapscoördinator wordt via 

de stuurgroep kromme rijngebied 

betaald. Zes gemeenten en het 

waterschap in het 

krommerijngebied zijn hiervan lid. 

We blijven de landschapscoördinator 

inzetten om boeren en burgers te stimuleren 

en te adviseren bij aanplant van bomen, 

aanleg poelen etcetera op erven en in 

buitengebied. De afgelopen 11 jaar is niet 

geïndexeerd en is vanuit reserves 

gefinancierd. Deze buffer is nu echter op. Om 

te zorgen dat de landschapscoördinator kan 

blijven moet nu eenmalig een indexatie slag 

worden gemaakt. 

Structureel: 

2023 - € 5.640 

2024  - € 5.640 

2025  - € 5.640 

2026  - € 5.640 
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3.6 Milieu - Uitvoeringsprogramma groen 

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

/Wat levert het op? (+) 

 De raad heeft het 

groenstructuurplan vastgesteld 

waarin 4 hoofdambities tot 2038 

staan benoemd: 

1. Verbeteren kwaliteit van het 

openbaar groen 

2. Versterken samenhang 

cultuurhistorie en groen 

3. Bewoners betrekken bij groene 

omgeving. 

4. Behoud en versterken 

biodiversiteit.  

Om deze ambities te realiseren is  

het nodig een uitvoerings-

programma groen op te stellen. Per 

ambitie worden deelprogramma’s 

opgesteld en wordt bepaald hoeveel 

budget er nodig is. 

1. Uitvoeringsprogramma groen opstellen 

(eenmalig  € 10.000) 

2 Visie en uitvoeringsprogramma 

natuureducatie opstellen (eenmalig € 10.000) 

3. Lopende natuureducatie voortzetten.  

(€ 15.000 per jaar) 

4. Bijdragen aan kleinschalige 

natuurprojecten (€ 2.000 per jaar) 

5. Uitvoeren beheervisie kasteelpark  

(€ 10.000 per jaar) 

 

 

Incidenteel: 

2023 - € 20.000 

 

Structureel: 

2023 -  € 27.000 

2024  - € 27.000 

2025  - € 27.000 

2026  - € 27.000 

 

 

3.6 Milieu - Uitvoering milieutaken door Omgevingsdienst Regio Utrecht 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Uitvoering van nieuwe milieutaken 

en anders werken bij invoering  

Omgevingswet.  

 

Bij van kracht worden van de 

Omgevingswet wordt de gemeente 

verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de vaste bodem. Nu is nog de 

provincie verantwoordelijk voor 

ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging.  

 

Nieuwe bodemtaken onderdeel 

laten zijn van de gemeentelijke VTH 

taken. Monitoring Basiskaart Geluid 

emissie (BGE). 

Uitvoering van overgedragen milieutaken van 

provincie naar gemeente (specialistische 

bodemtaak). Dit betreft een beoordeling 

bodemsaneringen en toezicht op de 

uitvoering van bodemsanering. Het betreft 

een basistaak die gemeenten overdragen aan 

een Omgevingsdienst, in onze regio is dat de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Dit 

is een prognose. We verwachten € 5.000 

jaarlijks niet gecompenseerd te krijgen. Inzet 

van de ODRU bij taken van de gemeente op 

het terrein van vergunning- verlening, 

toezicht en handhaving en 

informatieverzoeken ca € 15.662 (159 uur). 

In september 2022 volgt een update vanuit 

de ODRU. 

 

Structureel: 

2023 - € 20.662 

2024 - € 20.662    

2025 - € 21.662             

2026 - € 21.662 
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Bestuurlijke risico’s 

 
Risico’s  Beheersmaatregel  Voortgang Ontwikkeling  Kans  Impact  

De eenheidsprijzen zoals 

opgenomen in de 

onderhoudscontracten en 

ramingen voor de 

vervangingsprojecten 

(investeringen) worden niet 

geïndexeerd. Hierdoor 

ontstaan tekorten. Schaarste 

van goederen en diensten 

kunnen ervoor zorgen dat 

we niet alle onze taken 

kunnen uitvoeren en de 

veiligheid niet kunnen 

waarborgen. 

Jaarlijkse indexaties op basis van 

CBS-indexen opnemen voor zowel 

de onderhouds-budgetten als 

kredieten /investeringen. 

Afstemming gemeentebreed en in 

de regio hoe we met de 

prijsstijgingen om gaan. 

Indexaties worden jaarlijks 

inzichtelijk gemaakt door ons 

beheersysteem icm IMPACT 

(rekentool met landelijke 

kentallen). Daarnaast worden 

prijsstijgingen separaat 

aangevraagd in de tussentijdse 

nota’s of kadernota. Indien 

indexaties niet worden 

bijgekomen is het mogelijk om 

de beleidsplannen aan te passen 

en te voorzien van een lagere 

ambitie of beeldkwaliteit.  

  

9 8 

 

Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

              

3.01 Huishoudelijk restafval kg per inwoner   137 141 nnb nnb 
                
                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 
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2.3.1 Financiën 
 bedragen x € 1.000 

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

3.1 Afvalverwijdering - 2.649 - 2.662 - 2.680 - 2.654 

3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding - 381 - 381 - 381 - 366 

3.3 Riolering - 1.682 - 1.701 - 1.640 - 1.640 

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) - 2.683 - 2.843 - 2.866 - 2.734 

3.5 Weg- en waterwegen - 2.261 - 2.090 - 2.220 - 2.250 

3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur - 780 - 758 - 755 - 735 

Totaal Lasten - 10.436 - 10.435 - 10.541 - 10.378 
      

Baten      

3.1 Afvalverwijdering 3.376 3.376 3.376 3.376 

3.3 Riolering 2.935 2.935 2.935 2.935 

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) 232 232 232 232 

3.5 Weg- en waterwegen 147 147 147 147 

3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur 12 12 12 12 

Totaal Baten 6.702 6.702 6.702 6.702 
      

Saldo van baten en lasten - 3.734 - 3.733 - 3.839 - 3.676 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 42 - 43 - 45 - 50 
      

Onttrekkingen 210 5 30 112 
      

Mutatie reserves 169 - 38 - 14 63 
      

Resultaat - 3.565 - 3.771 - 3.854 - 3.614 
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2.4 Programma 4 – Economie 
 

 

Inleiding 

 

Vitaliteit is een belangrijk thema voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Door middel van het 

investeren in afspraken met ondernemers en het beter over het voetlicht brengen van erfgoed 

dragen we bij aan het kloppend houden van het historische hart van Wijk bij Duurstede. We doen 

daarnaast  onderzoek naar het peilen van ruimtebehoefte van bedrijfsleven en professionaliseren de 

VVV Kromme Rijnstreek. 

 

4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid 

Het Wijkse bedrijfsleven is sterk verbonden met onze gemeenschap. Het behouden en verder 
ontwikkelen van een sterke economie zorgt voor welvaart en werkgelegenheid en daarmee 
leefbaarheid, levendigheid en vitaliteit. 
 
De economische agenda is leidend bij de uitvoering van ons economisch beleid. Deze agenda omvat 
de speerpunten waarvoor we ons inzetten. Gezamenlijk met het bedrijfsleven gaan we agenda 
herijken en actualiseren. De hoofdlijnen waar we ons op in gaan zetten zijn: 

• Regionale Samenwerking: In de regio willen we onze behoefte aan het behoud van ‘vitaliteit’ 
sterk naar voren brengen. Die vitaliteit willen we behouden door het creëren van extra ruimte 
voor bedrijven en het verbeteren van mobiliteitsverbindingen (auto, OV en fiets).  
De regionale afstemming vindt vooral plaats aan de bestuurstafel Economische Positionering 
van de Metropool Regio Utrecht en in rechtstreeks contact met de provincie. 

• Faciliteren van (duurzaam en startend) ondernemerschap: De gemeente stelt zich op als 
‘partner’ van ondernemers en bedrijven. We denken vanuit die rol mee en faciliteren waar 
mogelijk. Vanuit dat gedeelde perspectief verminderen we zoveel mogelijk de regeldruk voor 
ondernemers. Onder het faciliteren hoort ook het Ondernemersfonds en ontwikkelen van nieuw 
beleid. Voor ondernemers in de ambulante handel willen we het standplaatsenbeleid 
actualiseren.  

• Een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, inwoners en ondernemers:  
De gemeente gaat in 2023 onderzoek doen naar de ruimtebehoefte en wat dit betekent voor de 
programmering van bedrijfsruimte op onze bedrijventerreinen en in onze (nieuwe) woonwijken. 

• Een bruisende, vitale binnenstad die aantrekkelijk is voor inwoners én toeristen:  
In 2021 zijn we gestart met het project Vitaliteit Binnenstad met als doel de samenwerking 
tussen ondernemers, betrokken organisaties en gemeente te versterken. De uitvoering willen 
we verder ondersteunen zodat het centrum voor alle gebruikers maximaal aantrekkelijk is en 
blijft.  

 

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen 

De vitaliteit in onze gemeente willen we behouden. De toeloop van toeristen en (dag)recreanten 
levert een bijdrage aan de inkomsten voor ondernemers en een bijdrage aan onze levendigheid. 
Onze gemeente biedt daarvoor veel kansen: onze binnenstad, het buitengebied met de kastelen in 
de Langbroekerwetering en de fraaie gebied van de Lekdijk-Kromme Rijn. Acties waar we ons 
inzetten zijn een sterke samenwerking met de VVV en Routebureau Utrecht. 
 

 

 

https://www.wijkbijduurstede.nl/wijk-bij-duurstede/vitaliteit-binnenstad-wijk-bij-duurstede
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Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

4.1 Economie - Beheer en acquisitie werkgelegenheid – Vitaliteit binnenstad en (dorps)centra 

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

/Wat levert het op? (+) 
 De vitaliteit en de 

aantrekkingskracht van het centrum 

van Wijk bij Duurstede versterken. 

Dit werkbudget is bedoeld om vanuit de 

gemeente een extra impuls te geven aan (het 

aanjagen van) de samenwerkingsafspraken 

van het traject Vitaliteit Binnenstad (eind 

2022). Het werkbudget is aanvullend op de 

budgetten die structureel al beschikbaar zijn. 

Structureel: 

2023  - € 10.000 

2024  - € 10.000 

2025  - € 10.000 

2026  - € 10.000 

 

 

4.1 Economie - Beheer en acquisitie werkgelegenheid - Marktgelden 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Innen van marktgelden volgens de 

Verordening op de heffing en 

invordering van marktgelden 2022. 

Correctie van het budget, omdat de 

afgelopen jaren een te hoog bedrag begroot 

was. De begrote inkomsten bedragen jaarlijks 

€ 19.000. De inkomsten zijn jaarlijks € 12.000. 

Dit betekent een  verlaging van - € 7.000. 

Structureel: 

2023  - € 7.000 

2024  - € 7.000 

2025  - € 7.000 

2026  - € 7.000 

 

 

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen - Ontwikkelen Standplaatsenbeleid (inclusief 

venten) 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Het standplaatsenbeleid heeft 

betrekking op commerciële 
standplaatsen (Cothen, Langbroek, 
De Heul, De Horden) en op 
incidentele -, niet-commerciële – 
seizoenstandplaatsvergunningen. In 
dit traject worden ook de regels ten 
aanzien van venten meegenomen. 
De centrale doelstelling van het 

standplaatsenbeleid is een helder 

toetsingskader te hebben om 

aanvragen voor standplaatsen 

(ambulante handel anders dan de 

weekmarkt in Wijk bij Duurstede) te 

beoordelen en om te kunnen 

handhaven op onwenselijke 

afwijkingen hierop. Actueel 

standplaatsen beleid moet 

duidelijkheid scheppen. 

Het huidige standplaatsenbeleid heeft een 

update nodig; achterstand wegwerken en de 

basis op orde brengen. Het is nodig te 

bepalen of 1) de huidige strategische koers 

(nog) voldoet en 2) of de uitgifte van 

standplaatsvergunning voldoet aan de 

wettelijke eisen t.a.v. schaarste 

vergunningen. 

Daartoe worden in dit traject de volgend 

stappen doorlopen: 

1) Het functioneren van het huidige 

standplaatsenbeleid wordt in beeld gebracht.  

2) De nieuwe standplaatslocaties worden 

aangewezen inclusief de wijze van 

verstrekken van vergunningen en inning van 

leges. Voor dit traject wordt een extern 

bureau ingeschakeld. 

Incidenteel: 

2023 - € 15.000 
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4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen - Toekomstbestendigheid VVV 

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

/Wat levert het op? (+) 
 VVV Kromme Rijn Streek een nood-

zakelijke professionaliseringslag 

laten maken, waardoor ze op 

langere termijn uitvoering kunnen 

geven aan hun activiteiten en 

daarmee invulling kunnen geven 

aan onze toeristische ambities. 

Met een aanvullende bijdrage kunnen ze een 

professionaliseringsslag maken voor 

digitalisering, productontwikkeling en 

accountmanagement en daarmee 

toekomstbestendig zijn. 

Structureel: 

2023  - € 15.000 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 

 

 

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen – Aanlichten kerk 

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

/Wat levert het op? (+) 
 Uitvoering geven aan de motie van 

de raad (2111-09) inzake het 

aanlichten van de kerk. 

Er wordt een vaste installatie geplaatst voor 

het aanlichten van de kerk. Aan de raad zijn 4 

scenario’s voorgelegd voor deze investering. 

De goedkoopste variant bedraagt € 79.000, 

de uitgebreide variant omvat een investering 

van € 167.000 (excl. energie kosten).  

De kapitaallasten van de gekozen variant 

bedragen € 5.500 respectievelijk € 11.000 per 

jaar. 

Structureel: 

2023    € 0 

2024  - € 11.000 

2025  - € 11.000 

2026  - € 11.000 

 

 

Bestuurlijke risico’s 

 

N.vt. 

 

Beleidsindicatoren 

  

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

4.01 Functiemenging %   41,5 41,5 41,4 nnb 
4.02 Vestigingen per 1.000 inw, 15-64 jr   156,1 164,0 172,0 nnb 
                
                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

Toelichting tabel: ‘Functiemenging’ betreft een gebied met zowel bedrijven als woningen en recreatie. 
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2.4.1 Financiën 
 bedragen x € 1.000 

4 Economie 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid - 428 - 421 - 418 - 418 

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen - 486 - 485 - 485 - 485 

Totaal Lasten - 914 - 906 - 903 - 903 
      

Baten      

4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid 19 19 19 19 

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen 52 52 52 52 

Totaal Baten 71 71 71 71 
      

Saldo van baten en lasten - 843 - 835 - 832 - 832 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 7 - 9 - 11 - 16 
      

Onttrekkingen 1 - - - 
      

Mutatie reserves - 7 - 9 - 11 - 16 
      

Resultaat - 850 - 844 - 843 - 847 
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2.5 Programma 5 – Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en  

                             Mobiliteit 
 

Inleiding 

 

De druk op de woningmarkt is nog steeds ongekend hoog. Dit leidt ertoe dat er op alle niveaus wordt 

gewerkt aan oplossingen om het vraagstuk te verminderen. Onze gemeente blijft ook het komende 

jaar onverminderd inzetten op de mogelijkheid om extra woningen en bedrijfshectares te mogen 

toevoegen. Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan de realisatie van de verschillende 

ontwikkellocaties. De toenemende complexiteit van de ontwikkelingen maakt dat het soms langer 

duurt dan we wensen. De ontwikkelingen rond stikstof kunnen daar ook het komende jaar debet aan 

zijn. Om de druk op de korte termijn te verminderen willen we volgend jaar een aantal flexwoningen 

neerzetten.  

 

Ook de opgaven voor het landelijk gebied zijn fors (natuur, stikstof, energie, woningbouw, etc.). We 

gaan daarom aan de slag een actualisatie van de omgevingsvisie. Zowel op inhoud, maar ook omdat 

de Omgevingswet dit vereist. 

 

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Dan start een transitiefase waarin we aan de slag gaan 

met een andere manier van werken. Naast het actualliseren van de omgevingsvisie moeten we ook 

een omgevingsplan maken met daarin onder meer het borgen van nieuwe milieu- en erfgoedregels.  

 

De raadsagenda en de opgaven rond wonen, gebiedsontwikkeling en de invoering van de 

omgevingswet maken het noodzakelijk om vanaf 2023 met structurele burgerparticipatie te 

beginnen zoals verwoord in de verordening participatie en uitdaagrecht Wijk bij Duurstede 2022. 

 

Ruimtelijke ordening, inclusief aanpak stikstof  

 

We hechten waarde aan een voortvarende, maar ook zorgvuldige begeleiding van ruimtelijke 

procedures. We zien het aantal procedures toenemen evenals de complexiteit. Dat heeft te maken 

met de schaarse ruimte waardoor er vooral sprake is van inbreidingslocaties, de regelgeving van 

thema’s als bodem en geluid en de toenemende aandacht voor participatie. Daarnaast vraagt ook de 

voorbereiding en transitiefase van de Omgevingswet tijd en aandacht van de organisatie. We vragen 

daarom tijdelijk extra formatie aan om procedures te kunnen begeleiden.  

 

Recent is daar ook het vraagstuk van de stikstof bijgekomen. De Rijksoverheid en provincie Utrecht 

hebben daarin een belangrijke rol, maar ook de gemeente wil daarin graag een actieve bijdrage 

leveren om in staat te kunnen zijn om perspectief te kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven.  

 
In de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied stelt de provincie Utrecht een 

gebiedsagenda en een gebiedsplan op om natuurdoelen te behalen. Onderdeel van de agenda en het 

plan zijn thema’s als stikstof(reductie), bodem en water en een vitaal platteland. De provincie 

consulteert de gemeente Wijk bij Duurstede in de uitvoering van de aanpak. Met als doel de Wijkse 

inbreng voldoende te borgen vragen we een eenmalig budget aan. Om over te kunnen brengen waar 

onze belangen liggen én om de effecten daarvan in dienstverlening aan onze inwoners te kunnen 

vertalen. Tot slot vraagt vraagt de U10 gemeenten te delen in plankosten voor de uitwerking van het 

Integraal Ruimtelijke Perspectief in een implementatieplan. 
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Omgevingswet 

 

Gemeenten werken na de inwerkingtreding volgens de bepalingen uit de Omgevingswet. Daarbij 

moeten zij voldoen aan een aantal minimale eisen. Om aan deze eisen te voldoen moeten 

gemeenten aan de slag met kennis van de wet en met het informatie uitwisselen met het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook krijgen gemeenten een andere set wetsinstrumenten.  

 

Aan deze minimale eisen gaan we voldoen maar daarmee zijn we niet er nog niet. De Omgevingswet 

vraagt om een andere manier van werken van de organisatie, van bestuur en van de raad. Na 

inwerktreding van de Omgevingswet komen we in een transitiefase waarin deze nieuwe manier van 

werken verder wordt uitgerold.  

 

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de wet één 

omgevingsvisie vaststellen voor de hele gemeente, op dit moment kent onze gemeente nog twee 

omgevingsvisies. De omgevingsvisie kan worden uitgewerkt in programma’s die richting geven aan 

een omgevingsplan. Dit omgevingsplan omvat alle regels voor de fysieke leefomgeving die gelden in 

een bepaald gebied. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project, verbouwing 

of ander initiatief wordt getoetst aan het omgevingsplan. 

 

Daarnaast komen meerdere milieutaken waaronder alle bodemtaken in principe bij gemeenten 

komen te liggen. Taken die nu nog – formeel – bij de provincie liggen, komen bij gemeenten te 

liggen. Instructieregels verplichten gemeenten om voor bepaalde onderwerpen regels op te stellen, 

zoals bijvoorbeeld voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie. 

Deze regels moeten landen in het omgevingsplan. Dit geldt ook voor delen van de 

erfgoedverordening, bijvoorbeeld over hoe we willen omgaan met onze monumenten. Om richting 

te geven aan de regels ten behoeve van erfgoed wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. 

 

De implementatie van deze nieuwe set taken en wetsinstrumenten brengt extra werkzaamheden 

met zich mee. Hier is kwalitatief en kwantitatief geen ambtelijke capaciteit voor in huis, waardoor 

het noodzakelijk is om externe capaciteit in te huren. Hiervoor worden eenmalige kosten opgevoerd.  

 

Voor deze begroting kiezen wij ervoor om al het nieuwe en geactualiseerde beleid wat nodig is om 

uitvoering te geven aan de Omgevingswet te bundelen onder dit programma. 

 

Wonen 

 

In 2023 vragen drie aspecten binnen het brede veld van het wonen specifieke aandacht. Dat zijn:  
1. Uitwerking van de Woonvisie  
2. Flexwonen  
3. Herziening van de Huisvestingsverordening 

Uitwerking van de woonvisie 
De gemeenteraad heeft in februari 2022 de Woonvisie 2021-2030 vastgesteld. In de Woonvisie 

worden de hoofdlijnen geschetst van de wensen over aantal en type woningen en doelgroep voor 

wie de woningen zijn bestemd. De uitwerking daarvan is na vaststelling opgepakt. Enkele onderdelen 

uit de visie zullen met name in 2023 de aandacht vragen. De belangrijkste daarvan is het flexwonen. 
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Flexwoningen 
De druk op de woningmarkt wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van het aantal 

statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne, een toename van spoedzoekers (onder andere door 

echtscheidingen) en de wens van jongeren  om zelfstandig te gaan wonen. Voor deze groepen zou 

het tijdig en tijdelijk realiseren van woningen een (tussen)oplossing kunnen bieden in de vorm van 

flexwonen. Belangrijk kenmerk van flexwonen is dat het gaat om tijdelijke huisvesting op een locatie 

die daarvoor relatief snel beschikbaar is/komt en veelal tijdelijk geschikt is of pas op termijn voor 

woningbouw in aanmerking komt.  

Er ligt de bestuurlijke afspraak dat in de regio Utrecht uiterlijk in 2023 1.500 tijdelijke woningen 

beschikbaar komen, waarvan 1.000 in de gemeente Utrecht en 500 in enkele andere gemeenten. 

Wijk bij Duurstede heeft zich hierbij aangesloten en heeft een toezegging gedaan dat er in 2023  

70 flexwonen beschikbaar zijn. Vanuit het Rijk komt er een financiële bijdrage van € 12.000 per 

flexwoning. Ook de gemeente zal zeer waarschijnlijk een bijdrage moeten leveren.  

Of dat in euro’s zal zijn of op een andere manier is nog niet bekend. Duidelijk is dat er op dit gebied 

een inspanning van de gemeente noodzakelijk is, waar nodig en mogelijk ook bij private initiatieven. 

 
Herziening van de Huisvestingsverordening 
Op basis van de Huisvestingswet kan een regio of gemeente besluiten een Huisvestingsverordening 

op te stellen. Een dergelijke verordening heeft een looptijd van 4 jaar. De huidige Huisvestings-

verordening, die in regionaal verband is opgesteld, stamt uit 2019. Dit betekent dat er uiterlijk op  

1 juli 2023 een nieuwe Huisvestingsverordening door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. De 

voorbereidingen worden in regionaal verband op gepakt met de mogelijkheid voor lokale invulling op 

enkele onderdelen, één daarvan is de opkoopbescherming. 

 

Gebiedsontwikkeling en projecten 

 

Programma Woningbouw  
In 2023 gaan we verder met de voorbereiding en uitvoering van lopende gebiedsontwikkelingen voor 

de realisatie van woningbouw en werklocaties. Het ruimtelijk kader voor deze ontwikkelingen is de 

Omgevingsvisie Stedelijk Gebied, door de gemeenteraad vastgesteld in juli 2021. Tevens worden de 

beleidsdoelen en ambities op diverse thema’s betrokken bij en zo mogelijk geïmplementeerd in de 

realisatie van projecten. Te denken valt daarbij o.a.onder andere aan de doelstellingen uit de 

Woonvisie, het convenant Duurzaam Bouwen en de Visie Circulaire Economie. 

 

In regionaal verband leveren we een bijdrage aan het Provinciaal Programma Wonen en Werken 

(PPWW), waarin tevens de uitbreidingslocaties in het landelijk gebied zijn opgenomen. Voor de 

ontwikkeling van De Geer is er toestemming om 530 woningen toe te voegen en blijven we met de 

provincie in gesprek om dit aantal op te hogen om de vitaliteit van de gemeente te waarborgen en 

een bijdrage te leveren aan maatschappelijke woonopgaven. Voor de kernen Cothen en Langbroek 

onderzoeken we mogelijke locaties die binnen het provinciaal beleid voor kleine kernen (tot 50 

woningen) passen. Op gemeentelijk niveau stemmen we onze plannen af met omliggende 

gemeenten en de U10/U16. Gezamenlijk treden we in overleg met de provincie om de effecten van 

woningbouw en werklocaties voor mobiliteit en andere regionale thema’s te bespreken en een 

uitvoeringsprogramma overeen te komen met een doorkijk naar 2035-2040. 

 

De stand van zaken van de diverse gebiedsontwikkelingen en doorkijk naar 2023 is opgenomen in de 

paragraaf grondbeleid (paragraaf 3.7). 
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Grondzaken, inclusief werklocaties 

 

Om de sturingsmogelijkheden voor gebiedsontwikkeling te verbeteren hanteren we een actief 

grondbeleid om onze grondpositie te versterken. Eind 2021 hebben we gemeentelijk voorkeursrecht 

gevestigd op meerdere potentiële ontwikkellocaties. Dit voorkeursrecht regelt dat eigenaren bij 

voorgenomen verkoop van hun grond eerst in overleg treden met ons. In voorkomende gevallen 

beoordelen we op dat moment of aankoop haalbaar is. Ook naast inzet van dit formele instrument 

verkennen we de mogelijkheden van minnelijke verwerving van gronden. Deze werkwijzen worden in 

2023 voorgezet en de resultaten daarvan met de raad gedeeld. 

De stand van zaken van de diverse gebiedsontwikkelingen en doorkijk naar 2023 is opgenomen in de 
paragraaf grondbeleid (paragraaf 3.7). 
 

Werklocaties 
Voor de werklocaties (bedrijventerreinen) is in het Provinciaal Programma Wonen en Werken 
(PPWW) een uitbreidingsmogelijkheid van 1,6 hectare opgenomen voor onze gemeente. We zien dat 
de vraag naar een bedrijfslocatie en uitbreidingsruimte hoog is en we deze vraag nog maar beperkt 
kunnen honoreren; er zijn nog slechts enkele kavels uit te geven. Het Didam-arrest heeft er toe 
geleid dat we bij de uitgifte gelijke kansen moeten bieden en vooraf de criteria vaststellen waaraan 
we de invulling van de bedrijfskavels toetsen. Bij de actualisatie van het PPWW zullen we wederom 
verzoeken om ophoging van het areaal met 5 hectare en dit onderbouwen met een actuele 
behoefteraming. Een groot deel van deze gevraagde ophoging (ca. 4 hectare) vloeit voort uit de 
beoogde transformatie van terreinen met een bedrijfsbestemming naar de bestemming wonen 
(locaties oude gemeentewerf en bedrijventerrein Cothen). Behoud en groei van het aantal 
arbeidsplaatsen draagt tevens bij aan de vitaliteit van de gemeente en verbetering van de woon-
werk-balans (minder forensenverkeer op de N229). In 2023 zullen we bepalen hoe en waar we de 
bedrijventerreinen Broekweg/Langshaven en Broekweg Noord verder uitbreiden. 
 

Verkeer en parkeren 

 

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2023 - 2026 
In 2023 willen we aan de gang gaan met de eerste projecten van het nog aan uw raad aan te bieden 

uitvoeringsprogramma van het GVVP 2023 – 2026. Het uitvoeringsprogramma staat vooral in het 

teken van het verkeersveiliger maken van de leefomgeving en, conform de raadsagenda, ruim baan 

geven aan de fiets. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld met een brede klankbordgroep en 

gebaseerd op verschillende consultatiemomenten met de samenleving. 

 
Parkeernota Binnenstad 
In 2023 wordt de Parkeernota Binnenstad ter vaststelling aan de raad aangeboden. We betrekken in 
dit voorstel in ieder geval een goede verwijzing van en naar de parkeerterreinen, dit is goed voor de 
bereikbaarheid van binnenstad. Ook het fietsparkeren in de binnenstad krijgt volop aandacht. Voor 
de uitvoering van de Parkeernota zal separaat om een uitvoeringskrediet worden gevraagd. 
 
 
 
Diverse verkeersprojecten 
In 2023 gaan we van start met het weghalen van paaltjes in fietspaden waar dit mogelijk is. Dit in lijn 

met het landelijke beleid om de verkeersveiligheid op fietspaden te vergroten. Daarnaast worden de 

verkeerskundige koppelkansen van project Versterkte Lekdijk waar de raad op 5 juli j.l. een besluit 

over heeft genomen nader uitgewerkt om vervolgens te worden uitgevoerd.  
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Duurzame mobiliteit en schone lucht 
Deze onderdelen (waaronder bijvoorbeeld laadpalen) zijn opgenomen in programma 7 van de 
begroting. 
 

 

Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof - Stikstofproblematiek    

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

/Wat levert het op? (+) 

   Voorwaarde om een bijdrage te 

kunnen leveren aan het infomeren 

over en faciliteren van onze 

inwoners en bedrijven bij het 

complexe vraagstuk van de 

stikstofproblematiek is om goed op 

de hoogte te zijn van de actuele 

ontwikkelingen en de betekenis 

daarvan voor de verschillende 

betrokken thema’s. Dat vraagt veel 

extra tijd die op dit moment niet 

beschikbaar is. 

We stellen een project-leider aan die de 

actuele ontwikkelingen volgt, die de kennis 

deelt en vertaalt naar effecten op de 

verschillende beleids-terreinen 

(woningbouw, landelijk gebied). 

Incidenteel: 

2023 - € 25.000 

 
 

5.2 Omgevingswet - Omgevingsvisie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   De Omgevingswet schrijft voor dat 

iedere gemeente in Nederland 

uiterlijk op 1 januari 2025 één 

omgevingsvisie moet hebben. De 

gemeente Wijk bij Duurstede heeft 

op dit moment twee 

omgevingsvisies, waarbij met name 

de omgevingsvisie Kromme 

Rijngebied niet voldoet aan de eisen 

van de Omgevingswet. We willen 

komen tot één omgevingsvisie voor 

heel Wijk bij Duurstede, die voldoet 

aan de vereisten van de 

Omgevingswet. 

We gaan de vastgestelde omgevingsvisie 

stedelijk gebied uitbreiden en actualiseren 

door een deel toe te voegen dat gaat over 

het landelijk gebied. De opgaven die in het 

landelijk gebied liggen zijn fors en vragen om 

een duurzaam perspectief. Daarvoor zetten 

we een deel van het RO-werkbudget voor in, 

maar zijn aanvullend ook middelen voor 

nodig voor een zorgvuldig en breed gedragen 

proces en uitkomst. Zeker gezien de 

complexe opgave en vele ruimtelijke claims 

voor het buitengebied. 

Incidenteel: 

2023 - € 60.000 

2024 - € 60.000 
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5.2 Omgevingswet - Omgevingsplan 

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

/Wat levert het op? (+) 

   De Omgevingswet verplicht 

gemeenten tot het inrichten van en 

omzetten naar een omgevingsplan 

als toetsingskader voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Voor het 

omgevingsplan is het doen van een 

milieu effect rapportage (MER) 

verplicht. We verwachten dit proces 

eind 2024  te hebben afgerond. 

1. We zetten een projectleider in voor 2 

dagen per week die de totstand-koming van 

het omgevingsplan organiseert en begeleidt.  

2. We huren een bureau in dat het 

omgevingsplan voor ons inricht. 

3. We huren een bureau in dat de MER voor 

ons opstelt en de procedure begeleidt. 

Incidenteel: 

2023:   

1 - € 64.000 

2 - € 50.000 

3 -  €50.000     

2024:  

1 - € 64.000 

2 - € 50.000 

3 - € 50.000 

 
 

5.2 Omgevingswet - Milieu 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Voldoen aan de voorwaarden voor 

de invoering van de Omgevingswet 

op het onderdeel milieu: 

- De lokale beleidsruimte is 

ingevuld; 

- De vergunningen voor 

Milieubelastende activiteiten 

(Mba’s) zijn actueel;  

- Er is uiterlijk 2026 een 

Basisgeluidsemissie-kaart gereed 

voor de gemeentelijke wegen. 

 

1. We gaan invulling geven aan de lokale 

beleidsruimte die de Omgevingswet biedt 

voor o.a. geluid, bodem en lucht. Het gaat 

hier om de (milieuthema’s uit de 

zogenaamde ‘bruidsschat’ en de 

mogelijkheden die lokaal maatwerk biedt. 

Hiervoor gaan we een proces organiseren die 

leidt tot beleidskeuzes voor de Wijkse 

situatie en die worden opgenomen in het 

omgevingsplan.  

2. We gaan een scan laten maken van de 

vergunningen voor de Mba’s en de 

vergunningen actualiseren. 

3. We gaan een gemeentelijke 

Basisgeluidsemissie-kaart (Bge) laten 

opstellen. 

Incidenteel: 

2023 : 

1 - € 15.000 

2 - € 15.000 

2024: 

1 - € 5.000  

3 - € 5.000 
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5.2 Omgevingswet - Erfgoed 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Voldoen aan de wettelijke 

verplichting vanuit de 

Omgevingswet voor een 

uitvoeringsprogramma op het 

gebied van Erfgoed, die vervolgens 

onderdeel wordt van het 

omgevingsplan. Voldoen aan de 

afspraken die zijn gemaakt bij het in 

gebruik nemen van de 

Cultuurhistorische waardenkaart.  

We stellen een handreiking op met een 

uitvoerings-programma voor hoe we willen 

omgaan met ons erfgoed op basis van de in 

2021 in gebruik genomen Cultuurhistorische 

waardenkaart. Deze handreiking dient tevens 

als richtinggevend toetsingskader voor het 

beoordelen van ruimtelijke 

(woningbouw)plannen. 

Incidenteel: 

2023 - € 20.000 

2024 - € 20.000 

 
 

5.2 Omgevingswet - Participatie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Inwoners betrekken bij de 

raadsagenda en de opgaven rond 

wonen, gebiedsontwikkeling en de 

invoering van de omgevingswet. 

Ideëen, informatie en inspiratie 

uitwisselen. De best passende vorm 

voor burgerparticipatie vinden en 

toepassen zoals verwoord in de 

verordening participatie en 

uitdaagrecht Wijk bij Duurstede 

2022. 

Onderzoeken wat de best passende vorm van 

burgerparticipatie is voor de omgevingswet 

c.q. omgevingsvisie. Vervolgens 

participatiebijeenkomsten organiseren en 

inpassen in onze IBOB werkwijze.  

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

2024 - € 15.000 

2025 - € 15.000 

 

Dekking via kosten 

omgevingswet 

 
 

5.3 Wonen – Lokaal maatwerk 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Lokaal maatwerk bij invoering 

nieuwe Huisvestingsverordening 

Participatie in (regionaal) onderzoek 

Onderzoek naar mogelijkheden en opties 

voor lokaal maatwerk.  

Bijdragen aan regionaal onderzoek in het 

kader van wonen. 

Incidenteel: 

2023 - € 20.000 
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5.5 Grondzaken, inclusief werklocaties  - Ruimtevraag Bedrijfsleven 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Actueel inzicht in de kwantitatieve 

en kwalitatieve ruimtebehoefte van 

bedrijven in onze gemeente en 

advies over hoe die ruimtebehoefte 

te accommoderen. Dit geeft dan 

handvatten voor het programmeren 

op bedrijventerrein (omvang kavels 

/ type vastgoed) en in woonwijken 

(bijvoorbeeld woon-werk units, 

bedrijfs-verzamelgebouwen). 

Het laten uitvoeren van prognose en 

marktpeiling naar de ruimtebehoefte bij het 

bedrijfsleven. Voor dit traject wordt een 

extern bureau ingeschakeld. 

Incidenteel: 

2023 - € 25.000 

 
 

Bestuurlijke risico’s 

 

N.v.t. 

 

 

Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

              

3.01 WOZ-waarde woningen dzd euro   277 296 322 nnb 
3.02 Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 

woningen 

  13,6 14,5 3,9 nnb 

3.03 Demografische druk %   73,4 75,0 76,4 77,7 
3.04 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro   842 910 918 984 
3.05 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro   842 910 938 1011 
                

                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 
Toelichting tabel: de scherpe daling nieuwbouwwoningen in 2021 wordt verklaard door de afname van het 

aantal woningbouwprojecten en vermindering van de omvang van de projecten (kleinere aantallen per project). 

In 2021 zijn nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Residentie Stadszicht in de Engk (27 stuks) en De Kamp in 

Cothen (12 stuks). De overige locaties betreffen kleinere projecten met maximaal 5 woningen (totaal 15 stuks). 
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2.5.1 Financiën 
 bedragen x € 1.000 

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en 
Mobiliteit 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof - 701 - 676 - 676 - 676 

5.2 Omgevingswet - 342 - 322 - 38 - 38 

5.3 Wonen - 856 - 823 - 810 - 810 

5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten - 17 - 17 - 17 - 17 

5.5 Grondzaken, incl. werklocaties - 1.534 - 1.331 - 375 - 373 

5.6 Verkeer en parkeren - 617 - 615 - 613 - 613 

Totaal Lasten - 4.068 - 3.784 - 2.530 - 2.527 
      

Baten      

5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof 50 50 50 50 

5.3 Wonen 568 568 568 568 

5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten - - - - 

5.5 Grondzaken, incl. werklocaties 2.195 1.270 119 116 

5.6 Verkeer en parkeren 127 127 127 127 

Totaal Baten 2.940 2.015 864 862 
      

Saldo van baten en lasten - 1.127 - 1.770 - 1.666 - 1.666 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 1.127 - 201 - - 
      

Onttrekkingen 206 33 33 26 
      

Mutatie reserves - 921 - 168 33 26 
      

Resultaat - 2.048 - 1.937 - 1.632 - 1.640 
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2.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed 
 

 

Inleiding 

 

In de herijkte Maatschappelijke agenda (MAG) ligt de focus nog steeds op het versterken van de 

draagkracht en het verminderen van de draaglast van onze inwoners. Het begrip positieve 

gezondheid is in het kader van dit programma belangrijk: dit gaat uit van een bredere kijk op 

gezondheid. Gezondheid is in deze visie meer dan niet ziek zijn, het gaat ook om mentaal en sociaal 

welbevinden, zelfredzaamheid en een zinvol leven.  

Met goede voorzieningen op het brede gebied van zowel sport en bewegen als kunst en cultuur 

willen we daarvoor de randvoorwaarden bieden. Immers sport en cultuur brengen mensen bij elkaar, 

zijn een verbindende factor in onze samenleving. 

Hierbij past ook het NPO-plan (Nationaal Programma Onderwijs) waarmee we de veerkracht van 

kinderen en jongeren willen versterken door een extra aanbod van bewegen, cultuur en trainingen 

op gebied van sociale weerbaarheid. 

 

Sport en bewegen 

 

Sport en bewegen zijn basisvoorwaarden voor een gezonde en actieve samenleving. Dat sporten 

positieve invloed heeft op de fysieke gezondheid spreekt voor zich, maar ook op mentaal en 

emotioneel welzijn is dit van bewezen invloed. Denk hierbij aan het tegengaan van stress, 

emotionele stoornissen. De sociale waardeis aantoonbaar: zoals het uitbreiden van het netwerk en 

het vergroten van sociale vaardigheden. Sportende kinderen doen het beter op school dan kinderen 

die niet sporten. Ook bij ouderen heef dit een positief effect op cognitieve vaardgheden. En 

daarnaast zorgt bewegen ervoor dat mensen verantwoordelijker en productiever zijn, waardoor het 

bijdraagt een hogere arbeidsproductiviteit en sociaal kapitaal.  

 

Een goede infrastructuur aan sport- en beweegvoorzieningen, op de sportaccomodatie maar ook in 

de wijk, is daarom dan ook onmisbaar. Het activiteitenaanbod in Wijk bij Duurstede is ruim en divers 

en de accommodaties en voorzieningen voldoen aan de verwachtingen. We blijven het 

activiteitenaanbod vernieuwen en verbeteren. We maken Sport en bewegen toekomstbestendig. De 

basis staat, hoewel de maatschappij en omstandigheden veranderen – denk explosief stijgende 

energielasten, veranderende behoeften. We gaan de komende periode een plan van aanpak maken 

voor de versnelde verduurzaming van sportaccommodaties en -voorzieningen. De financiering 

hiervan maakt daar onderdeel van uit. De provincie Utrecht organiseert een Fieldlab Open 

Sportparken met het doel om sportparken een meer open karakter te geven en inwoners te 

stimuleren om te sporten en te bewegen. We bereiden met inwoners en organisaties die sportpark 

Cothen gebruiken een plan voor om aan te sluiten bij dit Fieldlab Open Sportparken. 

 

Kunst en cultuur 

 

Cultuur gaat over gedrag en identiteit, over gezamenlijk gedeelde waarden. Waar mensen zich in 

herkennen en aan meten. Of juist niet, en dan is het de uitdaging om die cultuur van die ander te 

leren kennen en te respecteren, zodat de cultuur van die ander geen blokkade is maar juist een 

verrijking.  Cultuur kleurt het leven, letterlijk en figuurlijk en kan mensen tot elkaar brengen en 

nauwer verbinden.  
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Onze gemeente kent kent een rijk cultureel leven, dat voornamelijk voortkomt uit initiatieven van 

onze eigen inwoners. Structurele voorzieningen zoals theater en museum worden geheel of 

grotendeels gedragen door vrijwilligers. Evementen worden in een vaak vernieuwd aanbod vanuit de 

samenleving ontwikkeled en geborgd. Met dit aanbod versterken we de draagkracht van inwoners. 

We ondersteunen de verdere professionalisering van het theater en we werken aan het behoud 

ervan. Nieuw aanbod wordt gestimuleerd met een incidentele bijdrage uit het Cultuurfonds. 

Jaarlijks kunnen hiervoor aanvragen worden gedaan. In het onderwijs, en nu ook vanuit het NPO-
plan, worden in samenwerking met Kunst Centraal producties op de scholen uitgevoerd. 
 

Archeologie en erfgoed 

 

Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 
Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente een 

subsidieregeling voor onderhoud en restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is 

bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. De subsidieverordening uit 2010 is niet 

meer actueel en sluit onvoldoende aan bij de huidige manier van werken. Het is wenselijk dat de 

verordening aan de huidige wet- en regelgeving en werkwijze wordt aangepast. Ook is het 

beschikbaar gestelde budget uit 2010 volledig opgemaakt. De subsidieverordening is nog van kracht 

maar er is geen geld om nieuwe subsidieverzoeken uit te betalen. Goed onderhouden monumenten 

zijn van belang voor de cultuurhistorische identiteit van onze gemeente. 

 
Ondersteuning burgerinitiatief en -participatie (uitvoering Verdrag van Faro) 
Erfgoed is overal en van iedereen. Door mensen aan te moedigen verhalen te delen over plekken die 

voor hen van betekenis zijn, wordt waardevolle informatie vastgelegd, participeren mensen in de 

samenleving en zullen ze zich meer verbonden voelen met hun leefomgeving. Dit sluit aan op het 

Europese Verdrag van Faro, dat de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed voor de 

samenleving benadrukt. Met incidentele bijdragen kunnen initiatieven vanuit politiek, bestuur en 

samenleving worden ondersteund ter bevordering van het uitdragen van het verhaal van ons 

cultuurhistorisch erfgoed (historisch landschap, archeologie, historische bouwkunst en de verhalen) 

binnen de gemeente. 

 
Opgravingsvergunning 
Met een eigen opgravingsvergunning kunnen kosten, die de organisatie  moet maken voor verplichte 
archeologische begeleidingen, worden verlaagd.  Een eigen opgraafvergunning geeft ons als 
gemeente meer slagkracht om snel te schakelen bij kleine projecten en het verminderen van de 
regeldruk. De regeldruk wordt verlaagd doordat de vergunning niet per project wordt beoordeeld 
maar eenmalig bij de initiële audit en jaarlijks getoetst. We kunnen werken vanuit een beleidslijn in 
plaats van per project, met inzet van vrijwilligers. 
 
Omgevingswet 
Vanuit de Omgevingswet moeten we een uitvoeringsprogramma op het gebied van Erfgoed 
opstellen, wat onderdeel wordt van het omgevingsplan. Dit onderdeel is opgenomen in programma 5 
van deze begroting. 
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Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

6.1 Sport en Bewegen - Opstellen beleidskader Sport & Bewegen 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Zoveel mogelijk inwoners met 

plezier laten sporten en bewegen 

met een gezonde leefstijl. Een 

bijdrage aan hun positieve 

gezondheid. 

De opgave Gezonde leefstijl & Sport is één 

van de opgaven in de MAG. Binnen die 

opgave is een beleidskader Sport & Bewegen 

nodig voor de uitvoering van de ambities. 

Met verschillende onderwerpen: 

- Bewegen in de openbare ruimte 

- Accommodaties 

- Sportstimulering / buurtsport-coaches 

- Subsidies / evenementen 

Het betreft een werkbudget en/of budget 

voor wat externe ondersteuning. 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

 

 

 

6.1 Sport en Bewegen - Compensatie energiekosten van sportverenigingen en -stichtingen 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een (gedeeltelijke) compensatie 

voor sport-verenigingen en -

stichtingen in de explosief gestegen 

energieprijzen. Om te voorkomen 

dat deze meerkosten (deels) 

worden doorbelast aan sportende 

leden. En om sporten en bewegen 

zo betaalbaar te houden. 

 

Een bijdrage aan sportverenigingen en -

stichtingen in de explosief gestegen 

energiekosten. De gemeente draagt 

maximaal 50% bij in de stijging van de 

energiekosten in 2023 (ten opzichte van 

2022).  

 

Voorwaarde voor mogelijke compensatie is 

(1) dat er geen compensatieregeling van het 

Rijk komt en (2) dat aanvrager participeert in 

de aanpak Versneld Verduurzamen sport-

accommodaties en hiertoe maatregelen treft.  

Dekking voor de eenmalige kosten voor 

eventuele (gedeeltelijke) compensatie via de 

opgespaarde SPUK-gelden 

Incidenteel: 

2023 - € 32.000 

 

 

 

6.1 Sport en Bewegen - Indexatie loonkosten werkorganisatie Wijksport (waaronder buurtsportcoaches) 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een marktconforme subsidie van de 

loonkosten voor de werkorganisatie 

Stichting Wijksport inclusief 

buurtsportcoaches. 

Reparatie van de indexatie van de loonkosten 

van de werkorganisatie stichting Wijksport 

over 2016 t/m 2022. 

Structureel: 

2023 - € 15.000 

2024 - € 15.000 

2025 - € 15.000 

2026 - € 15.000 
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6.1 Sport en Bewegen - Uitvoering beleidskader maatschappelijke accommodaties 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een uniforme en toekomst-

bestendige tarievenstructuur voor 

de buitensportaccommodaties die 

transparant is en beter uitlegbaar. 

We maken in 2023 een voorstel voor een 

nieuwe tarievenstructuur voor de 

buitensportaccommodaties en leggen dat 

voor ter besluitvorming aan het college. 

Budget is bestemd voor externe 

ondersteuning hierbij. 

Incidenteel: 

2023 - € 25.000 

 

 

6.1 Sport en Bewegen - Vervanging toplaag kunstgrasveld SVL door Sportstichting Langbroek 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een veilig en duurzaam 

kunstgrasveld voor SVL, zodat alle 

leden prettig kunnen voetballen.   

Sportstichting Langbroek gaat de toplaag van 

één kunstgrasveld van voetbalclub SVL laten 

vervangen in 2024. Bij de aanleg van het 

kunstgrasveld is afgesproken dat de 

gemeente 50% van de kosten van de 

vervanging van de toplaag betaalt (totaal 

bedrag investering bedraagt € 360.000). Bij 

het vervangen van de toplaag wordt goed 

gekeken naar een duurzame, milieu- en 

gezondheidsvriendelijke invulling.     

Structureel: 

2023 € 0 

2024  - € 8.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 

 

 

6.1 Sport en Bewegen - Vervanging toplaag kunstgrasveld CDW door Stichting Wijksport 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een veilig en duurzaam 

kunstgrasveld voor CDW, zodat alle 

leden prettig kunnen voetballen.   

Stichting Wijksport gaat de toplaag van één 

kunstgrasveld van voetbalclub CDW laten 

vervangen in 2023. In 2007 is bij de aanleg 

van de kunstgrasvelden afgesproken dat de 

gemeente 50% van de kosten van de 

vervanging van de toplagen van de twee 

kunstgrasvelden betaalt (totaal bedrag 

investering bedraagt € 360.000). In 2022 is 

veld 1 vervangen. Bij het vervangen van de 

toplaag wordt goed gekeken naar een 

duurzame, milieu- en gezondheids-

vriendelijke invulling.     

Structureel: 

2023  - € 8.000 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 
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6.1 Sport en bewegen - Instellen bijdrage groot onderhoud voor Stichting Sportvoorzieningen Cothen 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Goed uitgeruste en veilige sporthal 

in Cothen waar verenigingen en 

scholen kunnen sporten en 

bewegen. 

Een uniforme aanpak in de hele 

gemeente ten aanzien van bijdragen 

aan exploitanten van 

sportaccommodaties. 

Een jaarlijkse bijdrage voor groot onderhoud 

verstrekken aan Stichting Sportvoorzieningen 

Cothen, zoals we dat ook doen bij de andere 

sportaccommodaties in de gemeente. Dit 

stelt de Stichting in staat sporthal De 

Rijnsloot “heel-veilig-schoon” te houden. 

Hierdoor hoeven we geen incidentele 

bijdragen voor groot onderhoud meer te 

geven in de toekomst. 

Structureel: 

2023  - € 30.000 

2024  - € 30.000 

2025  - € 30.000 

2026  - € 30.000 

 
 

6.2 Cultuur - Ophogen budget voor kunstbeoefening en - bevordering 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Borging en eventueel uitbreiding 

van de kunstbeoefening en  

-bevordering in de gemeente. 

Binnen de huidige begroting is geen 

ruimte voor nieuwe subsidie-

aanvragen of voor verhoging van 

bestaande subsidies. Er is geen 

ruimte om partijen tegemoet te 

komen, die vragen om verhoging 

van subsidie door oplopende 

kosten. 

Met meer budget kunnen we gesubsidieerde 

organisaties, zoals het Wijks Atelier, 

tegemoet komen in de meerkosten. Daarmee 

zorgen we ervoor dat zij bestaanszekerheid 

hebben in de gemeente. Dit draagt weer bij 

aan het voorzieningenniveau op het gebied 

van kunst. Aanvragen van een hogere of 

nieuwe subsidie behandelen we volgens de 

Algemene subsidieverordening en de 

subsidieregeling. 

Structureel: 

2023  - € 7.000 

2024  - € 7.000 

2025  - € 7.000 

2026  - € 7.000 

 

 

6.2 Cultuur - Ophogen budget  voor cultuurparticipatie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Borging en eventueel uitbreiding 

van de cultuurparticipatie in de 

gemeente. Binnen de huidige 

begroting is geen ruimte voor 

nieuwe subsidieaanvragen of voor 

verhoging van bestaande subsidies. 

Er is dus geen ruimte om partijen 

tegemoet te komen, die vragen om 

verhoging van subsidie door 

oplopende kosten. 

Met meer budget kunnen we gesubsidieerde 

organisaties, tegemoet komen in de meer-

kosten van evenementen en festiviteiten. 

Daarmee hebben zij bestaanszekerheid in de 

gemeente. Dit draagt weer bij aan het 

voorzieningenniveau op het gebied van 

cultuur. Aanvragen van een hogere of nieuwe 

subsidie behandelen we volgens de 

Algemene subsidieverordening en de 

subsidieregeling. 

Structureel: 

2023  - € 3.000 

2024  - € 3.000 

2025  - € 3.000 

2026  - € 3.000 
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6.2 Cultuur - Bibliotheek IDO gelden 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Bij de Informatiepunten Digitale 

Overheid (IDO’s) in bibliotheken 

krijgen inwoners hulp bij hun 

communicatie met de digitale 

overheid. Gemeenten zijn per 2023 

financieel verantwoordelijk voor de 

IDO’s. Ze nemen de wettelijke taak 

van de Koninklijke Bibliotheek over 

als subsidieverstrekker. 

De bibliotheek staat inwoners te woord en 

helpt bij vragen die met de overheid te 

maken hebben. Het Rijk stelt via het 

Gemeentefonds geld beschikbaar voor de 

IDO. 

Structureel: 

2023  - € 20.000 

2024  - € 20.000 

2025  - € 20.000 

2026  - € 20.000 

 

 

6.2 Kunst en Cultuur - Theater Calypso 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een passende bijdrage voor Calypso 

zodat het theater blijft bestaan. 

De structurele subsidie van Calypso verhogen 

naar € 150.000 per jaar. 

Structureel: 

2023  - € 87.382  

2024  - € 87.382 

2025  - € 87.382 

2026  - € 87.382 

 

 

6.3 Archeologie en erfgoed - Ondersteuning burgerinitiatief en -participatie (uitvoering Verdrag van Faro) 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het Europese verdrag van Faro 

moedigt gemeenten aan om de 

maatschappelijke waardering voor 

erfgoed te stimuleren.   

Financieel ondersteunen van de initiatieven 

vanuit politiek, bestuur en samenleving. 

Zowel materieel als immaterieel. Jaarlijkse 

bijdrage (hosting) ten behoeve van digitale 

kennis-ontsluiting van de cultuurhistorische 

waardenkaart. 

Structureel: 

2023 - € 15.000 

2024 - € 15.000 

2025 - € 15.000 

2026 - € 15.000 
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6.3 Archeologie en erfgoed - Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een ruimere verdeling van de sub-

sidieverordening voor gemeen-

telijke monumenten. Het budget 

daarvoor is niet toereikend. De 

eigenaren zijn verplicht de gemeen-

telijke monumenten in stand te 

houden. We ondersteunen hiermee 

de eigenaren. 

We gaan de subsidieverordening aanpassen 

om een andere verdeling te garanderen.  

Aanvragers krijgen een percentage van de 

kosten met een maximumbedrag als 

tegemoetkoming voor verschillende vormen 

van onderhoud. 

Structureel: 

2023  - € 15.000 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 

 

 

6.3 Archeologie en erfgoed - Kleine opgravingsvergunning 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Een eigen opgravingsvergunning om 

in eigen beheer kleine opgravingen 

en archeologische begeleidingen in 

samenwerking uit te kunnen 

voeren. 

Het indienen bij een van de daarvoor 

gecertificeerde bureaus. Een jaarlijkse toets 

om de certificering/ vergunning te behouden. 

Incidenteel: 

2023 - € 7.500 

 

Structureel: 

2023  € 0 

2024  - € 4.500 

2025  - € 4.500 

2026   - € 4.500 

 

Bestuurlijke risico’s 

 
Risico’s  Beheersmaatregel  Voortgang 

Ontwikkeling  

Kans  Impact  

Sportverenigingen en culturele 

organisaties kunnen worden  geraakt 

door de hogere energieprijzen. Risico op 

fors hogere tarieven voor hun leden of 

stoppen van de vereniging. 

Bekijken welke tegemoetkomingen er 

zijn. Eventueel als gemeente 

bijdragen. 

  8 8 
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Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

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

                

                

 Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

 

2.6.1 Financiën 
 bedragen x € 1.000 

6 Sport, Cultuur & Erfgoed 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

6.1 Sport en bewegen - 1.131 - 1.075 - 1.077 - 1.071 

6.2 Kunst en cultuur - 814 - 813 - 834 - 811 

6.3 Archeologie & erfgoed - 330 - 251 - 290 - 229 

Totaal Lasten - 2.274 - 2.138 - 2.201 - 2.111 
      

Baten      

6.1 Sport en bewegen 16 16 16 16 

6.3 Archeologie & erfgoed 41 41 41 41 

Totaal Baten 57 57 57 57 
      

Saldo van baten en lasten - 2.218 - 2.082 - 2.145 - 2.054 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 23 - 29 - 34 - 49 
      

Onttrekkingen 120 45 114 25 
      

Mutatie reserves 97 16 80 - 24 
      

Resultaat - 2.121 - 2.066 - 2.064 - 2.078 
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2.7 Programma 7 – Duurzaamheid 
 

 

Inleiding 

 

Het programma duurzaamheid is een nieuw programma binnen de begroting. We hebben ervoor 

gekozen om de verschillende klimaatthema’s (energie- en warmtetransitie, klimaatadaptatie, 

duurzame mobiliteit en circulaire economie) te bundelen binnen het overkoepelende programma 

duurzaamheid.  

 

In de raadsagenda 2022-2026 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de ambitie uitgesproken om in   

2030 energieneutraal te zijn en het liefst eerder dan 2050 klimaatneutraal. Dat vraagt om een 

voortvarende uitvoering van het programma duurzaamheid.  

 

Deze maatregelen hebben impact op onze inwoners en ondernemers. Daarom gaan we in gesprek 

met de raad en met de samenleving om te verkennen welke maatregelen genomen kunnen worden.  

 

In 2021 zijn de gelden voor de energie-/warmtetransitie uit de begroting 2022 en verder gehaald met 

als overweging dat het Rijk over de brug moet komen met extra middelen. In de meicirculaire van 

2022 hebben we een uitkering van het Rijk ontvangen van € 200.000 voor de uitvoeringskosten van 

het klimaatakkoord. Met dit incidentele bedrag kan de gemeente in 2023 voor een groot deel de 

uitvoeringskosten dekken van de energie-/warmtetransitie. De structurele uitgaven, zoals lopende 

afspraken en contracten met uitvoeringspartijen, worden aangevraagd in deze begroting. We 

verwachten dat het Rijk ook in 2023 met middelen komt waarmee we in 2024 een deel van de 

uitvoeringskosten kunnen dekken van de energie-/warmtetransitie. 

 

De raadsagenda en opgaven rond duurzaamheid maken het noodzakelijk om vanaf 2023 met 

zorgvuldige burgerparticipatie te beginnen zoals verwoord in de verordening participatie en 

uitdaagrecht Wijk bij Duurstede 2022. 

 

Energietransitie 

 

In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn. Dan wekken we net zoveel energie op als dat we 

gebruiken. We verwachten dat in 2023 de volledige 60 hectare zonneveld is vergund. Zoals 

afgesproken in de RES 1.0 stimuleren we zoveel mogelijk Zon op Dak. Dit doen we door middel van 

een campagne voor inwoners en het project verduurzamen bedrijventerrein aan de Broekweg. Met 

60 hectare zonneveld en de maximale potentie zon op dak wekt de gemeente circa 31% duurzame 

energie op. Door middel van dialoog met de raad en participatie met inwoners en ondernemers, 

verwachten we in 2023 verdere stappen te kunnen zetten voor het invullen van de duurzame 

doelstelling. We continueren de samenwerking met onze lokale en regionale partners. Inmiddels 

heeft de provincie aangegeven de verhoudingen van de opwek van zon (90%) en wind (10%) zoals 

deze nu in de RES 1.0 opgenomen zijn naar een gelijker verdeling van 50-50% te willen brengen, ook 

in verband met de netcongestie. Hiertoe heeft de provincie aan alle colleges gevraagd voor 1-12-22 

met een voorstel voor locaties voor het plaatsen van windmolens te komen. Op dit verzoek moet de 

raad zich nog beraden, maar deze discussie zal zijn schaduw ook vooruit werpen naar 2023. 
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Warmtetransitie 

 

In 2050 moeten we zijn gestopt met het gebruik van aardgas. De gemeenteraad heeft de 

transitievisie warmte in 2021 vastgesteld. Hierin is afgesproken dat we tot 2030 werken aan het 

aardgasvrij klaar maken van woningen. Hiermee kan 10-30% aardgas worden bespaard door middel 

van isolatie, hybride warmtepompen en verandering in gedrag. Nu het Rijk over de brug is gekomen 

met  middelen, gaan we in 2023 van start met een intensieve campagne om inwoners 

handelingsperspectieven aan te bieden voor het verduurzamen van de woning.  

 

Klimaatadaptatie 

 

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 2023 wordt vastgesteld. De uitgaven worden 

betrokken in de afwegingen bij de kadernota 2024. Daarnaast nemen we bij grote projecten de 

opgave van klimaatadaptie mee. 

 

Duurzame mobiliteit, inclusief schone lucht 

 

In 2050 mogen auto’s met een fossiele brandstofmotor niet meer op de weg en vanaf 2035 mogen 

nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor niet meer worden verkocht in Europa. Op dit moment 

wordt gewerkt aan de laadvisie die dit najaar aan de raad wordt aangeboden. Op basis van een 

raadsbesluit hierover zal vanaf 2023 gewerkt worden aan de uitbreiding van de laadinfrastructuur 

voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn er 34 laadpunten in de gemeente. De prognoses zijn dat 

er in 2025 bijna 500  laadpunten nodig zijn om aan de laadbehoefte te voorzien. 

 

We gaan in 2023 werken aan een leefbare en gezonde leefomgeving. We zien dat de afgelopen jaren 

de luchtkwaliteit minder snel verbetert. Door de historisch hoge aardgasprijs is het aannemelijk dat 

tijdens het komend stookseizoen eigenaren van houtkachels en allesbranders meer gaan stoken dan 

voorgaande jaren. Dit heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit, met name in de bebouwde kom. We 

gaan Het Nationale Schone Lucht Akkoord ondertekenen en een aanpak Schone Lucht voor Wijk bij 

Duurstede opstellen en de maatregelen die hieruit komen implementeren.  

 

Circulaire economie 

 

Het bereiken van een circulaire economie is een belangrijke doelstelling om de uitstoot van CO2 te 

kunnen verminderen. In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 

wil Nederland een circulaire economie hebben waarin hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, 

producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin geen afval bestaat. Begin 2022 is de visie 

circulaire economie door de raad vastgesteld en is besloten dat de gemeente een 

uitvoeringsprogramma circulaire economie opstelt. Deze zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd. 
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Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

7.1  Energietransitie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In de raadsagenda (2022-2026) 

heeft de gemeente Wijk bij 

Duurstede de ambitie opgenomen 

om in 2030 energieneutraal te zijn. 

Dan wekken we net zoveel 

duurzame energie op als dat we 

gebruiken. 

In november 2021 heeft de raad besloten de 

structurele bijdrage voor duurzaamheid uit 

de begroting 2022 en verder te halen. In 

december 2021 heeft de raad besloten het 

budget voor 2022 alsnog beschikbaar te 

stellen. Met deze financiele middelen 

bekostigen we de lopende afspraken die we 

zijn aangegaan met verschillende partijen en 

samenwerkingspartners. De reeds bestaande 

meerjarige afspraken zijn vastgelegd in een 

beschikking, een dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) of een contract. Met dit 

budget financieert de gemeente meerjarig: 

- Het Energieloket: met het energieloket is 

een samenwerkingsovereenkomst getekend 

voor de periode 2021-2023.  

- U-thuis & JouwHuisSlimmer: dit is een 

regionaal samenwerkingsverband en een 

website voor inwoners over verduurzamen 

woning.  

- Bijdrage omgevingsfonds Cothen: de 

gemeente geeft in de startfase een bedrag 

van € 3.000 aan de winstdeling van de 

zonnevelden. 

- De U16:  De raad heeft ingestemd met de 

Regionale Energiestrategie. Hierbij is 

besloten om  een financiële bijdrage te 

leveren aan de U16 voor de  verdere 

uitwerking.  

- ODRU: De Omgevingsdienst Regio Utrecht is 

een gemeenschappelijke regeling waar we 

eigenaar en opdrachtgever van zijn. Het 

grootste deel hiervan betreft wettelijke en 

verplichte taken.  Het budget is bedoeld voor 

aan duurzaamheid gerelateerde 

onderzoeken. 

 

Met het programma energietransitie werken 

we stapsgewijs toe naar de ambitie 

energieneutraal 2030. Hiervoor laten we 

onderzoeken uitvoeren.  

Het voorstel is om uit de reserve 

Duurzaamheid € 44.000 te onttrekken ten 

behoeve van het project verduurzamen 

bedrijventerrein Broekweg. 

Incidenteel: 

2023  - € 143.000 

2023 + € 44.000 

 

Structureel: 

2024  - € 103.000 

2025  - € 103.000 

2026  - € 115.500 
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7.2  Warmtetransitie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In de transitievisie warmte staat dat 

we de komende 10 jaar gaan 

inzetten op het terugbrengen van 

de warmtevraag. Dit betekent na-

isoleren van de bestaande 

woningvoorraad.  Dit moet leiden 

tot een jaarlijks meetbare afname 

van het aardgasverbruik.  

Tegelijkertijd willen we een aantal 

zaken onderzoeken om voor te 

sorteren op de overstap naar 

aardgasvrij. Het gaat dan om 

onderzoek naar de technische 

mogelijkheden. 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de 

gemeente een warmtevisie moet vaststellen 

en uitvoeren. In de vastgestelde warmtevisie 

staat dat we onze bewoners faciliteren bij 

het verduurzamingsproces. We weten door 

gesprekken met woningeigenaren dat velen 

het verduurzamen van hun woning een 

lastige opgave vinden. Niet alleen de 

betaalbaarheid maar ook de organisatie van 

de verduurzaming. Met een intensieve brede 

mediacampagne willen we inwoners de 

komende jaren informeren en helpen om de 

juiste stappen te zetten. Voor de campagne 

worden verschillende activiteiten 

georganiseerd om inwoners te ondersteunen 

met het verduurzamen van de woning. Met 

de campagne wijzen we ze op de 

verschillende activiteiten en acties die 

worden georganiseerd en waar relevante 

informatie is te vinden. Om de resultaten van 

de campagne te kunnen meten wordt een 

monitoringsplan opgesteld. Daarmee wordt 

data verzameld en kan tussentijds de 

campagne worden bijgestuurd. 

Het voorstel is om uit de reserve 

Duurzaamheid € 155.000 te onttrekken. 

Incidenteel: 

2023  - € 155.000 

2023 + € 155.000 

 

Structureel: 

2024 - € 85.000 

2025 - € 85.000 

2026 - € 85.000 

 

7.2 Warmtetransitie - Participatie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Inwoners betrekken bij de 

raadsagenda en de opgaven rond 

invoering van de Energietransitie 

(en warmtetransitie). Ideëen, 

informatie en inspiratie uitwisselen. 

De best passende vorm voor 

burgerparticipatie vinden en 

toepassen. 

Onderzoeken wat de best passende vorm van 

burgerparticipatie is voor de energietransitie 

(en warmtetransitie). Vervolgens 

participatiebijeenkomsten organiseren en 

inpassen in onze IBOB werkwijze.  

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

2024 - € 15.000 

2025 - € 15.000 

 

Dekking via kosten 

warmtetransitie 
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7.4  Duurzame mobiliteit, inclusief schone lucht – Plankaart laadpunten 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het aantal elektrische auto’s in 

Nederland neemt snel toe. Om te 

zorgen dat de gemeente klaar is 

voor de toenemende laadbehoefte, 

moeten er voldoende laadpalen 

komen. 

Op dit moment wordt de laadvisie opgesteld. 

Uit de laadvisie volgt een advies en worden 

vervolgacties voorgesteld om het aantal 

laadpunten in de gemeente op te schalen. 

Incidenteel: 

2023 - €12.000 

 

Structureel: 

2023 - € 6.000 

2024 - € 6.000  

2025 - € 6.000  

2026 - € 6.000 

 

7.4 Duurzame mobiliteit, inclusief schone lucht - Luchtkwaliteit 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In november 2021 heeft de 

gemeenteraad de motie 

‘ondertekening Schone Lucht 

Akkoord’ (2111-04) aangehouden. 

Met dit voorstel komt het college 

met een onderbouwing van het doel 

en inzet middelen. 

De afgelopen jaren is de 

luchtkwaliteit minder snel verbetert. 

Extra maatregelen zoals het Schone 

Lucht Akkoord voorstaat zijn nodig 

om te kunnen gaan voldoen aan de 

WHO richtlijn, ook in Wijk bij 

Duurstede. 

Het Nationale Schone Lucht Akkoord 

ondertekenen en een aanpak Schone Lucht 

voor Wijk bij Duurstede opstellen. De 

maatregelen vanuit de aanpak Schone Lucht 

implementeren. Monitoren van 

luchtkwaliteit. 

Onderwerpen waarop we inzetten zijn onder 

andere Mobiliteit en Houtstook. 

Gezondheidsdoelen in relevant gemeentelijk 

beleid (mobiliteit, VTH) opnemen. Houtstook 

overlast: Handreiking opstellen en daarbij 

mogelijk regionaal optrekken. Jaarlijks 

rapporteren en monitoren (structureel). 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

2024 - € 10.000 

2025 - € 10.000 

 

Structureel: 

2023  - € 3.000 

2024  - € 3.000 

2025  - € 3.000 

2026  - € 3.000 
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7.5  Circulaire economie - Uitvoeringsprogramma 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Voor de gemeente Wijk bij 

Duurstede ligt er een grote opgave 

om de regierol voor circulaire 

economie op te pakken en de juiste 

doelstellingen per domein te 

onderzoeken. Op onderdelen wordt 

er al gewerkt aan circulariteit maar 

coördinatie en een coherent 

uitvoeringsprogramma missen. Het 

doel is om de transitie naar een 

circulaire economie binnen de 

gemeente Wijk bij Duurstede te  

concretiseren, vorm te geven en aan 

te jagen voor de 4 speerpunten: 

inzameling en verwerking van afval, 

woningbouw en utiliteitsbouw,  

grond- Weg en Waterbouw, inkoop 

producten voor de eigen 

organisatie. 

We gaan een uitvoeringsprogramma 

circulaire economie maken op basis van de 

door de raad vastgestelde visie circulaire 

economie. De gemeenteraad heeft 

aangegeven aan de slag te willen gaan met 

een uitvoeringsprogramma circulaire 

economie. Het is de wens om het 

uitvoeringsprogramma samen met de 

samenleving te ontwikkelen. 

Incidenteel: 

2023 - € 30.000 

 

Structureel: 

2024 - € 10.000  

2025 - € 10.000  

2026 - € 10.000 
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Bestuurlijke risico’s 

 
Risico’s  Beheersmaatregel  Voortgang Ontwikkeling  Kans  Impact  

De duurzaamheidsopgave wordt 

steeds groter en vraagt steeds meer 

inspan-ningen van gemeenten, zonder 

dat hier voldoende budget van het 

Rijk tegenover staat. Ook op andere 

onderdelen wordt inzet gevraagd, 

zoals circulaire economie, duurzame 

mobiliteit en klimaatadaptatie. Dit 

brengt veel veranderingen met zich 

mee dat vraagt om extra middelen en 

goede communicatie met inwoners en 

bedrijven. 

We maken op alle 

duurzaamheidsthema’s 

duidelijke plannen en 

keuzes over de rol en de 

(financiële) inzet van de 

gemeente en bundelen dat 

tot integraal en 

samenhangend 

programma.  

Daarbij besteden we 

tevens veel aandacht aan 

communicatie en 

participatie.   

Extra maatregelen zijn nodig om 

op koers te blijven voor de 

energietransitie. Voor de overige 

duurzaamheidsambities zijn 

plannen in voorbereiding.  

 

We zetten bij de verschillende 

ontwikkelingen rond 

duurzaamheid nadrukkelijk in op 

communicatie en participatie.  

8 8 

Hoewel 2030 of 2050 ver weg lijken, 

hebben ruimtelijke projecten een 

lange doorlooptijd.  Tegelijkertijd is er 

nog veel onzekerheid omtrent de 

energietransitie. Zo zijn er zorgen over 

de betaal-baarheid, zullen er in de 

toekomst goedkopere en efficiëntere 

energie-technieken beschikbaar zijn 

en is het onduidelijk wat het draagvlak 

is voor bijvoor-beeld grootschalige 

opwek. Deze factoren kunnen leiden 

tot vertraging en uitstel waardoor de 

gemeente Wijk bij Duurstede het 

risico loopt haar  ambities niet te 

halen. 

We gaan in gesprek met 

de raad, inwoners en 

ondernemers.  

De energietransitie gaat 

verder dan de eigen 

grenzen, samenwerken 

met de gemeenten in de 

regio is daarom belangrijk.  

Gemeente en burgers 

kunnen participeren in 

duurzame projecten. 

We gaan in gesprek met de raad 

hoe we inwoners het beste 

kunnen betrekken bij de 

opgaven die er voor ons liggen. 

8 8 

 

Beleidsindicatoren 

  

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

7.01 Hernieuwbare elektriciteit %   10,3 14,4 nnb nnb 
                
                

 Bron: waarstaatjegemeente.nl 
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Financiën 

 
 bedragen x € 1.000 

7 Duurzaamheid 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

7.1 Energietransitie - 274 - 220 - 217 - 217 

7.2 Warmtetransitie - 266 - 194 - 192 - 192 

7.3 Klimaatadaptatie, waterkwaliteit - 85 - 84 - 83 - 83 

7.4 Duurzame mobiliteit en schone lucht - 31 - 19 - 19 - 9 

7.5 Circulaire economie - 79 - 59 - 59 - 59 

Totaal Lasten - 735 - 577 - 570 - 560 
      

Baten      

7.1 Energietransitie - - - - 

7.2 Warmtetransitie - - - - 

7.5 Circulaire economie - - - - 

Totaal Baten - - - - 
      

Saldo van baten en lasten - 735 - 577 - 570 - 560 
      

Mutatie reserves      

Onttrekkingen 227 18 18 18 
      

Mutatie reserves 227 18 18 18 
      

Resultaat - 509 - 559 - 552 - 542 
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2.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving 
 

 

Openbare orde en veiligheid  

 

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 

vluchtelingencrisis werken we samen met de gemeenten in onze veiligheidsregio en met de VRU 

(Veiligheidsregio Utrecht). Corona speelde de laatste twee jaren een grote rol in de veiligheids- en 

overlastcijfers in onze gemeente. Vooral het aantal meldingen van jongerenoverlast en (online) 

fraudemisdrijven steeg explosief in de afgelopen twee jaren. In het eerste halfjaar van 2022 lagen de 

meeste overlastmeldingen en misdrijven in Wijk bij Duurstede weer op het niveau van voor Corona. 

 

Het vierjarige gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeenten Wijk bij Duurstede, 

Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal loopt volgend jaar af. In het huidige IVP en 

bijbehorend tweejarig uitvoeringsplan zijn de aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale 

veiligheid en de realisatie van ANPR-camera’s (voor kentekenplaatherkenning) in het 

Heuvelruggebied de gezamenlijke thema’s. Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk 

bij Duurstede op de volgende lokale prioriteiten: 

• Jeugd - toegevoegd in voorjaar 2021;  

• Lokale (extra) aanpak ondermijning – toegevoegd in voorjaar 2021;  

• Inwonerparticipatie; 

• High Impact Crimes en Veel voorkomende criminaliteit; 

• Verkeersveiligheid. 
 

De ontwikkeling van het nieuwe gezamenlijke IVP voor de jaren 2023 t/m 2026 is in volle gang. In het 

nieuwe IVP zal naast een gezamenlijk deel ook weer ruimte zijn voor een lokale thema’s. Het nieuwe 

IVP en uitvoeringsprogramma worden door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

Crisisbeheersing 

Op basis van de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s wordt een doorontwikkeling gemaakt op regionale 

taken van Bevolkingszorg. De voorbereidingen en gesprekken daarover worden nu gevoerd in 

regionale kernteams. De doorontwikkeling zal uiteindelijk ook bij ons lokaal doorgevoerd worden. 

Het is op dit moment nog onduidelijk of dit extra kosten gaat opleveren.  
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Vergunningen, toezicht en handhaving 

 

Begin dit jaar heeft het college de bestuurlijke visie op integrale handhaving en de beleidsnota  

“Integrale handhaving van de woon- en leefomgeving gemeente Wijk bij Duurstede 2021-2025” 

vastgesteld. Hiermee zijn de kaders en uitgangspunten voor toezicht en handhaving op alle  

verschillende terreinen voor de komende periode vastgelegd. Mede vanwege de beperkte 

beschikbare ambtelijke capaciteit is hierin ook een prioriteitenlijst vastgelegd. Hiermee wordt de 

focus gelegd op overtredingen met grote gevolgen op de betrokken thema’s, waarbij ook het gedrag 

van de overtreder wordt meegewogen. In 2023 zullen deze uitgangspunten verder worden 

uitgewerkt in de werkplannen.  

 

Vanuit het Rijk is structureel geld vrijgemaakt voor extra boa-capaciteit. Voor Wijk bij Duurstede gaat 

het om een bedrag van € 33.000 per jaar, goed voor 0,5 fte. In het formatieoverzicht in programma 9 

is 1fte voor een extra boa meegenomen. 

 

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen per 1 januari 2023 zal ook gevolgen hebben voor 

de manier waarop toezicht wordt ingericht.  

 

Cybercriminaliteit 

De afgelopen jaren zien we een sterke 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 

intergemeentelijke samenwerking heeft de bestrijding van ondermijning en het versterken van de 

digitale veiligheid prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk 

bij Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang.  

 

 

Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

N.v.t. 

 

 

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. 

Naar aanleiding van Europese afspraken is er 

een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het 

gelijktrekken van de bezoldiging van vrijwillige 

en beroepsbrandweerlieden. Naar aanleiding 

daarvan kan er sprake zijn van een forse 

stijging van de (loon)kosten de gemeentelijke 

bijdrage aan de VRU. 

8 6 

Reorganisatie crisisbeheersing in 

brede zin door landelijke 

aanpassingen kan zorgen voor extra 

interne kosten door de aanpassing 

van onze eigen crisisorganisatie 

(bijvoorbeeld wijziging van kanspiket 

naar hardpiket) 

 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s is landelijk 

uitgevoerd. Opvolging in regionale kernteams. 

8 5 
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Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

8.01 Verwijzingen Halt per 1.000 inw., 12-17 jr   6 21 14 nnb 
8.02 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners   0,2 0,6 0,2 nnb 
8.03 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners   1,5 2,1 1,3 nnb 
8.04 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners   1,5 1,0 1,7 nnb 
8.05 Vernieling en beschadigingen in de openbare 

ruimte 
per 1.000 inwoners   3,2 5,4 5,0 nnb 

                

                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

Toelichting tabel: 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 

 
 bedragen x € 1.000 

8 Veiligheid en Handhaving 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

8.1 Openbare orde en veiligheid - 2.320 - 2.381 - 2.248 - 2.225 

Totaal Lasten - 2.320 - 2.381 - 2.248 - 2.225 
      

Baten      

8.1 Openbare orde en veiligheid 1 1 1 1 

Totaal Baten 1 1 1 1 
      

Saldo van baten en lasten - 2.319 - 2.380 - 2.247 - 2.224 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 60 - 74 - 87 - 128 
      

Onttrekkingen 80 142 31 8 
      

Mutatie reserves 20 69 - 56 - 120 
      

Resultaat - 2.299 - 2.311 - 2.303 - 2.344 
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2.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financien 
 

 

Inleiding 

 

Voor dit programma ontvangen we inkomsten vanuit de Algemene middelen van het Rijk en 

inkomsten uit gemeentelijke heffingen. We moeten balanceren om het voorzieningen en 

verzorgingsniveau op peil te houden tegen een redelijke  bijdrage van onze inwoners. Daarnaast zijn 

er ook maatschappelijke uitdagingen, zoals Covid-19 en de oorlog in Oekraïne. Snel in kunnen spelen 

op alle veranderingen en invulling geven aan onze ambities vergt een robuuste ambtelijke 

organisatie. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om een aantrekkelijke 

werkgever te zijn en blijven. 

 

Communicatie en inwonersparticipatie 

 

Landelijke thema’s zoals woningentekort, duurzaamheid, energietransitie, asielbeleid, economie en 

werkgelegenheid spelen ook in onze gemeente. Wij gaan graag met deze thema’s aan de slag, samen 

met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dit vraagt om maatwerk bij 

inwonersparticipatie en communicatie, waar we flink op inzetten. De gemeenteraad wil zich bij de 

besluitvorming op belangrijke onderwerpen goed laten informeren. Dat gebeurt volgens het iBoB 

model, waardoor de samenleving beter wordt geconsulteerd en actief mee kan denken.  

 

Publieksdiensten / KCC 

 

We vinden een goede dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven van groot belang. Voor 2023 

staan de verkiezingen van Provinciale Staten gecombineerd met Waterschappen gepland. Vanuit de 

tijdelijk Coronawet kon er meerdaags gestemd worden. De vooruitzichten zijn, dat deze mogelijkheid 

blijft bestaan.  

 

Bedrijfsvoering (inclusief P&O), organisatieontwikkeling, facilitaire zaken, ICT,  

gemeentelijk vastgoed 

 

De komende jaren zien wij stevige opgaven op ons afkomen. Dat zijn opgaven zoals uit deze 

begroting blijkt van diverse pluimage en van verschillend niveau, autonoom of anders. Tegelijkertijd 

hebben we -net als iedere andere sector- te maken met een erg krappe arbeidsmarkt. Deze twee 

ontwikkelingen versterken elkaar niet, sterker nog: staan deels “haaks op elkaar”. De afgelopen jaren 

zijn wij vrijwel altijd binnen de door uw raad beschikbaar gestelde personele lasten gebleven voor 

wat betreft de uitvoering van de aan ons opgedragen taken.  

 

Vanaf 1 oktober jl kent de organisatie een andere structuur: de gemeentesecretaris/algemeen 

directeur vormt samen met drie domeinmanagers het management van onze organisatie. 

Vooruitlopend op de implementatie hiervan hebben wij tevens in beeld gebracht op welke posities 

binnen onze ambtelijke organisatie wij versteviging nodig hebben, juist om minder kwetsbaar te zijn. 

Dit gaat om een structurele last van €732.000. Dit betreft onze organisatie (onder andere BOA, 

informatieveiligheid, projectleiding en ondersteuning), uitbreiding van de formatie bij de griffie en de 

toename van de wethoudersformatie. Gelet op genoemde ontwikkelingen in de arbeidsmarkt 

verwachten wij niet dat we in 2023 de totale noodzakelijke versterking ook daadwerkelijk kunnen 

realiseren. Vandaar dat we er voor kiezen dit gefaseerd te doen en toe te groeien naar de 
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uiteindelijke financiele last in 2026. Concreet betekent dit dat wij voor de jaarschijf 2023 een bedrag 

van €500.000 inboeken, oplopend via de schijven 2024 en 2025, naar €732.000.  

Indien blijkt dat in 2023 alle versterking wel gerealiseerd kan worden komen wij bij uw raad terug om 

(financieel) versneld toe te groeien naar de in 2026 opgenomen last. Dit is ook de afspraak die wij 

met het management hebben gemaakt, mede ook om de gezonde balans te bewaken tussen 

draagkracht en draaglast. En dat geldt zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau. 

 

We leven in een digitale wereld, die ook andere eisen stelt aan ons werk. In dit kader werken we 

onder meer met hybride werkplekken. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, als cyber 

criminaliteit en digitale onveiligheid.Tezamen met onze gemeenschappelijke regelingen werken we 

aan het vergroten van onze weerbaarheid. 

 

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is onlangs een traject gestart naar aanleiding 

van een provinciaal programma waarbij kleine gemeente ondersteund worden bij het verduurzamen 

van hun maatschappelijk vastgoed. Dit is de opmaat tot verduurzaming van eigen vastgoed . De 

financiële effecten hiervan worden betrokken bij de integrale afwegingen bij de begroting 2024-

2027.  

 

Om het gemeentelijk vastgoed op het juiste onderhoudsniveau te houden is er een meerjaren 

onderhoudsplan opgesteld. De financiele dekking van dit plan moet komen uit de bestaande reserve 

“reserve onderhoud gebouwen”. Deze reserve is op dit moment niet afdoende om aan onze lange 

termijn verplichtingen te voldoen. We gaan deze reserve omzetten naar een voorziening en er zorg 

voor dragen dat deze de juiste dekking bevat. 

 

Financiën  en belastingen 

 

De meicirculaire is financieel meegenomen in de berekening van de cijfers. Deze is omvangrijk in 

onderwerpen en aanpassingen. Vanuit het Rijk komen tot aan 2025 meer bedragen binnen voor de 

taken die door onze gemeente uitgevoerd moeten worden. De middelen uit het Gemeentefonds 

nemen voor de jaren 2022-2025 fors toe. Vanaf 2026 is er echter ten opzichte van die stijging een 

sterke afname te zien. Vanuit de VNG is dit al aangeduid als ‘het ravijn’. Dit heeft te maken met de 

accresontwikkeling en de toegepaste normeringssystematiek. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op 

de stand van 2022, aangevuld met een landelijke plus van € 0,84 miljard. Over dat bedrag vindt nog 

wel een indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. Het accres leidt dus tot een forse daling 

van beschikbare middelen vanuit het Gemeentefonds vanaf 2026. 

 

Naast het gemeentefonds zijn de gemeentelijk belastingen een groot onderdeel van de inkomsten 

van een gemeente. Waar de heffingen voor riolering en afval een afspiegeling zijn van de kosten 

hiervan is de onroerend zaak belasting een inkomstenbron om meer de niet specifieke kosten van de 

gemeente te dekken. Om de stijgende lasten die onze inwoners al moeten ervaren door de huidige 

inflatie niet teveel te laten oplopen hebben we gekozen om de oroerend zaak belasting slechts te 

verhogen met 3%. Dit is lager dan het gemiddelde van de loon- en prijsindexen waar we conform het 

Centraal planbureau rekening mee moeten houden.        
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Bestuur 

 

Onder Bestuur vallen diverse zaken zoals Kabinetszaken, organisatie van diverse bijeenkomsten zoals 
veteranen dag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag en organisatie van verkiezingen. Komende jaren 
geven we extra aandacht aan deze bijeenkomsten en evenementen. De Provinciale Staten 
verkiezingen en Waterschapsverkiezingen in het voorjaar 2023 gaan verschillende werkzaamheden 
vragen van de gemeente.  
 

Incidentele ontwikkeling 

 

Incidentele ontwikkeling bevat budgetten die voortkomen uit bijzondere omstandigheden zoals 

kosten door Corona, opvang van vluchtelingen etc. Deze budgetten hebben een incidenteel karakter. 

 

 

Nieuw en geactualiseerd beleid 

 

9.1 Communicatie en inwonersparticipatie - Inwonersparticipatie 

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

/Wat levert het op? (+) 

   · Kwalitatief goede en gedragen 

besluiten waarbij inwoners op 

inhoud en proces betrokken zijn. 

· Kennis en inzet van 

participatievormen die passen bij de 

Wijkse schaal, aard van de opgaven, 

ruimte voor participatie en bij de 

verantwoordelijkheid van de raad. 

· Participatietrajecten doorlopen 

waarbij deelnemers zeggen gehoord 

te zijn en invloed te hebben gehad, 

ook al heeft het misschien niet tot 

die uitkomst geleid die ze zelf voor 

ogen hadden. 

· Met raad en samenleving procesmatig 

werken volgens het iBOB-model.  

· Verschillende vormen van participatie 

inzetten (zoals Het Relevante Gesprek van 

SIR). Evalueren van participatietrajecten en 

leren van fouten en successen. 

· Toepassen van de participatievisie in de 

dagelijkse praktijk, onder andere door 

interne bewustwording te vergroten, ruimte 

voor participatie te creëren en in een 

vroegtijdig stadium de samenleving te 

betrekken.  

· Faciliteren en aanschaffen van eventuele 

tools en/of trainingen (gespreks- en 

werkvormen) voor participatie. 

Structureel: 

2023  - € 15.000 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 

 

 

9.3 Bedrijfsvoering – P&O verzekeringen personeel 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Budget laten aansluiten op gestegen 

premiekosten voor verzekeringen 

werknemers WGA en IPAP, mede als 

gevolg van toename aantal 

medewerkers. 

Budget structureel ophogen met 15.000 per 

jaar. 

Structureel: 

2023  - € 15.000 

2024  - € 15.000 

2025  - € 15.000 

2026  - € 15.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Levering van elektra en gas   

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   Zekerheidsstelling van de levering 

van gas en elektra voor al het 

gemeentelijk vastgoed en alle 

overige aansluitingen in de 

openbare ruimten. 

Het huidige energiecontract (gas en elektra) 

loopt op 31 december 2022 ten einde. Dit 

contract was aangegaan voor een periode 

van 4 jaar en hiervoor zijn destijds uiterst 

lage tarieven bedongen. Voor de elektra-

inkoop is besloten om vanaf 1 januari met 

“OM |Nieuwe energie” een contract aan te 

gaan. Hiermee wordt er lokaal opgewekt 

duurzame energie ingekocht. Voor de 

gaslevering wordt wederom aangesloten met 

de gezamenlijke aanbesteding met 17 andere 

Utrechtse gemeenten. Deze aanbesteding 

loopt nog. Feit is dat de tarieven nu enorm 

zijn gestegen en er enorme onrust op de 

energiemarkt heerst. Er dient dan ook met 

flink hogere tarieven rekening te worden 

gehouden. Door de huidige energiecrisis zijn 

de tarieven dagelijks onderhevig aan 

schommelingen en zijn de cijfers gebaseerd 

zoals op dit moment bekend is.   

Electra, incidenteel: 

2023 - € 184.000 

2024 -  € 184.000 

 

Gas, incidenteel: 

2023 - € 116.000 

2024 - € 116.000 

 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Jaarlijkse toevoeging aan reservering groot Onderhoud Vastgoed   

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het gemeentelijk Vastgoed in goede 

staat van onderhoud te blijven 

houden en te laten,  blijven voldoen 

aan alle wettelijke eisen die hieraan 

gesteld worden (exclusief 

verduurzamingsmaatregelen). 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de 

geplande onderhoudsactiviteiten 

zoals opgenomen is in het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

kunnen worden uitgevoerd en 

kunnen worden bekostigd. 

Jaarlijks wordt er een vast bedrag aan de 

reservering (voorheen voorziening) 

toegevoegd om alle (grote) 

onderhoudsactiviteiten uit het MJOP blijvend 

te kunnen bekostigen. De jaarlijkse 

toevoeging is al vele jaren gelijk gebleven en 

is nooit geactualiseerd en geïndexeerd. 

Hierdoor loopt de benodigde reservering uit 

de pas met het geactualiseerde MJOP en de 

geïndexeerde bedragen. Het Meerjaren-

onderhoudsplan wordt jaarlijks 

geactualiseerd en geïndexeerd. 

Structureel: 

2023  - € 50.000 

2024  - € 100.000 

2025  - € 150.000 

2026  - € 300.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden vastgoed   

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het gemeentelijk Vastgoed en 

bijbehorende technische installaties 

in goede staat van onderhoud te 

blijven houden en te laten blijven 

voldoen aan alle wettelijke eisen die 

hieraan gesteld worden. Daarnaast 

dient er jaarlijks budget te zijn om 

noodzakelijke reparaties etc. uit te 

kunnen voeren. 

In de afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten 

onder invloed van een aanhoudend grote 

vraag en schaarste enorm gestegen. Met de 

recente gebeurtenissen in Oekraïne, de 

oplopende spanningen en de sancties tegen 

Rusland, lijkt er voorlopig geen zicht op 

verbetering. Dit heeft dan ook een enorm 

effect op de kosten van het dagelijks 

onderhoud. De lopende onderhouds-

contracten dienen voortgezet te worden en 

alle noodzakelijke reparaties moeten kunnen 

worden uitgevoerd. 

Structureel: 

2023  - € 23.000 

2024  - € 23.000 

2025  - € 23.000 

2026  - € 23.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair, herinrichting Plein in het Huis van de gemeente 

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

/Wat levert het op? (+) 

   We willen een veilige en prettige 

ontmoetingsplaats aanbieden voor 

de bezoekers van het Plein in het 

Huis van de gemeente. 

Het plan is om het Plein in het Huis van de 

gemeente anders in te richten. Hier worden 

ook de huurders bij betrokken. 

Dit omvat de investeringen:  

• Nieuw oproepsysteem  

• Camera’s  

• Mobiele alarmknoppen 

• andere invulling van de toegankelijkheid 

entree. Het investeringsbedrag is € 50.500 in 

2023. Dit leidt tot kapitaallasten. 

Structureel: 

2023 € 0 

2024  - € 7.476 

2025  - € 7.431 

2026  - € 7.395 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Performanceverbetering Zaaksysteem 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het zaaksysteem heeft de afgelopen 

jaren steeds meer te maken met 

performance problemen. We willen 

dit systeem behouden en daarvoor 

is een performanceverbetering 

noodzakelijk. 

In 2023 gaan we in overleg met de 

leverancier gerichte investeringen doen die 

bijdragen aan verbetering van de 

performance van het zaaksysteem. 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Regionale IV ontwikkeling en samenwerking 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   In regionaal verband de 

informatieveiligheid van onze 

systemen vergroten en de ICT-

kwetsbaarheid verkleinen. 

In regionaal verband uitvoeren van maat-

regelen ten behoeve van het continueren van 

een goede dienstverlening en beheer voort-

komend uit de ervaringen met Log4J, en een 

aantal capaciteitsissues binnen de RID en de 

i-samenwerking. Er is een regionale ENSIA-

coördinator aangesteld om de wettelijke 

audits uit te voeren op het gebied van 

informatie-voorziening. Onvermijdelijk zijn 

kosten voor het verder in gebruik nemen van 

Microsoft 365, applicatieharmonisatie en een 

aantal maatregelen die voortvloeien uit het 

actieplan informatiebeveiligingsbeleid. 

Structureel: 

2023  - € 116.000 

2024  - € 116.000 

2025  - € 116.000 

2026  - € 116.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Lokaal) 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In 2022 treedt de Wet 

modernisering elektronisch 

bestuurlijk verkeer in werking 

(WMEBV). Door de WMEBV krijgen 

burgers en ondernemers het recht 

om digitaal met de overheid te 

communiceren. De gemeente moet 

de digitale kanalen aanwijzen die 

burgers en ondernemers daarvoor 

kunnen gebruiken. Ook wordt de 

overheid verplicht om passende 

ondersteuning te bieden bij 

bestuurlijk verkeer. Deze 

ondersteuning moet zijn afgestemd 

op de aard van de dienstverlening 

en de doel-groepen. Met deze 

nieuwe taak zijn geen 

dekkingsmiddelen vanuit het Rijk 

meegekomen. 

Dit vergt aanpassing in informatiesystemen 

en processen. De diverse informatiekanalen 

moeten over dezelfde informatie beschikken. 

Medewerkers van het klantcontactcentrum 

zullen snel moeten zien wat de status van 

een klantvraag is en hoe deze klant verder 

kan worden geholpen. Dit vraagt om een 

systeem met actuele en accurate informatie 

over procedures, de behandelaar van het 

klantcontact en de fase waarin het 

klantcontact verkeert. Met een dergelijk 

eenduidig klantbeeld wordt een “kastje-naar-

de-muur”-behandeling voorkomen. 

Incidenteel: 

2023 - € 4.000 

 

Structureel: 

2023  - € 8.000 

2024  - € 8.000 

2025  - € 8.000 

2026  - € 8.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Besluit digitale toegankelijkheid Overheid 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In het Besluit digitale 

toegankelijkheid overheid is bepaald 

dat websites en mobiele apps van 

Nederlandse overheidsinstanties 

moeten voldoen aan de 

toegankelijk-heidseisen. Voor 

websites bestaat die verplichting al 

een tijd. En vanaf 23 juni 2021 

wordt de wet ook van kracht voor 

mobiele overheids-applicaties, 

oftewel: apps. Dit betekent dat bij 

de ontwikkeling van websites en 

apps steeds de toegankelijkheid zal 

moeten worden meegenomen. Met 

deze nieuwe taakstelling zijn geen 

dekkingsmiddelen vanuit het Rijk 

meegekomen. 

Voor de gemeente betekent het dat jaarlijks 

door een gecertificeerde partij een audit 

moeten worden uitgevoerd die bij de 

Rijksoverheid moet worden ingediend. 

Structureel: 

2023  - € 4.000 

2024  - € 4.000 

2025  - € 4.000 

2026  - € 4.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Vervanging GEO viewer 

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

/Wat levert het op? (+) 

   De Geo viewer dient vervangen te 

worden. De gegevenslevering van 

de basisregistratie Kadaster (BRK) 

wordt vernieuwd. Deze vernieuwing 

van de levering heeft effect op onze 

Geo viewer. 

De Geo viewer weer toekomstbestendig 

maken. 

Incidenteel: 

2023 - € 20.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Functioneel beheer Gegevensmakelaar 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Instandhouding van het juist 

functioneren van onze 

makelaarssuite, die wordt gebruikt 

ter ondersteuning van onze 

informatievoorziening. 

Inhuur medewerker voor het functioneel 

beheer van de gegevensmakelaar. Mogelijk 

kan in de toekomst het functioneel beheer 

weer door een interne medewerker 

opgepakt worden. 

Incidenteel: 

2024 - € 22.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Aanbesteding Luchtfoto’s 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In 2023 moet een regionale 

aanbesteding gestart worden voor 

luchtfoto’s. Het huidige contract 

voor jaarlijkse afname van 

luchtfoto’s, inmeten en karteren 

loopt tot en met 2023. 

Vanaf 2024 is daarom een nieuw contract 

nodig. Het huidige begrotingsbedrag is niet 

toereikend en moet met € 8.000 aangepast 

worden vanaf 2024. 

Structureel: 

2023 € 0 

2024  - € 8.000 

2025  - € 8.000 

2026  - € 8.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

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

/Wat levert het op? (+) 

   De Basisregistratie Ondergrond 

(BRO) is een centrale database met 

publieke gegevens over de Neder-

landse ondergrond. Om de 

registratie goed vast te leggen 

kopen we software en starten we 

een implementatietraject. 

Op dit moment is er geen budget beschikbaar 

voor de implementatie en onderhoudskosten 

voor de software ter ondersteuning van de 

BRO. We hebben een inschatting gemaakt 

van de kosten die hiermee gemoeid gaan. Dit 

doen we op basis van het rapport van VNG: 

‘Impactanalyse Basisregistratie Ondergrond’. 

Incidenteel: 

2023 - € 10.000 

 

Structureel: 

2023 - € 30.000 

2024 - € 30.000 

2025 - € 30.000 

2026 - € 30.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Single digital gateway en Europees identificeren 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Om het grensoverschrijdend 

handelsverkeer in de EU ook digitaal 

te faciliteren wordt de Single Digital 

Gateway ingevoerd dit is de 

Europese toegangspoort die Euro-

peanen toegang gaat geven tot 

informatie en procedures.  Een 

aantal diensten moet volledig 

digitaal beschikbaar worden gesteld 

voor grens-overschrijdend verkeer 

binnen de EU. Burgers en onder-

nemers krijgen voor deze diensten 

het recht om een-malig gegevens 

aan te leveren binnen de EU. 

Tegenover deze taak staan geen 

dekkings-middelen vanuit het Rijk. 

Eind 2023 moeten gemeenten aangesloten 

zijn op deze toegangspoort en hun informatie 

over processen, vergunningen en procedures 

ook in andere talen aanleveren. In 

voorbereiding hierop voldoen wij aan de 

eIDAS-verordening, waarbij wij Europees 

erkende inlogmiddelen accepteren in hun 

digitale dienstverlening. De voorbereiding op 

de Single Digital Gateway moet in 2023 

starten om bijtijds klaar te zijn.  

Single ditigal gateway en eIDAS – aanpassen 

systemen, werkprocessen en website. 

Structureel: 

2023  - € 5.000 

2024  - € 5.000 

2025  - € 5.000 

2026  - € 5.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Kwaliteit  van gegevens- en informatiebeheer en archivering 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Vergroten van de kwaliteit van 

gegevens- en informatiebeheer en 

archivering en daarmee verbeteren 

van het openbaarheidsbeheer voor 

duurzaam toegankelijke 

overheidsinformatie. 

Diverse initiatieven m.b.t. archiefvernietiging, 

onderhoud paternosterkast, kwaliteitszorg, 

opzetten metadataschema (MDTO: 

metagegevens voor duurzaam toegankelijke 

overheidsinformatie / archivering). 

Structureel: 

2023  - € 10.000 

2024  - € 10.000 

2025  - € 10.000 

2026  - € 10.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – RID 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   Als partner in de 

gemeenschappelijke regeling RID 

werken we gezamenlijk aan een 

veilige en continubeschikbaer ICT-

omgeving. 

Extra investeren in de benodigde hardware, 

software en capaciteit. 

Incidenteel: 

2023  - € 48.000 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Samenhangende objectenregistratie (SOR) 

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

/Wat levert het op? (+) 

   In 2023 starten we met de samen-

hangende objectenregistratie (SOR) 

die in 2025 gerealiseerd moet zijn. 

Dit is een nog te ontwikkelen uni-

forme registratie met basisgegevens 

over objecten in de fysieke werke-

lijkheid (zoals gebouwen, wegen of 

openbare ruimten). De verschil-

lende bestaande (geo)basis-

registraties (waaronder BGT, BAG 

en WOZ) vertonen tot nu toe weinig 

samenhang. De registraties zijn op 

verschillende momenten geschei-

den van elkaar ontstaan. Dat heeft 

ertoe geleid dat gegevens over 

(nagenoeg) hetzelfde object  

verspreid zijn geraakt over 

verschillende registraties met elk 

hun eigen inhoud, manieren om 

processen bij te houden en ICT-

systemen. Voor deze vernieuwing 

zijn geen rijksmiddelen beschikbaar. 

SOR – aanpassing systemen, website, 

werkprocessen. Gemeenten als 

(mede)beheerder van deze registraties 

hebben aangegeven de bestaande 

registraties in samenhang te willen 

doorontwikkelen tot een samenhangende 

objectenregistratie (SOR). Ook vanuit het 

gemeentelijk gebruik van objectgegevens 

bestaat behoefte aan het doorvoeren van 

verbeteringen (zoals in het kader van de 

Omgevingswet en Basisprocessen 

Gemeentelijke Belastingen).  

Tevens worden er een aantal generieke 

technische voorzieningen gerealiseerd ten 

behoeve van de digitale gegevensuitwisseling 

voor de basisregistraties. Dit zijn 

Digikoppeling (uniforme wijze van 

uitwisseling met landelijke voorzieningen), 

Digilevering (ontvangen van 

gebeurtenisberichten) en Digimelding (om 

aan de wettelijke plicht te voldoen om 

onjuiste gegevens terug te melden aan de 

bronhouder). 

Incidenteel: 

2023 - € 2.000 

 

Structureel: 

2023  - € 6.000 

2024  - € 6.000 

2025  - € 6.000 

2026  - € 6.000 
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9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair post 

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

/Wat levert het op? (+) 

   We willen de medewerkers 

faciliteren zodat een ieder zijn of 

haar werk goed kunnen uitvoeren.   

De interne ondersteuning op dezelfde wijze 

blijven faciliteren. Budget 2023 wordt 

bijgesteld, omdat er minder post verstuurd 

wordt.    

Structureel: 

2023 + € 14.400 

2024 + € 14.400 

2025 + € 14.400 

2026 + € 14.400 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair klein onderhoud 

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

/Wat levert het op? (+) 

   Het niveau van klein onderhoud en 

schoonmaak van het huis van de 

gemeente hetzelfde houden. 

Het budget wordt bijgesteld. De BIGA heeft 

minder kosten in rekening gebracht. De 

kosten van handyman en facilitaire 

medewerker zijn opgevangen binnen het 

reguliere budget. 

Structureel: 

2023 + € 14.410 

2024 + € 14.410 

2025 + € 14.410 

2026 + € 14.410 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – Facilitair update machines 

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

/Wat levert het op? (+) 

   De verouderde apparatuur weer up 

to date brengen en toekomst 

bestendig maken. 

De huidige machines t.b.v. reproruimte 

moeten worden vervangen: 

1. Papiervernietiger 

2. Couverteermachine (inpakmachine) 

3. Mobiele geluidsinstallatie voor in de 

raadzaal 

Incidenteel: 

2024 - € 23.245 

 
 

9.3 Bedrijfsvoering – RAZU 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   Door deelname aan het RAZU 

vervullen we de wettelijke taken op 

het gebied van archiefbeheer en -

toezicht. Schaalvergroting betekent 

efficiency en kostenbesparing.    

De extra deelnemersbijdrage wordt besteed 

aan extra formatie voor het beheren van het 

e-depot. Het e-depot is een voorziening die 

nodig is om digitaal archief duurzaam te 

bewaren en te ontsluiten. 

Structureel: 

2023  - € 20.068 

2024  - € 32.821 

2025  - € 38.072 

2026  - € 39.204 
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9.3 Bedrijfsvoering – Personeel 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   Voor het uitvoeren van de gestelde 

ambities is het noodzakelijk dat we 

kunnen werken vanuit een robuuste 

gemeentelijke organisatie. 

Hierdoor kunnen we zowel het 

huidige beleid uitvoeren als inspelen 

op bijzondere situaties. 

Naast de extra kosten voor indexatie gaan we 

op een aantal vlakken onze gemeentelijke 

organisatie robuuster maken.  

• Uitbreiding bestuur  

• Inzet extra BOA 

• Inzet specialist subsidies 

• Versterkinggemeentelijke organisatie op 

bestaande functies. 

Structureel: 

2023: - € 500.000 

2024: - € 600.000 

2025: - € 700.000 

2026: - € 732.000 

 
 

9.4 Financiën en belastingen – Gemeentefonds 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN   Op basis van de meicirculaire 2022 

heeft nog een bijstelling van de 

middelen uit het Gemeentefonds 

plaatsgevonden.  

 

Verwerken van de bijstelling van de middelen 

uit het Gemeentefonds, waaronder de eerder 

vermelde dekkingen uit het Gemeentefonds: 

Bibliotheek (IDO) € 20.000 

Inclusie € 10.000 

Structureel: 

2023 + € 3.784.000  

2024 + € 4.564.934  

2025 + € 4.501.266  

2026 + € 2.071.395 

 
 

9.4 Financiën en belastingen – Onroerend Zaak Belasting (OZB) 

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

/Wat levert het op? (+) 

  De OZB kan jaarlijks worden herzien. 

In voorgaande jaren passen wij 

hiervoor het indexcijfer toe, wat ook 

voor onze contracten en 

verplichtingen wordt toegepast. 

We kiezen ervoor om af te wijken van de 

gebruikelijke loon- en prijsindexatie en de 

OZB niet met 5,8% te verhogen. Gezien de 

huidige economische ontwikkelingen passen 

we een lager indexpercentage van 3% toe. 

2023 + € 179.900 

2024 + € 179.900 

2025 + € 179.900 

2026 + € 179.900 

 
 

9.4 Financiën en belastingen – Belastingsamenwerking Rievierenland (BSR) 

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

/Wat levert het op? (+) 

KDN  Een goede uitvoering van het heffen 

en innen van lokale belastingen, 

inclusief  de uitvoering van de wet 

WOZ en BAG. Hierbij maakt de 

gemeente Wijk bij Duurstede 

gebruik van de diensten van de BSR. 

Voor de uitvoering van de taken betaalt de 

gemeente Wijk bij Duurstede een deel-

nemersbijdrage. Deze bijdrage stijgt door o.a. 

een nieuwe systematiek van kostentoedeling, 

inflatie en CAO verhogingen, maar ook door 

lagere opbrengsten van invorderingskosten. 

Structureel: 

2023  - € 39.591 

2024  - € 52.926 

2025  - € 60.955 

2026  - € 72.000 
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9.4 Bedrijfsvoering en Financiën – Reservering investeringen grote opgaves 

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

/Wat levert het op? (+) 

 In de begroting willen we rekening 

houden met de kosten van 

toekomstige investeringsprojecten 

zonder dat hier impliciete 

besluitvorming wordt genomen. 

We doteren aan de bestemmingsreserve 

Integraal huisvestingsplan (IHP), 

Mobiliteitsfonds en Gemeentewerf de 

verwachte kapitaallasten voor de op 

stapelstaande projecten vanaf het jaar na 

verwachte oplevering: 

• Integraal Huisvestingsplan 

• Gemeentelijk Verkeers en 

VervoersPlan 

• Uniform wegdek Lekdijk 

• Rotonde de Geer 

• Gemeentewerf 

In paragraaf Investeringen 5.1 Investeringen 

staat de verdeling. 

Structureel: 

2023 € 0 

2024 - € 27.000 

2025 - € 218.000 

2026 - € 676.000 

 
 

9.5 Bestuur – Verkiezingen 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Betrouwbare, veilige en 

transparante organisatie van 

verkiezingen. 

Het periodiek organiseren en faciliteren van  

de wettelijke verplichte verkiezingen, 

rekening houdend met de Wet nieuwe 

procedure verkiezingsuitslagen en wijziging 

Kieswet met het definitief verankeren van 

vervroegd stemmen. 

Structureel: 

2023 - € 6.710 

2024 - € 6.710 

2025 - € 6.710 

2026 - € 6.710 

 
 

9.5 Bestuur – Kabinetszaken 

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

/Wat levert het op? (+) 

 Doorontwikkelen en verder 

professionalisering van 

evenementen die van belang zijn 

voor de gemeenschap van Cothen, 

Langbroek en Wijk bij Duurstede. 

Jaarlijkse evenementen organiseren en deze 

verder professionaliseren: 

- Nieuwjaarsbijeenkomst 

- Lintjesregen / gedecoreerdenbijeenkomst 

- 4 mei dodenherdenking 

- Uitreikingen Koninklijke Onderscheidingen 

en lokale onderscheidingen  

- Veteranenbijeenkomst en het faciliteren 

van periodieke veteranenontmoetingen. 

Structureel: 

2023 - € 10.350 

2024 - € 10.350 

2025 - € 10.350 

2026 - € 10.350 
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Bestuurlijke risico’s 

N.v.t. 

 

Beleidsindicatoren  

Beleidsindicator Eenheid   2019 2020 2021 2022 

                

9.01 Formatie Fte per 1.000 inwoners   5,2 5,5 5,6 5,6 

9.02 Bezetting Fte per 1.000 inwoners   5,15 4,78 5,07 5,30 

9.03 Apparaatskosten Kosten per inwoner   315,95 314,00 312,89 345,26 

9.04 Externe inhuur % van totale loonsom + 
kosten inhuur externen 

  nnb 0,9% 4,6% 2,0% 

9.05 Overhead % van totale lasten   14% 24% 14% 14% 

                

                

Bron: waarstaatjegemeente.nl 

 

Financiën 
 bedragen x € 1.000 

9 Bedrijfsvoering en Financiën 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten      

Lasten      

9.1 Communicatie en inwonersparticipatie - 66 - 66 - 66 - 66 

9.2 Publieksdiensten / KCC - 885 - 885 - 885 - 885 

9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire 
zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 

- 9.602 - 9.094 - 9.227 - 9.062 

9.4 Financiën en belastingen - 493 - 533 - 549 - 443 

9.5 Bestuur - 1.346 - 1.346 - 1.346 - 1.346 

9.6 Incidentele ontwikkeling - - - - 

Totaal Lasten - 12.393 - 11.926 - 12.074 - 11.803 
      

Baten      

9.2 Publieksdiensten / KCC 370 370 370 370 

9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire 
zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 

574 574 574 574 

9.4 Financien en belastingen - - - - 

9.4 Financiën en belastingen 44.930 45.742 45.965 42.684 

9.5 Bestuur - - - - 

9.6 Incidentele ontwikkeling - - - - 

Totaal Baten 45.873 46.685 46.909 43.627 
      

Saldo van baten en lasten 33.480 34.760 34.835 31.824 
      

Mutatie reserves      

Toevoegingen - 439 - 503 - 722 - 1.264 
      

Onttrekkingen 1.152 589 799 611 
      

Mutatie reserves 713 86 76 - 653 
      

Resultaat 34.193 34.846 34.911 31.171 
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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  



-98- 
 

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 2023  

Tarieven lokale heffingen 2022 2023 
Lasten- 

stijging (%) 

Onroerende zaakbelasting       

•  Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde 0,132% 0,136% 3,0% 

•  Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,267% 0,275% 3,0% 

•  Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde 0,157% 0,161% 3,0% 

        

Toeristenbelasting       

 • Overnachting € 1,30 € 1,80 38,5% 

        

Afvalstoffenheffing       

•  Eén- en meerpersoonshuishouden € 291,00 € 307,00 5,5% 

        

Rioolheffing        

•  Meerpersoonshuishouden € 225,07 € 238,12 5,8% 

•  Bebouwde percelen zonder aansluiting riool € 87,83 € 92,92 5,8% 

        

Precariobelasting       

•  Terrassen per m2 € 18,90 € 20,00 5,8% 

        

Leges       

•  Voltrekken van een huwelijk, vanaf € 412,00 € 412,00 0,0% 

•  Afgifte paspoort, vanaf € 56,55 € 58,89 4,1% 

•  Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf € 36,46 € 37,99 4,2% 

•  Afgifte rijbewijs, vanaf € 41,00 € 41,60 1,5% 

        

        

 

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. 
 
 

Gemeentelijke woonlasten   
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde + 414 386 398 

Rioolheffing voor gezin bij gem. WOZ-waarde + 221 225 238 

Afvalstoffenheffing voor een gezin + 293 291 307 

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 928 902 943 

 
*Gemiddelde WOZ waarde 2022/2023 is € 322.000 
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Onroerende zaakbelasting (OZB)  

Voor het belastingjaar 2023 wordt de OZB gebaseerd op de nieuwe getaxeerde WOZ-waarden en een 

indexatie van 3%. Voor de OZB passen we standaard het indexpercentage toe, wat we ook voor onze 

contracten en verplichtingen gebruiken. Voor 2023 is dit percentage 5,8%. Gezien de huidige 

economische omstandigheden kiezen wij ervoor om hier van af te wijken en de OZB met 3% te 

verhogen. 

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. 

 
Op 17 september 2022 is de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking 
getreden. Gemeenten en waterschappen mogen de vermogensnorm met maximaal € 2.000 
ophogen. BSR wil dit volgen en per 1 januari 2023  de vermogensnorm verhogen met: 

• het maximale normbedrag van € 2.000 bij gehuwden/samenwonenden 

• het maximale normbedrag van € 1.800 bij alleenstaande ouders  

• het maximale normbedrag van € 1.500 bij alleenstaanden.  
De deelnemers van de BSR moeten dit nog goedkeuren. 
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 bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Belastingen       

Onroerende zaakbelasting woningen 4.356 4.662 4.700 4.724 4.576 

Onroerende zaakbelasting niet-woningen 1.464 1.515 1.515 1.515 1.515 

Precariobelasting 19 19 19 19 19 

Toeristenbelasting 36 46 46 46 46 

Hondenbelasting - - - - - 

Totaal Belastingen 5.873 6.241 6.279 6.303 6.154 
       

Heffingen       

Rioolheffing 2.436 2.577 2.577 2.577 2.577 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2.955 3.118 3.118 3.118 3.118 

Totaal Heffingen 5.391 5.695 5.695 5.695 5.695 
       

Leges en rechten       

Leges burgerzaken 250 250 250 250 250 

Leges procedures 50 50 50 50 50 

Leges omgevingsvergunningen 529 529 529 529 529 

Veergelden / concessiegelden 127 127 127 127 127 

Overige leges en rechten 403 397 397 397 397 

Totaal Leges en rechten 1.359 1.353 1.353 1.353 1.353 
       

Kwijtscheldingen       

Kwijtscheldingen - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 

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

Totaal lokale heffingen 12.554 13.219 13.257 13.281 13.133 

 

 
 
  

46,5%

23,5%

19,4%

10,2%

0,5%
Lokale heffingen - Begroting 2023

Onroerende zaakbelasting (46,5%)

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (23,5%)

Rioolheffing (19,4%)

Leges en rechten (10,2%)

Overig (0,5%)
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Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten  
Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. De 
afvalstoffenheffing uit een vast basistarief per aansluiting plus een variabel deel op basis van het 
aantal aanbiedingen van de restafval kliko of het aantal inworpen in een ondergrondse 
restafvalcontainer.  
 
Afvalkosten  
De afvalkosten pakken in 2023 naar verwachting iets hoger uit dan 2022, gemiddeld € 307 in plaats 
van € 291 per aansluiting. De verhoging komt voort uit de reguliere prijsindexatie. Dit is in de 
tarieven 2023 verwerkt. We werken aan de realisatie van een nieuwe milieustraat. Op basis van de 
huidige informatie komen de kosten hiervan op € 17 per huishouden vanaf 2025. Om dit bedrag niet 
volledig als verhoging in de afvalstoffen mee te nemen wordt er tesamen met de raad gekeken naar 
de mogelijk voor een ingroeisecenario gebaseerd op de bestaande voorziening voor afval. 
 
 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Begroting 2022 Begroting 2023 

Bedrag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 2.297 76,5% - 2.289 72,5% 

Inkomsten, excl. heffingen 295 -9,8% 219 -6,9% 

Netto kosten - 2.002 66,7% - 2.070 65,6% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 200 6,7% - 200 6,3% 

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

Capaciteit - 297 9,9% - 350 11,1% 

BTW *1) - 396 13,2% - 429 13,6% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 1.001 33,3% - 1.087 34,4% 

          

Totale kosten heffing - 3.003 100,0% - 3.157 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 3.003   3.157   

          

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

          

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten  

       in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.    

 
Rioolheffing  
In de begroting 2023-2026 wordt uitgegaan van het Water en Rioleringsplan 2020-2025 (WRP). Bij 
het opstellen van dit plan heeft naast de aangepaste manier van toerekenen, 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 had 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 rekening houdend 
met de gemeentelijke prijsindex en vastgesteld. 
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Berekening kostendekkendheid riolering 
Begroting 2022 Begroting 2023 

Bedrag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

Kosten, incl. (omslag)rente - 1.631 67,0% - 1.698 65,9% 

Inkomsten, excl. heffingen 6 -0,2% 8 -0,3% 

Netto kosten - 1.625 66,7% - 1.690 65,6% 

          

Toe te rekenen kosten         

Overhead, incl. (omslag)rente - 187 7,7% - 203 7,9% 

Verkeer en vervoer - 108 4,4% - 114 4,4% 

Capaciteit - 283 11,6% - 299 11,6% 

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

BTW *1) - 223 9,2% - 262 10,2% 

Toe te rekenen kosten taakveld - 810 33,3% - 887 34,4% 

          

Totale kosten heffing - 2.435 100,0% - 2.577 100,0% 

          

Totale opbrengsten heffing 2.435   2.577   

          

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

          

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten  

       in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.    

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

legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en 

vastgesteld. 

 bedragen x € 1.000 

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen 
Begroting 2022 Begroting 2023 

Bedrag % Bedrag % 

Kosten heffing         

Netto kosten         

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

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

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

          

Toe te rekenen kosten         

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

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

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

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

          

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

          

Totale opbrengsten heffing 609   609   

          

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

          

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten  

       in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.    
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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. Voor komend jaar willen we 
het huidige statuut opnieuw beoordelen en laten vaststellen. 
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 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 2023 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 

2023 
  

a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering (+) - 874   

b. Externe rentebaten (idem) (+) 96   

        

Saldo rentelasten en rentebaten   - 778     

        

c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden 
      doorberekend 

(+) -   

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

(+) - 640   

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

(+) 93   

        

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) (-) - 1.384   

        

f. Renteresultaat op het taakveld treasury   59   

 
Leningenportefeuille  
De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2023 een nominale waarde € 23,591 mln. Met vaste 
rentepercentages variërend van 0,23% tot 4,97%. Van dit bedrag is € 3.438.000 doorgeleend aan de 
woningbouwstichting Volksbelang en € 865.000 doorgeleend aan Stichting Wijksport. 
 
 bedragen x € 1.000 

Opgenomen leningen 
Boekwaarde 

1 januari 
Opname Aflossing 

Boekwaarde 
31 december 

Rentelast Rente % 

              

2022 18.455 315 - 601 18.169 702 3,83% 

2023 18.169 - - 642 17.527 691 3,87% 

2024 17.527 - - 612 16.915 671 3,90% 

2025 16.915 - - 631 16.284 652 3,93% 

2026 16.284 - - 651 15.633 633 3,97% 
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Kasgeldlimiet en renterisico  
Zowel binnen de renterisiconorm als kasgeldlimiet is er voor 2023 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. 

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 2023 maximaal € 5.165.000 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 2023 is bepaald op € 12.152.000.  
 
Financieringsbehoefte  
Begin 2023 bedraagt het totaalbedrag aan opgenomen leningen 23,6 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 

 

 bedragen x € 1.000 

Prognose meerjarenbalans 
Realisatie 

Ultimo 
2021 

Begroting 
Ultimo 

2022 

Begroting 
Ultimo 

2023 

Begroting 
Ultimo 

2024 

Begroting 
Ultimo 

2025 

Begroting 
Ultimo 

2026 

Activa             

Vaste Activa             

Immateriële vaste activa 4.888 4.883 4.888 4.758 4.606 4.452 

Materiële vaste activa 49.407 49.428 56.752 56.559 54.536 53.555 

Financiële vaste activa 3.978 3.340 3.660 3.499 3.338 3.014 

Totaal vaste activa 58.272 57.651 65.300 64.816 62.480 61.021 

              

Vlottende Activa             

Voorraden 146 398 398 398 398 398 

Uitzettingen korter dan één jaar 7.186 2.755 2.828 2.828 2.828 2.828 

Liquide middelen 217 460 460 460 460 460 

Overlopende activa 853 1.246 279 279 279 279 

Totaal vlottende activa 8.401 4.859 3.965 3.965 3.965 3.965 

              

Totaal activa 66.673 62.510 69.265 68.781 66.445 64.986 
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Passiva             

Vaste Passiva             

Eigen vermogen 17.948 15.966 15.393 16.324 17.902 16.834 

Voorzieningen 13.470 13.683 13.880 14.076 14.272 14.469 

Vaste schulden van één jaar of langer 18.465 17.356 17.537 16.925 16.294 15.643 

Totaal vaste passiva 49.883 47.005 46.810 47.325 48.468 46.946 

              

Vlottende Passiva             

Netto vlottende schulden korter dan één jaar 12.212 10.986 12.059 12.383 10.300 10.479 

Overlopende passiva 4.578 4.520 10.396 9.073 7.677 7.561 

Totaal vlottende passiva 16.790 15.506 22.455 21.456 17.977 18.040 

              

Totaal passiva 66.673 62.511 69.265 68.781 66.445 64.986 

 

*Onder de vaste schulden van één jaar of langer is tevens het bedrag aan waarborgsom opgenomen (10K). 

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.  
 
  bedragen x € 1.000 

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

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

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

- 1.289 - 107 916 1.588 - 1.043 

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 1.237 7.329 - 323 - 2.175 - 1.135 
3. (+) Mutatie voorzieningen 244 197 196 196 197 

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

- 2 - - - - 

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

- - - - - 

                
Berekend EMU-saldo 190 7.399 789 - 391 - 1.981 

 

 
  



-107- 
 

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 Waardering 

Zeer klein 10% 

Klein 30% 

Middel 50% 

Mogelijk  65% 

Groot 80% 
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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.  

 
 bedragen x € 1.000 

Risico's 
Financieel gevolg 

(maximaal) 
Kans 

Benodigde 
weerstands 

capaciteit 

Toe- of 
afname 

Bedrijfsrisico's         

01. Gemeentefonds (te weinig middelen ) 1.000 Groot 800 Gelijk 

02. Verontreinigings incident riolering 200 Klein 60 Gelijk 

03. Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie 500 Middel 250 Afname 

04. Informatieveiligheid 300 Mogelijk  195 Gelijk 

05. Weerstandsvermogen verbonden partijen 500 Klein 150 Gelijk 

          

Eigendomsrisico’s         

06. Huisvesting onderwijs 500 Zeer klein 50 Afname 

07. Planschade claims 500 Zeer klein 50 Gelijk 

          

Beleidsrisico’s         

08. Rampen en Calamiteiten  1.000 Klein 300 Gelijk 

09. Omgevingswet (implementatie en uitvoering) 300 Klein 90 Afname 

10. Jeugdzorg, volume stijging door open einde regelingen 500 Middel 250 Gelijk 

11. Participatie, ontschotting RDWI 200 Zeer klein 20 Gelijk 

12. WSW,  Rijks bezuiniging in takenpakket 500 Zeer klein 50 Gelijk 

13. Indexatie onderhoudscontracten / projecten 700 Groot 560 Toename 

14. Onderhoud gebouwen 1.000 Mogelijk  650 Toename 

          

Aansprakelijkheidsrisico’s         

15. Garantiestellingen leningen 3.000 Zeer klein 300 Gelijk 

16. Garantstelling verzelfstandiging sportfaciliteiten 1.000 Zeer klein 100 Gelijk 

          

Benodigde weerstandscapaciteit     3.875   

 
Toelichting op de risico’s:  
 
01. Gemeentefonds; te weinig middelen 
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. De landelijke grote opgaves als duurzaamheid maar ook de problematiek rondom de 
financiering van Jeugd en WMO is vanuit het Rijk nog geen passende financiele oplossing voor 
gegeven. Met het vastzetten van het Accres op het niveau van 2022 voor 2026 is er zelf een 
financieel ravij gecreeert wat grote impact heeft op de financiering van kapitaalintensieve projecten. 
Daarnaast is de opschalingskorting die tot en met 2025 is bevroren nog niet van tafel, hetgeen voor 
2026 ook een forse impact heeft. 
 
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).  
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03. Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie  
Een kleine organisatie is relatief kwetsbaar. Bij ziekte en uitval van medewerkers is het lastig de 
continuïteit te waarborgen.  
 
04. Informatieveiligheid 
Informatieveiligheid goed op orde brengen is een van de grote opgaves die voor ons ligt. Door 
vormen van cybercriminaliteit, maar ook uitvoering van de WOO heeft hier impact op. Goede veilige 
en structurele data geeft beter inzicht in de veiligheid, maar is ook beter geschikt voor gedeeltelijke 
automatisering van WOO verzoeken.  
 
05. Weerstandsvermogen verbonden partijen 
De in onze gemeente gebruikte verbonden partijen zijn zelf ook aansprakelijk voor risico’s. De risico’s 
die effect krijgen worden gedeeld door de deelnemers van de verbonden partij. Een hoog 
weerstandvermogen bij een verbonden partij is belangrijk om als deelnemer een lager risico te 
lopen, maar dit vermogen wordt gervormd door de bijdrage van een deelnemer. Blijft per partij een 
afweging hoeveel vermogen de verbonden partij mag aanhouden.  
 
06. 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.  
 
07. Planschadeclaims  
Door de actualisatie van bestemmingsplannen loopt de gemeente risico op planschadeclaims.  
 
08. Rampen en Calamiteiten  
Door zowel natuurrampen als andere calamiteiten loopt ook de gemeente Wijk bij Duurstede een 
(financieel)risico. We zien ook bij voorgaande jaren en bij andere gemeenten dat het Rijk in 
voorkomende gevallen bijspringt. De kans dat een ramp of calamiteit zich voordoet is altijd aanwezig. 
De kwalificatie is gebaseerd op de financiële impact.  
 
09. Omgevingswet (implementatie en uitvoering)  
Met ingang van 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering heeft gevolgen voor de 
bedrijfsvoering, met name op het gebied van personele bezetting, ICT, voorzieningen, 
legesopbrengsten en verbonden partijen. Van de totale financiële omvang is op dit moment nog 
geen compleet beeld beschikbaar.  
 
10. 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 worstelt 
met de financiering voor de jeugdzorg en heeft voor 2023 incidentele middelen beschikbaar gesteld.  
 
11. 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.  
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12. 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. 

13. Indexatie onderhoudscontracten / projecten  
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. 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.  
 
15. 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.  
 
16. Garantiestelling verzelfstandiging sportfaciliteiten  
De gemeente heeft een waarborg op een financieringsovereenkomst van een geprivatiseerde 
sportinrichting verstrekt. Dit betreft een langlopende lening. Bij de het bepalen van het risico houden 
we rekening met de bedrijfsvoering/continuïteit van de sportfaciliteiten. 
 

Risicokaart           

  Kans         

  Zeer klein klein middel Mogelijk groot 

Financieel gevolg (maximaal) 10% 30% 50% 65% 80% 

kleiner dan € 100.000 6, 7, 11, 12 2, 9       

€ 100.000 -   € 250.000 15   3, 5, 10 4   

€ 250.000 -   € 500.000 16 8       

€ 500.000 - € 1.000.000         
1, 13, 

14  

groter dan € 1000.000           

 

  



-111- 
 

Weerstandscapaciteit  
 bedragen x € 1.000 

Weerstandscapaciteit 
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Beschikbare weerstandscapaciteit       

Algemene reserve 6.316 5.527 5.012 

Post onvoorzien 72 75 75 

Onbenutte capaciteit OZB 568 568 704 

Beschikbare weerstandscapaciteit 6.956 6.170 5.791 

        

Benodigde weerstandscapaciteit 3.896 3.810 3.875 

        

Weerstandsvermogen 1,79  1,62  1,50  

 
*Bij bepalen van het weerstandsvermogen, is rekening gehouden met de ratio vanuit de uitgangspunten. 
Hierdoor is de algemene reserve verlaagd ten gunste van bestemmingreserve stedelijke vernieuwing.  

 
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 
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Kengetallen   
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Verplichte kengetallen               

1. Netto schuldquote   47% 47% 60% 57% 51% 54% 

2.   Solvabiliteitsratio   27% 27% 22% 24% 27% 26% 

3.   Grondexploitatie   0% 1% 1% 1% 1% 1% 

4.   Structurele exploitatieruimte   0% 1% 2% 3% 4% -2% 

5.   Gemeentelijke belastingcapaciteit   119% 111% 104% 104% 104% 104% 

                

Overige kengetallen               

6.   Weerstandsratio   1,8 1,6 1,5 nnb nnb nnb 

                

 
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, courant-
heid 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 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 en 
straatmeubilair. 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 is 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 2023.  

Kapitaalgoederen Beheerplan Jaar van vaststelling 

Wegen  IN BKP en IUP 2019 
Kunstwerken (brug+viaduct) 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 
Beschoeiingen, duikers en stuwen IN BKP en IUP 2019 
      

 
Het jaar 2023 staat voor een groot deel in het teken staan van het herstellen van groen- en 
bomenstructuren. Met de nieuwe onderhoudscontracten van Groen en reiniging en van Maaien 
Bermen en watergangen, is de basis gelegd om te beheren met veel meer aandacht voor 
biodiversiteit. De komende jaren zal dit nog verder worden uitgewerkt en waar mogelijk zullen de 
aanbevelingen uit het groenstructuurplan verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat 
medio 2023 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.  
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Daarnaast worden achterstanden met het terugplaatsen van bomen ingelopen, zijn wij voornemens 
om het bosplantsoen weer terug in een goed beheerbare onderhoudsstaat te brengen en besteden 
we meer aandacht aan de bestrijding van de invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop en de 
reuzenberenklauw. Ook zal het bomenbeleidsplan dit jaar worden geactualiseerd aan de hand van 
het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen.  
 
In 2023 wordt ook het gehele areaal van het laatste beheeronderdeel ‘Muren en hekwerken’ in kaart 
gebracht, worden geïnspecteerd om daarna aan de BKP-systematiek toe te voegen met een de 
benodigde middelen voor de lange termijn. Met de toevoeging van dit beheerplan zijn alle grote 
beheeronderdelen in beeld en hebben we de grip op een mooie, veilige openbare ruimte 
gerealiseerd.  
 
Dit jaar start de uitvoering van de grote renovatie van de Zandweg (fase 2). Dit project zal een grote 

impact hebben op de verkeersdoorstroming tijdens de uitvoering, maar na realisatie zal de toegang 

naar de binnenstad van de gemeente weer de allure krijgen die zij verdient.  

Naast de onderhoudscontracten is ook de wijze van monitoring en toezicht vernieuwd. Periodiek 

worden schouwen en beleidsmetingen van de openbare ruimte uitgevoerd, om te controleren of de 

aannemer en onze eigen dienst aan de gestelde eisen voldoet. Hierover wordt college en raad met 

ons nieuwe dashboard geïnformeerd over de geleverde kwaliteit.  

De indexaties en de momenteel grote prijsschommelingen in zowel uurlonen, kostprijs van diverse 

materialen zorgen voor een steeds grotere uitdaging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan olieproducten 

zoals plastic en asfalt, maar ook aan de gas- en elektraprijzen van onze verlichting, installaties van 

pompen en gemalen en uurlonen. Daarnaast zijn ook diverse materialen steeds schaarser aan het 

worden of hebben lange levertijden hebben en is vakkundig personeel steeds moeilijker te vinden.  

Dit vraag om een pragmatische en flexibele planning die gedurende het jaar bijgesteld moet kunnen 

worden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de schommelingen tijdelijk van aard zijn en op te vangen 

zijn binnen de beschikbare middelen. Met de huidige systematiek in ons BKP kunnen we nu snel de 

(financiële) gevolgen van dergelijke prijsschommelingen in beeld brengen en bepalen welke gevolgen 

dit heeft voor de planning op lange termijn. Hiermee houden wij grip op onze onderhoudsopgaven 

en kunnen we de juiste afweging maken om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.  
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Kapitaalgoederen (Vervangings-)investeringen in 2023 
Wegen  Reconstructie Broekweg 

  Zandweg fase 2 

  Bermblokken Langbroekerdijk 

  Passeerplaatsen Gooijerdijk 

  
Dorpstraat en Kerkweg Cothen 
Asfalteringswerkzaamheden Geerweg en Romeinenbaan.  

Bruggen/kunstwerken  
Vervangen duikerbrug in de Langbroekerdijk 
Vervanging Fietsbrug Langbroekseweg  

  

Vervangen/groot onderhoud Kasteelparkbrug (hefbrug) 
Groot onderhoud Gr. Van Lynden van Sandenburgbrug (oude  
      Kromme rijn) 
Groot onderhoud Rhijnesteinbrug 
Vervangen Voegovergangen Molenvliet viaduct.  

Verkeer- en straatmeubilair 
Vervangen divers straat- en verkeersmeubilair 
Vervangingsplan afvalbakken 

Riolering  
Re-linen (nieuwe binnenkant in riolering aanbrengen) / Repareren 
Hoofdriolen (meerjarig) 

  Vervangen pompgemalen (meerjarig) 

  
Grondwateronderzoeken en maatregelen uitvoeren Langbroek en De 
Horden 

  Klimaatmaatregelen doorvoeren (knelpunten oplossen) 

Openbare verlichting Vervangen en herschikking openbare verlichting buitengebied 

Groen 
Vervangen diverse speelterreinen inclusief ondergronden 
Renovatie Geul-Dommel i.v.m. wortelopdruk bomen en 
duizendknoop 

  Kwaliteitsverbeteringen diverse wijkingangen en zichtlocaties 

  

Renovatie promenade-molenakker (klimaatopdracht/participatie,   
      groen/verharding) 
Vervangen achterstand terugplaatsen bomen. (2023/2024/2025) 
Renovatie Opsnijder, groen, verharding, wegen en verlichting.  
Renovatie Weth. Vernooijstraat Groen en verharding 
Renovatie Oude Kweek, (groen en wegen).  

Watergangen en waterbouwkundige 
constructies 

Verwijderen oeverbeschoeiing Stadspark voor natuurlijke oevers 
(met subsidie Impulsregeling Water).  

    

 
 

  



-117- 
 

Areaaloverzicht 

Areaal Aantal Eenheid 

Wegen     

• Asfalt en beton verharding 1.237.896 m2 

• Klinkerverharding 64.428 m2 

• Onverhard en half verharding 29.042 m2 

      

Riolering     

• Vrijverval-riolering 110 km. 

• Persleiding 81 km. 

• Gemalen 477 stuks 

• Overstorten 39 stuks 

      

Vaarwegen en havens     

• Passantenhavens 1 stuks 

• Houten damwanden 437 meter 

• Stalen keerwand 754 meter 

• Lichte beschoeiing (hout) 10.663 meter 

      

Openbaar Groen     

• Stedelijk groen (gazon, heesters, sier) 372.670 m2 

• Landschappelijk groen (berm, bosplantsoen, riet) 911.462 m2 

• Begraafplaatsen 4 stuks 

      

Gebouwen     

• Huisvesting gemeentelijke diensten 2 stuks 

• Brandweerkazernes 2 stuks 

• Sportgebouwen 1 stuks 

• Monumenten en historische gebouwen en objecten 6 stuks 

• Sociaal maatschappelijke gebouwen 4 stuks 

• Peuterspeelzalen / Kinderopvang waaronder 3 Brede Scholen 4 stuks 

• Woningen 5 stuks 

• Begraafplaatsen bouwkundig (bergingen, baarhokjes, urnenmuren) 7 stuks 

• Aula 1 stuks 

• Overig (o.a. garageboxen, gemaalgebouwen) 1 stuks 

      

Openbare verlichting     

• Lichtpunten 5.183 stuks 

      

Kunstwerken     

• Bruggen 57 stuks 

• Duikers 131 stuks 

• Houten stuw 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 2023  
De CAO Gemeenten loopt op 1 januari 2023 af. Werkgevers en vakbonden onderhandelen over een 
cao voor alle gemeentelijke medewerkers voor het jaar 2023. De afgelopen 2 jaren zijn de lonen als 
gevolg van nieuwe CAO afspraken flink gestegen. De aanname voor het berekenen van de 
loonsverhoging in 2023 is 3%. De conceptarbeidsvoorwaardennota bevat voorstellen voor hybride 
werken, duurzaam verplaatsen, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, duurzame 
inzetbaarheid en een aantal kleinere voorstellen.  
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 de prognose daalt de premie in totaal 
licht. ABP verwacht dat de totale pensioenpremie voor werkgevers daalt. (Voor de werknemers stijgt 
het aandeel in de totale pensioenpremie.) De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 
stijgt naar verwachting van 25,9% naar 29,1%, maar de premie voor de VPL*-regeling (dit jaar 3,0%) 
vervalt m.i.v. 2023. De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting 
gemiddeld op 0,76%. Het definitieve besluit over de premie van 2023 wordt eind november 
genomen. 
*Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.  
 
Bestuurlijke wensen en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het zoeken blijft naar de balans 
tussen draagkracht en draaglast. Dit speelt niet alleen bij onze gemeente, maar is een landelijke 
trend. Door de versterking in de aansturingslijnen in de organisatie en inzetten op rolvastheid 
proberen we de balans te herstellen. 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.  
 

 

 

 

 



-119- 
 

 

Staat van personele sterkte en personeelslasten 

Onderstaand zijn de laatst gepubliceerde  kengetallen t.a.v. het personeel en de begrote 

personeelslasten. De stijging van de salariskosten personeel ontstaat door indexatie van de lonen 

(3%), CAO en stijging van de formatie.  

Personeelsgegevens   Aantal   Eenheid 

Formatie per 31-12-2021   121   fte 

Aantal medewerkers in dienst per 31-12-2021   141   medewerkers 
Ziekteverzuimpercentage 2021   5,0   % 
Gemiddelde leeftijd per 31-12-2021   51   jaar 

          

 

Staat van personele sterkte en personeelslasten 
Begroting 

2022 
Begroting 2023 

Salariskosten personeel 11.290 12.752 

Externe inhuur door ziekte - - 

Externe inhuur door vacatureruimte 111 16 

Externe inhuur flexibele schil 527 531 

  11.928 13.299 

  

Overhead 

 bedragen x € 1.000 

Taakveld overhead 
Begroting 

2023 
Personeel en bedrijfsvoering  

Salariskosten overhead - 2 
Bedrijfsvoering - 664 

Totaal Personeel en bedrijfsvoering - 665 
  

Organisatiekosten  

Huisvesting gemeentehuis - 964 
Huisvesting stadhuis 4 
Informatievoorziening en automatisering - 1.566 
Gegevensbeheer - 166 
Communicatie - 66 
Juridische zaken - 59 
Facilitair - 251 
Streekarchief gebouw 26 
Bedrijfshulpverlening - 8 
Directieteam 207 
Ondernemingsraad - 14 
Overige organisatiekosten - 28 

Totaal Organisatiekosten - 2.885 
  

Doorbelasting  

Doorbelasting overhead - 5.041 

Totaal Doorbelasting - 5.041 
  

Totaal overheadkosten - 8.592 
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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. 

 bedragen x € 1.000 

Bijdragen aan verbonden partijen 
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 1.474 - 1.484 - 1.523 

Regionaal archief Zuid Utrecht (RAZU) - 106 - 115 - 128 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) - 365 - 396 - 436 

Regionale ICT Dienst (RID) - 900 - 864 - 912 

GGD Midden Nederland - 822 - 825 - 866 

Omgevingsdienst Regio Utrecht - 428 - 511 - 551 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) - 1.137 - 1.334 - 1.346 

Totaal bijdragen aan verbonden partijen - 5.234 - 5.529 - 5.762 
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  bedragen x € 1.000 

Verbonden partijen 

Bekend 
bij 

Eigen vermogen Vreemd vermogen 
Verwacht 
resultaat 

Raad 1-1-2023 
31-12-

2023 
1-1-2023 

31-12-
2023 

2023 

Gemeenschappelijke regelingen             

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  20.635 16.445 65.854 81.881 - 

Regionaal archief Zuid Utrecht (RAZU)  148 186 nnb nnb - 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  214 139 7.712 7.399 - 

Regionale ICT Dienst (RID)  87 87 5.663 5.663 - 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  2.844 2.647 14.972 14.628 nnb 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)  804 766 2.763 2.707 156 

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)  1.230 1.055 9.615 10.042 - 

Vuilstortplaats Maarsbergen  nnb nnb nnb nnb nnb 

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)   696 350 23.786 14.905 - 

              

Vennootschappen en coöperaties             

Biga Groep BV  nnb nnb nnb nnb nnb 

Vitens BV  nnb nnb nnb nnb nnb 

BNG  nnb nnb nnb nnb nnb 

              

              

            

nnb = nog niet bekend       

 

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 
2023 € 0,55 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,41 miljoen.  
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Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1. 
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, 
afvalstoffenheffingen en voor de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ), het 
beheer en uitvoering van vastgoedinformatie, uitvoeren van de Wet basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (wet BAG) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (wet 
WKPB).. 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.  
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 publieke gezondheid. 
Doelstelling verbonden partij  
Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze: onder andere 
infectieziektebestrijding (Corona), gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), 
rijksvaccinatieprogramma en toezicht op kinderdagverblijven en Wmo-aanbieders. 
Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij  
Het programma Publieke Gezondheid is uitgewerkt in ambities bij de volgende onderwerpen: 
• Een gezonde en veilige leefomgeving 
• Sociaal kwetsbaren 
• Gezonde wijken en scholen 
• Een goede start voor ieder kind 
• Voorkomen van gezondheidsproblemen en –risico’s  
Risico’s  
In de begroting 2023 is door de GGDrU geen rekening gehouden met de gevolgen van de toestroom 

van Oekraïense vluchtelingen, waaronder kinderen. Ook is geen rekening gehouden met de sterke 

prijsstijgingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. 

Verder zal in 2023 de bestrijding van Covid-19 steeds meer onderdeel worden van de reguliere GGD-

organisatie. Op de landelijke gesprekstafels met onder andere het Ministerie van VWS en GGD GHOR 

Nederland worden verschillende scenario’s besproken in 2022 om te komen tot een 

toekomstbestendige organisatie. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. 

Voor 2023 is de aanwezige weerstandscapaciteit voldoende. Echter, op basis van een risico-

inventarisatie waarbij ook gekeken is naar de laatste stand van zaken met betrekking tot het 

ombuigingsplan, is de verwachting dat de Algemene Reserve zal teruglopen naar een saldo van           

€ 850.000. Dit saldo komt in de buurt van de minimum benodigde weerstandscapaciteit. GGD regio 

Utrecht realiseert zich dat scherp aan de wind gevaren moet worden, waarbij er weinig tot geen 

ruimte over is om additionele tegenvallers op te vangen. 
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Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), te Utrecht  
Kerntaak  
Milieuvergunningverlening, -advisering gebiedsontwikkelingen 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. 
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.   
Bij het van kracht worden van de Omgevingswet wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de vaste bodem. Nu is nog de provincie verantwoordelijk voor ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging. Dit betreft een basistaak die gemeente overdraagt aan de Omgevingsdienst 
Regio Utrecht (ODRU), de kosten zijn begroot op basis van een prognose. 
 
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 0,8 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.  
Met de collega-organisaties Circulus en ROVA werkt de AVU samen in CirkelWaarde. Met deze 
samenwerking willen de organisaties gezamenlijk de afvalkennis en -expertise vergroten en tevens 
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de marktkennis versterken, waarmee de diverse afval- en grondstofstromen duurzamer kunnen 
worden vermarkt en beter kunnen worden verwaard.  
 
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 en milieuverantwoorde 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 2023 voorzichtig ingeschat. Met de nieuwe afspraken 
uit de raamovereenkomst-verpakkingen is vanaf 1 april 2020 de verantwoordelijkheid voor 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 
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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 paragraaf grondbeleid en de actualisatie van grondexploitaties 
Deze paragraaf grondbeleid bevat in hoofdzaak tekst en informatie, die ook in een toelichting op de 
actualisatie van de grondexploitaties ten behoeven van de Begroting 2023 aan de gemeenteraad is 
voorgelegd. Op de toelichting op de actualisatie van de grondexploitaties is door het college 
geheimhouding opgelegd en de raad heeft deze op 18 oktober 2022 bekrachtigd. Die geheimhouding 
is nodig om de financiële positie van de gemeente te beschermen. Die noodzaak tot geheimhouding 
bestaat niet voor de in deze paragraaf grondbeleid opgenomen tekst en informatie. 

 
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 op termijn 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 samen met de Woonvisie 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 4 jaren gaat het Strategisch Woningbouwprogramma uit van 
nieuwbouw van ca. 570 woningen, 70 flex-woningen en 50 zorgeenheden (geen zelfstandige 
woonruimte). De productie in 2022 en 2023 is relatief laag (in beide jaren ca. 72 woningen, waarvan 
70 flex-woningen) en verdeeld over slechts weinig projecten (bij uitval dus meteen effect). In 2024 en 
2025 bedraagt de bouwproductie jaarlijks naar schatting ca. 250 woningen. 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 (gemiddeld 120 woningen per jaar over de periode 2020-
2030). Ook varieert het aantal opgeleverde woningen per jaar meer. In het Provinciaal Programma 
Wonen en Werken (PPWW) hebben we van de provincie de mogelijkheid gekregen om buiten de 
bebouwde kom 530 woningen te bouwen in De Geer III. We blijven met de regiogemeenten en de 
provincie in gesprek om dat aantal op te hogen naar 1.000 woningen, zodat we ook kunnen bouwen 
in de periode 2030-2035. 
 
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 (percentage of 
completion). 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 2022 plaatsgevonden. Deze 
actualisatie wordt voorafgaand aan vaststelling van de begroting 2023 aan de raad aangeboden. 
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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 en het 
perceel Doornseweg 67 heeft dit gewerkt. Na het vestigen van voorkeursrecht hebben wij de grond 
kunnen kopen. Ook op het perceel Hoogstraat 14 is voorkeursrecht gevestigd. Dat is om onze 
strategische positie in de herstructurering van De Heul en Hoogstraat te versterken. Uw raad heeft 
onlangs De Kroon gevraagd om voor dit perceel een onteigeningsprocedure te starten. Voorafgaand 
aan de vaststelling van de omgevingsvisie is voorkeursrecht gevestigd op mogelijke 
uitbreidingslocaties. 
 
Nota Grondprijzen  
Het college past indien nodig de Nota Grondprijzen elk jaar aan. Nu een nieuwe bouwlocaties in 
voorbereiding komt, achten wij het ook nodig om een nieuwe nota op te stellen. Wij verwachten 
deze in het vierde kwartaal van 2022 vast te stellen. 
 
De woningmarkt lijkt te blijven stijgen en wellicht pas in 2023 te stabiliseren 
De prijzen voor koopwoningen lijken nog steeds te stijgen in 2022 en mogelijk pas in 2023 te 
stabiliseren. Dit ondanks de fors gestegen hypotheekrente. Naar verwachting gaat dat de 
verkoopsnelheid onder druk zetten. Aangezien op dit moment vooral grondexploitaties voor 
woningbouw actief zijn waarin de woningen/gronden al verkocht zijn verwachten we hiervan op de 
korte termijn geen effecten. 
 
We constateren, dat de prijzen  in de Grond- weg- en waterbouw en planontwikkeling nog weer 
harder stijgen dan voorheen. Wij hebben daarom bij deze actualisatie rekening gehouden met een 
langjarige kostenstijging van 7% in plaats van 5% (waar we met de Jaarrekening 2021 deze al van 2% 
naar 5% hebben verhoogd). Tegelijkertijd zien we in 2022 nog grotere kostenstijgingen en een grote 
onzekerheid voor de prijsontwikkeling op de korte termijn.  
 
De grondexploitaties en de reserve grondbeleid  
In onze gemeente zijn er op dit moment elf actieve grondexploitaties die worden gemonitord. De 
grondexploitaties zijn ten behoeve van de begroting 2023 geactualiseerd.  
 
De Reserve grondbeleid neemt met de Jaarrekening 2022 naar verwachting af tot 79% van de 
gewenste omvang. Dit is in hoofdzaak het gevolg van het niet in 2022 (maar in 2023) opnemen van 
de grondverkoop ten behoeve van de gemeentewerf en milieustraat. Mocht besluitvorming (en 
grondoverdracht) wel in 2022 plaats vinden, dan zal dat bij de Jaarrekening 2022 tot een aanzienlijk 
hogere stand van de reserve leiden. Uiteindelijk wordt dit pas duidelijk bij de actualisatie ten 
behoeve van de Jaarrekening 2022. Of dan een kleine, een grotere toevoeging of helemaal geen 
toevoeging nodig is, kan op dit moment niet voldoende worden ingeschat. De nu berekende 
toevoeging is zo beperkt, dat er in ieder geval geen reden is om deze op enige wijze te betrekken bij 
de begroting 2023. 
 
3.7.1  Grondexploitaties afzonderlijk toegelicht (peildatum 1 september 2022)  
 
De inhoudelijke stand van zaken lichten wij per grondexploitatie hieronder kort toe. 
 
De Kamp  
In september is Heuvelrug Wonen gestart met de bouw van de laatste sociale huurwoningen aan de 
Bloemenwaard en de Toon van Dijkstraat. Als de planning van dit project wordt gehaald, vindt 
oplevering in het voorjaar 2023 plaats en kunnen aansluitend de Bloemenwaard en de Toon van 
Dijkstraat definitief worden ingericht. Het project De Kamp wordt daarmee in 2023 afgerond. 
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Bedrijventerrein Broekweg-Langshaven  
Binnen deze grondexploitatie zijn de grootste kostenposten reeds gerealiseerd. 
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 2022 zijn gesprekken 
gevoerd over verkoop van de meeste van deze kavels. De verkoopprocedures hebben enige 
vertraging opgelopen door het Didam-arrest. Wij verwachten de kleine restkavels nog in 2022 te 
kunnen verkopen en de grotere kavel begin 2023. 
 
Oranjehof  
De laatste woning in Oranjehof is in aanbouw en wordt eind dit jaar opgeleverd. Aansluitend worden 
de resterende woonrijp werkzaamheden uitgevoerd. Deze bestaan uit de laatste stukken bestrating 
in de Maurtisdreef en de Prins Clausdreef, daarnaast wordt de bouwweg langs de voetbalvelden 
verwijderd en wordt de sloot ter plekke verbreed. Aan de noordzijde van het plan zijn een aantal 
duikers opgenomen die nog moeten worden afgewerkt, dit zal eind 2022 en begin 2023 plaatsvinden.  
 
Brandweer Cothen  
In 2020 zijn op de twee verkochte kavels een vrijstaande en een twee onder een kap woning in 
gebruik genomen. De laatste kavel is medio 20202 verkocht om daarop een twee onder een kap 
woning te bouwen. De omgevingsvergunning is verleend en verwacht wordt dat de overdracht eind 
2022 plaats vindt. 
 
Hordencentrum  
De woningen zijn in 2020 en de openbare ruimte is grotendeels in 2021 opgeleverd. Afgelopen zomer 
is de asfalt deklaag van de Hortus aangebracht in combinatie met het herstel van de schade door de 
bouw.  
 
In het verleden is binnen de grondexploitatie een waarborgfonds van € 55.000 gevormd, voor het 
geval dat er technische (en daarmee financiële) problemen zouden ontstaan bij het als “Nul op de 
meter woningen” realiseren van de appartementen. Deze problemen doen zich nu voor en daarmee 
weten we, dat dit bedrag ook daadwerkelijk ingezet moet gaan worden. De Vereniging van Eigenaren 
is aangeboden een bestuurlijk gesprek aan te gaan en (samen met de provincie) extra specialistische 
kennis toe te voegen aan de deskundigen van de bouwer en VvE. Dat aanbod is vooralsnog 
afgewezen. Hierover hebben wij begin dit jaar raadsvragen beantwoord. Bij afsluiting van de 
grondexploitatie brengen wij het waarborgfonds over naar de Reserve grondbeleid en blijven we 
deze reserveren. 
 
De Engk  
- Deellocatie De Opstap 
Inmiddels is het woonrijp maken van de David van Bourgondiëweg afgerond en het gebied rondom 
Residentie Stadszicht opgeleverd. Met de afronding van dit project is De Engk klaar.  
Er zijn nog een paar kleine opleverpunten die worden uitgevoerd en er wordt nog een rapportage 
opgesteld ten behoeve van archeologie. 
 
- 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 vorig jaar door uw raad vastgesteld. Mede op verzoek van de raad 
wordt er gekeken naar mogelijkheden voor natuur inclusief bouwen en wordt dit ook vastgelegd. 
Inmiddels zijn de bijeenkomsten met omwonenden afgerond. De aanpassing van het gebouw heeft 
geresulteerd in een breed draagvlak bij de omwonenden uit de meedenkgroep. Binnen afzienbare 
tijd wordt door Viveste de omgevingsvergunning aangevraagd. Verwacht wordt dat 3de kwartaal 
2023 met de bouw gestart kan worden. 
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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. 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. 
 
Verkoop van de kavels aan de Weegmaat en Vogelpoelweg is vertraagd. Aan de Weegmaat betreft 
het een kavel van 0,3 ha, waarvoor belangstelling bestaat in de markt, maar vertraging is opgetreden 
door het Didam-arrest. Aan de Vogelpoelweg betreft het 2 kavels (totaal 0,82 ha) voor de 
gemeentewerf en milieustraat. 
 
Herstructurering Hoogstraat en De Heul  
Het door een meedenkgroep van omwonenden en winkeliers gedragen bouwplan met omliggende 
openbare ruimte heeft de basis gevormd voor het in april 2022 vastgestelde bestemmingsplan. 
Daartegen is door enkele omwonenden en de eigenaar van Hoogstraat 14 beroep ingesteld. Een 
verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) van het bestemmingsplan is door de Raad van 
State afgewezen. Het bestemmingsplan is op dit moment dus in werking maar nog niet 
onherroepelijk. Eind 2022 verwachten wij een zitting en uitspraak over de bij de Raad van State 
ingediende beroepen. 
 
Wij verwachten dat de omgevingsvergunningen voor De Heul in oktober/november 2022 worden 
aangevraagd. Het ontwerp van de openbare ruimte voor De Heul wordt op dit moment uitgewerkt 
en bestekken zijn naar verwachting eind 2022 gereed. Naar aanleiding van de aangenomen motie, 
wordt nadrukkelijk gezocht naar het realiseren van meer groen. 
 
Voor de locatie Hoogstraat 14 is voorkeursrecht gevestigd en is De Kroon verzocht het perceel te 
onteigenen. Op onze voorstellen 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 
Heul start, wordt uit de omwonenden een meedenkgroep gevormd om deze eerste gedachten 
verder uit te werken. 
 
Langbroekseweg Agruniek Rijnvallei 
In 2021 is de verplaatsing van de volkstuinen naar de overkant van de Langbroekseweg in goed 
overleg met het bestuur van de volkstuinvereniging uitgevoerd. De grond wordt naar verwachting 
medio 2023 geleverd. Het bestemmingsplan dat nodig is om de al aanwezige supermarkt uit te 
breiden is in april 2022 vastgesteld. 
 
Van Vliet Kastanjehout 
Dit project is een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst 

gesloten waarin onder andere  wordt bepaald dat alle eventueel door de gemeente te maken kosten 

wordt door initiatiefnemer. Recent heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden die hebben geleid 

tot een door initiatiefnemer ingediende ruimtelijke onderbouwing. In deze faciliterende 

grondexploitatie zijn deze kosten en opbrengsten opgenomen. Uitgangspunt is dat deze uiteindelijk 

in evenwicht zijn en het resultaat dus € 0 wordt. 
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Sluis Noord 
Op 14 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een 
principeverzoek voor de bouw van twee appartementenblokken met daarin totaal 31 kleine 
appartementen aan Sluis Noord 14 in Wijk bij Duurstede. Op deze locatie staat een verouderd en 
verwaarloosd pand dat in het verleden diende als steunpunt van Rijkswaterstaat ten behoeve van de 
Prinses Irenesluizen. Het college heeft positief gereageerd op het principeverzoek van Blok8 om op 
deze markante plek twee kleine woonblokken van 3 tot 4 bouwlagen te bouwen.  
 
De ontwikkelaar zal eerst een bestemmingsplanprocedure en daarna een bouwvergunningtraject 
moeten doorlopen. In de bestemmingsplanprocedure zal de groene inpassing van de bebouwing 
verder moeten worden uitgewerkt. De locatie is bovendien complex vanwege de ligging naast de 
Prinses Irenesluizen.  
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de anterieure overeenkomst met Blok8.  
Het college hecht veel belang aan een goede communicatie met omwonenden. Het college heeft 
samen met projectontwikkelaar Blok8 de omwonenden aan de Sluis Noord uitgenodigd voor een 
bijeenkomst, nog voordat begonnen wordt aan de bestemmingsplanprocedure. Deze heeft plaats 
gevonden in februari, in Coronatijd, in kleine groepen op locatie Sluis Noord 14. Op basis van deze 
bijeenkomst is het participatietraject voor dit project verder vorm gegeven in dialoogvorm aan 
gesprekstafels. Recentelijk is de raad uitgenodigd voor een bezoek bij de omwonenden. Bij de 
aansluitende voorbespreking in de raad is gevraagd om ook met de ontwikkelaar in gesprek te gaan. 
 
Postkantoorlocatie (nog geen grondexploitatie) 
Wij verwachten dat pas in de loop van 2023 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. Daarmee komt het hele voormalige Postkantoor in eigendom bij de gemeente. 
 
Wij verwachten medio 2023 een bestemmingsplan, of wijziging van het omgevingsplan, voor het deel 
van Viveste (kantoor Viveste en Bibliotheek) aan u voor te leggen. Voor die locatie is door Viveste 
een bouwplan ontwikkeld dat voorziet in een kleinere kantoorruimte voor Viveste en circa 30 
appartementen. Het participatietraject met de omwonenden kende een moeizame start maar 
inmiddels is een groep van circa 15 omwonenden enthousiast voor het nu voorliggende bouwplan. 
Voor deze gesprekken was meer tijd nodig dan Viveste en wij hadden ingeschat. Nu deze na de 
zomer van 2022 grotendeels zijn afgerond, worden door Viveste de onderzoeken ten behoeve van 
een bestemmingsplan, of wijziging van het omgevingsplan, in gang gezet. De voortgang van het 
proces ligt daarmee in hoofdzaak in handen van Viveste. 
 
Wij hebben laten onderzoeken of er kansen zijn om de locatie van het Hospice in het bouwplan van 

Viveste te betrekken en/of daarop direct te laten aansluiten om daarmee tot een betere inpassing te 

komen. Uit een eerste stedenbouwkundige studie blijkt een verbetering mogelijk door een nieuw 

Hospice te combineren met enkele appartementen. Dit lijkt ook financieel haalbaar. De eigenaar van 

het Hospice en Viveste zien echter te veel belemmeringen om zelf energie en geld te steken in 

verdere planvorming. Alleen indien vanuit de gemeente een plan wordt ontwikkeld dat past binnen 

alle (deels nader te formuleren) inhoudelijke en financiële randvoorwaarden, is er een kans dat 

partijen instappen. Een optimaal plan kan naar onze mening echter alleen tot stand komen als alle 

betrokken partijen hierin vol participeren. Nu het draagvlak daarvoor op voorhand ontbreekt, is er 

onvoldoende basis om hier als gemeente zelfstandig met planontwikkeling verder te gaan. Wellicht 

dat dit op een later moment alsnog gerealiseerd kan worden als partijen wel zover zijn. Naar onze 

inschatting zal dit echter complexer worden en met meer overlast en kosten gepaard gaan. 
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BPD (Bouwfonds Property Development, voorheen Bouwfonds) is inmiddels eigenaar van het 
voormalige kantoor van de Rabobank. Mede als gevolg van het Didam Arrest is het niet mogelijk om 
1 op 1 tot een marktconforme verkoop van het voormalige postkantoor aan BPD te komen. In plaats 
daarvan actualiseren wij de ruimtelijke kaders uit de structuurvisie voor de hele Postkantoorlocatie. 
Voor de omgeving kantoor Viveste en Bibliotheek was dat onderdeel van het participatietraject voor 
het bouwplan van Viveste. Eind 2022 betrekken we daarbij de omwonenden van de Steenstraat, 
andere belanghebbenden en (ontwikkelende) grondeigenaren. Op dit moment schatten wij in, dat de 
ruimtelijke kaders marginaal afwijken van de eerder door uw raad vastgestelde structuurvisie voor 
dit gebied. Die ruimtelijke kaders werken we vervolgens uit tot een plan waarop een ontwerp van 
een wijziging omgevingsplan kan worden gebaseerd. Na de publicatie van dat ontwerp brengen we 
het voormalige postkantoor op de markt. Medio 2023 verwachten we dan een grondexploitatie aan 
uw raad te kunnen voorleggen. 
 
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. Deze aankoop is eind 2021 gerealiseerd. Met de 
eigenaren van enkele aangrenzende gronden lopen gesprekken over verdere planvorming; de eerste 
resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. In 2023 zouden de plannen dan concreet verder 
worden uitgewerkt, onder het regime van de Omgevingswet. 
 
Hoek Karolingersweg / Witlastraat (nog geen grondexploitatie) 
Voor het project Witlastraat - Karolingersweg wordt de haalbaarheid onderzocht van het realiseren 
van een appartementencomplex voor betaalbare woningen. Dit, in samenwerking met Viveste. Op 
dit moment wordt opnieuw onderzocht wat de meest optimale inpassing van een 
appartementengebouw in deze omgeving. De inschatting is dat de hiervoor op te stellen 
grondexploitatie neutraal wordt afgerond. 
 
De Geer III (nog geen grondexploitatie) 
Het haalbaarheidsonderzoek De Geer III/Zuidwijk is afgerond met de keuze van uw raad voor De 

Geer III. Het doel van deze studie was 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. Op basis van meerdere scenario’s hebt u gekozen om op 

De Geer III te starten met de bouw van eerst 250 en daarna 530 woningen. Daarbij is ook een 

doorkijk geschetst naar de realisatie van meer woningen.  

Om tot een anterieure overeenkomst en een grondexploitatie te komen, zijn de gesprekken met 

marktpartijen gestart. Een complicatie daarin is de beperking tot 530 woningen, hoewel 

grondposities, onderzoeken en investeringen zich eerder richten op een eindbeeld van 900 tot 1.000 

woningen. De onzekerheid of die laatste aantallen behaald kunnen worden speelt zowel de 

ontwikkelende partijen als ons parten. Om tot een groter aantal woningen te komen, is door de 

portefeuillehouder ingesproken in de Provinciale commissie ruimte, groen, wonen en werken. Naar 

aanleiding hiervan is door diverse Statenleden een motie ingediend, waarin is gevraagd om 

versoepeling van de zogenoemde ‘mobiliteitstoets’. Deze motie is op 21 september j.l. met 

meerderheid door Provinciale Staten aangenomen.   
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In de samenwerking met ontwikkelende partijen zal het ondertekenen van de intentieovereenkomst 

de eerste stap zijn.  Dit alles vergt een aanzienlijke inzet van externe adviseurs als 

stedenbouwkundigen, planeconomen en onze huisadvocaat. Ook de inzet van de eigen medewerkers 

zal intensiever zijn dan voor het haalbaarheidsonderzoek. Wij verwachten het hiervoor geraamde 

bedrag van €175.000 voor circa de helft in 2023 te benutten. 

Uw raad is aan zet 

• Bij het vaststellen van het definitieve ontwikkelkader (o.a. het woonprogramma); 
• Bij het vaststellen van de grondexploitatie; 
• Bij het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
Verder wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over het participatieplan en zullen met regelmaat 

bijpraatsessies voor de raad worden georganiseerd. 

Cothen Oost (nog geen grondexploitatie) 
In de Omgevingsvisie is Cothen Oost aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw. Een 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. Medio 2022 hebben wij de aanbesteding voor het 

stedenbouwkundig bureau en planeconomisch bureau afgerond. Met de studie zou in vervolg daarop 

kunnen worden gestart. Gezien de personele krapte zien wij ons echter mogelijk genoodzaakt om op 

dit moment andere prioriteiten te stellen. 

Uitbreiding bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede (nog geen grondexploitatie) 
De ontwikkeling en uitgifte van Bedrijventerrein Broekweg Noord nadert zijn voltooiing. Naar 

verwachting worden de laatste bedrijfskavels in 2023/2024 uitgegeven en wordt het bedrijventerrein 

na afronding van de bouwwerkzaamheden woonrijp gemaakt (definitief gereed). Ondertussen 

kunnen bedrijven met een vestigings- of uitbreidingswens niet meer worden gefaciliteerd. Om deze 

reden heeft de gemeente in U16-verband en aan de provincie Utrecht aangegeven een nieuw 

bedrijventerrein te willen ontwikkelen van netto ca. 6,6 ha uitgeefbaar (bruto ca 8,0 ha). Circa 4,0 ha 

hiervan betreft verplaatsing van reeds bestaande bedrijfsbestemmingen, die een andere 

planologische bestemming krijgen (woningbouw). In 2022/2023 wordt gestart met een verkenning 

naar de verwerving van de voor deze uitbreiding benodigde gronden, waarop eind 2021 

voorkeursrecht werd gevestigd. De kosten hiervoor worden ten laste van de Reserve grondbeleid 

gebracht. Wanneer de benodigde gronden zijn verworven zal spoedig daarna een grondexploitatie 

worden opgesteld van waaruit de verdere ontwikkelkosten kunnen worden gedekt. 
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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 
 
 bedragen x € 1.000 

Overzicht baten en lasten 
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Saldo van baten en lasten        

Lasten        

1 Jeugd en Onderwijs - 10.087 - 10.295 - 10.316 - 10.308 - 9.917 - 9.840 
2 Zorg en Welzijn - 15.841 - 17.660 - 17.283 - 17.043 - 16.910 - 16.883 
3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu - 9.687 - 9.728 - 10.436 - 10.435 - 10.541 - 10.378 
4 Economie - 598 - 944 - 914 - 906 - 903 - 903 
5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en 

Mobiliteit 
- 4.729 - 4.535 - 4.068 - 3.784 - 2.530 - 2.527 

6 Sport, Cultuur & Erfgoed - 2.053 - 2.010 - 2.274 - 2.138 - 2.201 - 2.111 
7 Duurzaamheid - 239 - 81 - 735 - 577 - 570 - 560 
8 Veiligheid en Handhaving - 2.174 - 2.175 - 2.320 - 2.381 - 2.248 - 2.225 
9 Bedrijfsvoering en Financiën - 13.359 - 12.692 - 12.393 - 11.926 - 12.074 - 11.803 

Totaal Lasten - 58.767 - 60.119 - 60.740 - 59.498 - 57.895 - 57.231 
        

Baten        

1 Jeugd en Onderwijs 745 660 675 574 574 574 
2 Zorg en Welzijn 4.297 5.371 4.314 4.309 4.306 4.294 
3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu 6.549 6.596 6.702 6.702 6.702 6.702 
4 Economie 29 139 71 71 71 71 
5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en 

Mobiliteit 
2.711 3.000 2.940 2.015 864 862 

6 Sport, Cultuur & Erfgoed 297 53 57 57 57 57 
7 Duurzaamheid 77 139 - - - - 
8 Veiligheid en Handhaving 1 1 1 1 1 1 
9 Bedrijfsvoering en Financiën 42.599 42.641 45.873 46.685 46.909 43.627 

Totaal Baten 57.305 58.600 60.633 60.414 59.483 56.187 
        

Saldo van baten en lasten - 1.462 - 1.520 - 107 916 1.588 - 1.043 
        

Mutatie reserves        

Toevoegingen - 5.975 - 2.627 - 2.785 - 1.945 - 1.985 - 2.593 
        

Onttrekkingen 7.711 4.593 2.968 1.803 2.036 1.771 
        

Mutatie reserves 1.736 1.966 182 - 142 51 - 822 
        

Resultaat 274 446 75 774 1.639 - 1.865 
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4.2 Grondslagen begroting 
Dit hoofdstuk bevat de grondslagen en kaders waarlangs de begroting 2023-2026 is uitgewerkt. 

Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages en belastingen en tarieven. 

 

 

Omschrijving 2023  

    

Lonen (incl sociale lasten) 3,00% 

Prijzen (contracten/huur/onderhoud) 5,80% 

Subsidies (m.u.v. waarderings- en incidentele subsidies) 3,84% 

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) 3,72% 

Gemeenschappelijke regelingen o.b.v. begroting GR 

Rekenrente 0,50% 

Rente grondexploitaties 0,37% 

Minimale weerstandsratio 1,50 

Onroerende zaakbelasting 3,00% 

Toeristenbelasting 38,50% 

Overige belastingen 5,80% 

Leges en tarieven Kostendekkend 

Algemene uitkering  meicirculaire gemeentefonds 2022  

    

 

Lonen, prijzen en subsidies  

Op 19 augustus 2022 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 3% voor 2023. Voor de 

prijsindex is uitgegaan van de prijs materiële overheidsconsumptie, deze is 5,8% voor 2023. 

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 2023 betekent dit een stijging van 

3,84%. 

De VNG berekent en publiceert jaarlijks de verwachte OVA (Overheidsbijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling) voor de Wmo- en Jeugdbudgetten, de OVA is gebaseerd op de som van 
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de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten: contractlonen, 

werkgeverslasten en de incidentele loonkosten4.  

Belastingen 

Voor het belastingjaar 2023 wordt de OZB gebaseerd op de nieuwe getaxeerde WOZ-waarden en een 

indexatie van 3%. Voor de OZB passen we standaard het indexpercentage toe, wat we ook voor onze 

contracten en verplichtingen gebruiken. Voor 2023 is dit percentage 5,8%. Gezien de huidige 

economische omstandigheden zien wij dat de lasten van onze inwoners al flink toenemen. Als 

gemeente kiezen wij ervoor voor onze inwoners een veel lager ozb tariefstijging te hanteren dan de 

genoemde prijsindex. We kiezen ervoor de ozb niet verder te verhogen dan 3%. 

 

Leges en tarieven 

Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn 

gemaakt. 

 

Rekenrente  

We zien de rente in 2022 op de kapitaalmarkt stijgen.  De huidige rekenrente (0.50%) komt hierdoor 

onder druk te staan. Voor 2023 vallen we nog binnen de bandbreedte die het Rijk via de BBV-

regelgeving voorschrijft.  

 

  

 
4 https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning  

https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning
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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. 
  bedragen x € 1.000 

Incidentele baten en lasten 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Incidentele lasten         

P1 Extra jeugdhulpverlening Stichting Binding - 70 - 70     

P1 Pilot Stichting Binding en Unicum - 25 - 25     

P2 Regiotaxi - 12       

P2 Deelname pilot scheiden 49       

P2 Verhoging budget Binding - 117       

P3 Bosplantsoen   - 200 - 200   

P3 Invasieve plantensoorten - 13 - 13 - 13   

P3 Draagkrachtberekening - 63       

P3 Onderhoud muurtjes en hekwerken - 15       

P3 Milieucriminaliteit - 10 - 10 - 10 - 

P3 Natuureducatie uitvoeringsprogramma en educatie - 10       

P3 Sanering asbest daken - 12 - 12 - 10 - 

P3 Uitvoeringsprogramma groenstructuurplan (incidenteel) - 10       

P3 Haalbaarheidsonderzoek natuurbegraafplaatsen - 20       

P4 Standplaatsbeleid - 15       

P5 Omgevingswet diverse onderdelen - 304 - 284     

P5 Extra inzet wonen - 20       

P5 Onderzoek ruimtevraag bedrijfsleven - 25       

P5 Stikstofproblematiek - 25       

P5 Burgerparticipatie omgevingswet - 10 - 15 - 15   

P6 Beleidskader Sport - 10       

P6 Bijdrage energiekosten sportvereniging - 32       

P6 Tarieven sportbeleid - 25       

P6 Kleine opgravingsvergunning - 8       

P7 Omgevingswet en uitvoering milieutaken Schone lucht - 10 - 10 - 10   

P7 Plankaart laadpunten - 12       

P7 Circulaire economie - 30       

P7 Burgerparticipatie duurzamheid - 10 - 15 - 15   

P9  Basisregistratie Ondergrond | BRO eenmalig - 10       

P9 Functioneel beheer Gegevensmakelaar| MKS - - 22     

P9 Performanceverbetering Zaaksysteem - 10       

P9 Samenhangende objectenregistratie | SOR - 2       

P9 Vervanging GEO viewer| GEO   - 20     

P9 
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Lokaal)  
eenmalig 

- 4       

P9 Implementatie Wet open overheid (WOO) - 113 - 125 - 138   

P9 Energiekosten - 300 - 300     

            

Totaal incidentele lasten - 1.303 - 1.121 - 411 - 

            

Incidentele baten & besparingen         

            

P9 Implementatie Wet open overheid (WOO) - 113 - 125 - 138   

            

Totaal incidentele baten - 113 - 125 - 138 - 

            

Incidentele toevoegingen reserves         

  BR kapitaallasten   27 218 676 

Totaal incidentele toevoegingen reserves - 27 218 676 
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Incidentele onttrekkingen reserves         

  BR Fonds Volkshuisvesting 9 9 9   

  BR Onderhoud watergang 90       

  BR Duurzaamheid 227 18 18 18 

  BR Organisatie 90 45     

  BR kapitaallasten 523 7 47 47 

Totaal incidentele onttrekkingen reserves 939 79 74 65 

            

Totaal incidentele baten en lasten - 477 - 1.140 - 257 741 
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5 Deel III Bijlagen 
 

5.1 Investeringen 

5.2 Reserves en voorzieningen 

5.3 Taakvelden 

5.4 Kerngegevens 
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5.1 Investeringen 
 

In deze paragraaf Investeringen worden de (vervangings)investeringen en de projecten in de 

toekomst toegelicht.  Hieronder staan de toekomstige investering waarover de raad nog moet 

besluiten. De investeringen en kapitaallasten zijn indicatief.  

  
    bedragen x € 1.000 

Investeringen 
Aanvangs-

jaar 

Afschrij-
vings-

termijn 

Geschatte 
investering 

Kapitaallasten 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

Huisvesting scholen  2023 40 20.000 - -   278 

Rotonde de Geer 2024 40 5.400 -     180 

Gemeentewerf 2023 40 5.100 - - 182 182 

GVVP 2023 40 900 - 27 27 27 

Sterke Lekdijk Uniformiteit wegdek 2023 40 170 -   9 9 

 tussentelling         27 218 676 

                

Milieustraat* 2023 40 4.800 -   172 172 

                

Totaal vervangingsinvesteringen     36.370 - 27 390 848 

 
* Kosten kapitaallasten milieustraat worden gedekt uit afvalstoffenheffing 

 

De kosten voor de kapitaallasten van bovengenoemde investeringen (exclusief de milieustraat), zijn 

in de begroting opgenomen als dotatie in de bestemmingsreserves. Indien de raad beslist de 

bovengenoemde projecten uit te voeren, zijn de indicatieve kapitaallasten voor deze 

begrotingsperiode gedekt binnen de begroting. 
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5.2 Reserves en voorzieningen 
 

Reserves  

 
 bedragen x € 1.000 

Reserves 
Realisatie 

Ultimo 
2021 

Begroting 
Ultimo 

2022 

Begroting 
Ultimo 

2023 

Begroting 
Ultimo 

2024 

Begroting 
Ultimo 

2025 

Begroting 
Ultimo 

2026 

Algemene reserve        

Algemene reserve 6.316 6.412 5.006 5.771 7.400 5.525 

Totaal Algemene reserve 6.316 6.412 5.006 5.771 7.400 5.525 
        

Bestemmingsreserve        

BR Fonds volkshuisvesting 35 26 18 9 1 0 

BR Monumentenbeleid 7 7 7 7 7 7 

BR Onderhoud watergangen (baggerplan) 337 371 315 350 384 418 

BR Sociaal Domein 109 10 52 93 135 177 

BR AVP projecten 19 19 19 19 19 19 

BR Milieu en duurzaamheid 190 364 137 120 102 85 

BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid 194 194 194 194 194 194 

BR Grondbeleid 1.436 1.246 2.175 2.351 2.326 2.301 

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

BR Degeneratievergoeding 60 60 60 60 60 60 

BR beheer openbare ruimte 171 146 146 146 146 146 

BR COVID 19 714 342 342 342 342 342 

BR Organisatie 227 137 47 2 2 2 

BR Onderhoud gebouwen 1.993 1.098 750 632 286 318 

BR Onderhoud scholen 636 735 833 932 1.030 1.129 

BR Mobiliteitsfonds 93 93 93 120 156 372 

BR Integraal Huisvestingsplan (IHP) 3.252 2.997 2.997 2.997 2.997 3.275 

BR Gemeentewerf - - - - 182 364 

BR Stedelijke vernieuwing - - 1.490 1.490 1.490 1.490 

Totaal Bestemmingsreserve 9.593 7.844 9.675 9.864 9.859 10.698 
        

Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last        

BRG Gemeentehuis 1.076 600 123 123 123 123 

BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad 128 104 79 54 30 5 

BRG Verbouwing Markt 24 559 540 521 502 483 464 

BRG kapitaallasten tractie - 21 18 15 12 10 

Totaal Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last 1.764 1.265 742 695 648 602 
        

Totaal 17.674 15.521 15.423 16.329 17.907 16.824 
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Voorzieningen 

 
 bedragen x € 1.000 

Voorzieningen 
Realisatie 

Ultimo 
2021 

Begroting 
Ultimo 

2022 

Begroting 
Ultimo 

2023 

Begroting 
Ultimo 

2024 

Begroting 
Ultimo 

2025 

Begroting 
Ultimo 

2026 

Voorzieningen egalisatie tarieven        

VZ riolering/GRP IV 7.055 7.109 7.147 7.185 7.223 7.261 

VZ reiniging 1.064 1.066 1.066 1.066 1.066 1.066 

Totaal Voorzieningen egalisatie tarieven 8.119 8.174 8.212 8.250 8.288 8.326 
        

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 pensioenen wethouders 3.600 3.759 3.917 4.076 4.234 4.393 

VZ Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied 1 1 1 1 1 1 

Voorziening claims 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 1.740 

Totaal Voorzieningen verplichtingen en risico's 5.341 5.500 5.658 5.817 5.975 6.134 
        

Totaal 13.470 13.684 13.881 14.077 14.274 14.470 
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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. De onderstaande indeling is 

gebaseerd op een wettelijke opgave (IV3) en komt niet overeen met de nieuwe gemeentelijke 

programmaindeling. 

In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de 

taakvelden. 

  
 bedragen x € 1.000 

Taakvelden per hoofdtaakveld 
Begroting 2023 

Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten    

0. Bestuur en ondersteuning - 12.614 45.796 33.182 

0.1 Bestuur - 1.373  - 1.373 

0.2 Burgerzaken - 888 334 - 554 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - 758 25 - 733 

0.4 Overhead - 9.099 508 - 8.592 

0.5 Treasury - 35 216 181 

0.61 OZB woningen  4.662 4.662 

0.62 OZB niet-woningen  1.515 1.515 

0.64 Belastingen overig - 222 64 - 158 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 163 38.473 38.310 

0.8 Overige baten en lasten - 75  - 75 
    

1. Veiligheid - 2.332 1 - 2.331 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.836  - 1.836 

1.2 Openbare orde en veiligheid - 496 1 - 495 
    

2. Verkeer, vervoer en waterstaat - 3.350 315 - 3.035 

2.1 Verkeer en vervoer - 3.043 147 - 2.897 

2.2 Parkeren  36 36 

2.3 Recreatieve havens - 38 5 - 32 

2.4 Economische havens en waterwegen - 269 127 - 141 
    

3. Economie - 1.077 1.614 537 

3.1 Economische ontwikkeling - 273 7 - 266 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - 640 1.594 954 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 85 12 - 73 

3.4 Economische promotie - 78  - 78 
    

4. Onderwijs - 2.662 675 - 1.987 

4.1 Openbaar basisonderwijs - 14 63 49 

4.2 Onderwijshuisvesting - 1.687 376 - 1.311 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - 960 236 - 724 
    

5. Sport, cultuur en recreatie - 4.703 150 - 4.553 

5.1 Sportbeleid en activering - 130  - 130 

5.2 Sportaccommodaties - 856 16 - 840 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 258  - 258 

5.4 Musea - 100  - 100 

5.5 Cultureel erfgoed - 307 41 - 266 

5.6 Media - 22  - 22 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 3.030 93 - 2.937 
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6. Sociaal domein - 24.313 4.355 - 19.958 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 2.048 171 - 1.877 

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - 2.622  - 2.622 

6.3 Inkomensregelingen - 6.436 4.041 - 2.395 

6.4 WSW en beschut werk - 1.194  - 1.194 

6.5 Arbeidsparticipatie - 269  - 269 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - 576  - 576 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 3.718 142 - 3.575 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 5.633  - 5.633 

6.72a Jeugdhulp begeleiding - 95  - 95 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 101 0 - 101 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.621  - 1.621 
    

7. Volksgezondheid en milieu - 6.885 6.509 - 376 

7.1 Volksgezondheid - 894  - 894 

7.2 Riolering - 1.712 2.935 1.223 

7.3 Afval - 2.688 3.376 688 

7.4 Milieubeheer - 1.375 12 - 1.364 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 215 186 - 30 
    

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - 2.805 1.219 - 1.586 

8.1 Ruimte en leefomgeving - 1.081 50 - 1.031 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - 869 601 - 268 

8.3 Wonen en bouwen - 856 568 - 288 
    

Saldo van baten en lasten - 60.740 60.633 - 107 
    

Mutatie reserves    

0. Bestuur en ondersteuning - 2.785 2.968 182 

0.10 Mutaties reserves - 2.785 2.968 182 
    

Mutatie reserves - 2.785 2.968 182 
    

Resultaat - 63.525 63.601 75 
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5.4 Kerngegevens 
 

Sociale structuur 
Realisatie Raming 

01-01-2022 01-01-2023 

Aantal inwoners (in aantallen)     

•  0 - 19 jaar 5.215 5.215 

•  20 - 64 jaar 13.462 13.462 

•  65 jaar en ouder 5.244 5.244 

Totaal aantal inwoners 23.921 23.921 

      

Aantal inwoners (procentueel)     

•  0 - 19 jaar 22% 22% 

•  20 - 64 jaar 56% 56% 

•  65 jaar en ouder 22% 22% 

Totaal aantal inwoners 100% 100% 
   

  2020 2021 

Uitkeringen     

•  Personen met een bijstanduitkering 613 467 

      

Werkzame personen     

• Aantal werkzame personen 13.000 13.000 
   

  2021 2022 

Bedrijfsvestigingen     

•  Aantal bedrijfsvestigingen 2.885 3.040 

      

 
Bron: CBS en Waarstaatjegemeente.nl 

 

Fysieke structuur 
Realisatie Raming 

01-01-2022 01-01-2023 

Oppervlakte gemeente (in hectare)     

•  Binnenwater 277 277 

•  Historische stads- dorpskern 13 13 

•  Overig 5.040 5.040 

Totaal oppervlakte gemeente 5.330 5.330 

      

Aantal wooneenheden     

•  Sociale huurwoningen 2.360 2.360 

•  Overige woningen 7.913 7.913 

Totaal aantal woningen 10.273 10.273 

      

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)     

•  Wegen binnen de bebouwde kom 87 87 

•  Wegen buiten de bebouwde kom 103 103 

•  Recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 16 16 

•  Waterwegen 72 72 

      

Oppervlakte groen (in m2)     

•  Openbaar groen 82.500 82.500 

      

 

 

 



-147- 
 

  

 

Financiële structuur 
Raming Raming 

2022 2023 

•  Opbrengst lokale heffingen 12.662 13.219 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 32.769 35.905 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 2.406 2.405 

      

      

 

 

 

Financiële structuur (bedrag per inwoner) 
Raming Raming 

2022 2023 

•  Opbrengst lokale heffingen 529 553 

•  Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 1.370 1.501 

•  Uitkering deelfonds sociaal domein 101 101 
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5.5 Amendementen 
 

In deze begroting zijn een drietal amendementen verwerkt. 

Hieronder wordt kort toegelicht hoe en waar deze zijn verwerkt.  

 

Amendent 08-11 A-08 Burgerparticipatie 

Dit amendement gaat over de burgerparticipatie in relatie met uitdagingen binnen onze gemeente 

en de grote projecten. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig en dient het onderwerp expliciet in 

de teksten van de begroting worden opgenomen. Tekstueel zijn de mutaties overgenomen. 

Financieel bedragen de lasten voor participatie in programma 5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, 

Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit voor jaar 2023 € 10.000, jaar 2024 € 15.000 en voor jaar 2025 € 

15.000.  De lasten voor participatie in programma 7 Duurzaamheid voor jaar 2023  

€ 10.000, jaar 2024 € 15.000 en voor jaar 2025 € 15.000.  

De dekking van deze lasten zijn verwerkt in programma 5.2 Omgevingswet en 7.2 Warmtetransitie.  

Door onzekerheid in de te ontvangen dekking OZB zonnevelden, is de dekking binnen de genoemde 

producten opgenomen. 

 

Amendement 08-11 A-09 Onderzoek haalbaarheid aanleg natuurbegraafplaatsen 

Door toenemende vergrijzing van onze gemeente is het aannemelijk dat er toenemende behoefte zal 

zijn in onze gemeente naar het natuur begraven. Dit amendement voorziet in een 

haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een natuurbegraafplaats. 

Het hiervoor incidentele budget van € 19.500 ten laste van het resultaat voor jaar 2023 is 

opgenomen in programma 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen). 

 

Amendement 08-11 A-10 Toeristenbelasting 

In de ontwerpbegroting is een verhoging van de toeristenbelasting van € 1,30 naar € 1,40 

opgenomen. Het amendement voorziet in een aanpassing naar € 1,80. Dit is marktconform het 

landelijk gemiddelde. De verhoging van € 10.000 ten gunste van het resultaat is verwerkt in de 

programma 9.4 Financien en belastingen in de onderliggende post toeristenbelasting. De 

onderliggende overzichten zijn in het boekwerk aangepast.   

 

 


