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INLEIDING EN DOEL
Voor u ligt het addendum bij de Perspectiefnota 2022. In dit document wordt u geïnformeerd over:

a. de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief 2022–2025 
De perspectiefnota (incl. addendum) is het moment waarop de budgetten 2022 - 2024 op-
nieuw tegen het licht worden gehouden. Hierbij betrekken we ook de structurele effecten van 
de jaarrekening 2020. De gevolgen daarvan zijn verwerkt in het financieel perspectief 2022 
- 2025. In het perspectief zijn ook de gevolgen van de meicirculaire 2021 meegenomen en de 
wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectiefnota 2022. De uitkomsten van 
de arbitragezaak over de jeugdzorg zijn nog niet verwerkt in het financieel perspectief.     

b. de invloed van het financieel meerjarenperspectief op de financiële pijlers voor een 
 gezonde financiële positie:
 - structureel en reëel sluitende begroting;
 - gezond weerstandsvermogen;
 - acceptabele schuldenpositie

c. Overig 
De overige onderdelen bestaan onder andere uit: uitgangspunten voor het opstellen van de 
(meerjaren)begroting 2022 – 2025, de ontwikkeling van de woonlasten, de meicirculaire 2021 
en de en de risico’s met betrekking tot corona.

Het addendum is een aanvulling op de Perspectiefnota 2022. Beide documenten zijn richtinggevend 
voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022 - 2025.

H1 inleiding en doel
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H1inleiding en doel

Samenvatting ontwikkeling financieel meerjarenperspectief
De financiële positie van de gemeente Rhenen staat net zoals bij andere gemeenten onder 
druk. De afgelopen jaren hebben forse ombuigingen moeten plaatsvinden. Het huidige finan-
cieel perspectief 2022-2025 vertoont structurele tekorten. Of er ombuigingen nodig zijn is nu 
niet aan te geven. Een bepalende factor hierbij is de manier waarop gemeenten in hun begro-
ting mogen omgaan met de uitkomsten van de arbitragezaak jeugd. Hierover vindt op landelijk 
niveau overleg plaats, tussen de provincies, BZK, VNG en IPO. Een ander aandachtspunt zijn 
de randvoorwaarden die het Rijk zou kunnen stellen aan de besteding van de extra middelen 
jeugdhulp.
In de onderstaande tabel treft u het verloop van de resultaten 2022 - 2025 aan.

Begrotingsresultaten 2022 2023 2024 2025

Begrotingsresultaten 2022 - 2025 48.000 N 211.500 N 149.500 N 151.000 N

In hoofdstuk 2 ziet u het verloop van de resultaten 2022 - 2025, waarbij het startpunt wordt 
gevormd door de vastgestelde primitieve (meerjaren)begroting 2021-2024. In hoofdstuk 3 zijn 
de begrotingsresultaten 2022 - 2025 nader toegelicht. We zullen hierbij ingaan op het inciden-
tele en het structurele resultaat. Het onderscheid hiertussen is van belang met het oog op het 
toezicht van de provincie.

Samenvatting drie pijlers financieel beleid
Het financieel beleid van de gemeente is gericht op een gezonde financiële positie op de korte 
en de lange termijn. Onze gemeente stuurt hierbij op drie pijlers:
a. structureel en reëel sluitende begroting
b. gezond weerstandsvermogen; risico’s versus weerstandscapaciteit
c. acceptabele schuldenpositie

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de invloed van de ontwikkeling financieel meerjarenperspec-
tief in relatie tot de drie pijlers van het financieel beleid.

Overig
1. Uitgangspunten begroting
In de Perspectiefnota stelt de raad de uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)
begroting 2022 – 2025 vast. Het betreft onder andere uitgangspunten voor de loonindexering, 
rentepercentage voor aan te trekken geldleningen en dergelijke.

2. Woonlasten
Er wordt ingegaan op ontwikkelingen rondom de woonlasten 2022-2025. En dan specifiek op 
de riool- en afvalstoffenheffing. Dit is de tweede keer dat dit onderwerp onderdeel is van het 
addendum bij de Perspectiefnota. 
We gaan achtereenvolgens in op de toegepaste uitgangspunten, de wettelijke basis omtrent de 
riool- en afvalstoffenheffing, de stijging van afvalstoffenverwerking, de effecten van het afval-
beleidsplan en de uittreding van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij het afvalbrengstation, 
de stijging woonlasten en de stand van de voorzieningen. 

3. Meicirculaire 2021
Eind mei is de meicirculaire gemeentefonds 2021 verschenen. Deze circulaire vormt voor de 
meeste gemeenten de basis voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022 - 2025. Ook 
de provincie bepaalt hierop het toezicht voor de gemeenten. De financiële gevolgen van de 
meicirculaire zijn meegenomen in het gepresenteerde financiëel perspectief 2022 - 2025. 

4. Risico’s corona
Vanaf maart 2020 heeft het coronavirus Nederland en de gemeente Rhenen in zijn greep. 
Uitgangspunt van de Rijksoverheid was en is dat lokale overheden er als gevolg van Covid-19 
niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. Tussen de VNG en het kabinet is afgesproken 
dat gemeenten worden gecompenseerd voor reële kosten en gederfde inkomsten. Voor de in-
cidentele gevolgen is de gemeente Rhenen via de steunpakketten van het Rijk gecompenseerd. 
Hoe en in welke mate de structurele financiële gevolgen van de pandemie worden gecompen-
seerd is nog niet duidelijk. Vooralsnog is er in het financieel perspectief geen rekening gehou-
den met hogere uitgaven of lagere inkomsten als gevolg van Covid-19. In hoofdstuk 2 is een 
uitgebreide toelichting opgenomen. 
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FINANCIËLE POSITIE GEMEENTEN
De afgelopen jaren zijn de zorgen over de financiële positie van gemeenten toegenomen. 
Gemeenten luiden de noodklok en geven aan onvoldoende middelen te hebben om hun taken 
naar behoren uit te voeren. Ook de VNG en provinciale toezichthouders vragen aandacht voor 
de financiële positie van gemeenten en de gevolgen voor het voorzieningenniveau. In januari 
is de BDO Benchmark Nederlandse Gemeente verschenen. De titel van het rapport luidde “Fi-
nanciële positie onhoudbaar”. Tekorten groeien verder, uitvoering openbaar bestuur verschraalt. 
In de voorjaarsrapportage hebben we hier aandacht aan besteed. Daar bovenop verscheen in 
april 2021 een rapport van Cebeon met de titel “Gemeenten in de knel”. Toenemende druk op 
financiële positie leidt tot sluipende uitholling voorzieningenniveau. Het onderzoek maakt dui-
delijk dat de financiële kaders waarbinnen gemeenten keuzes moeten maken steeds meer gaat 
knellen. Directe aanleiding zijn de gevolgen van de financiële crisis rond 2010, die in sommige 
gemeenten heeft geleid tot forse verliezen op grondposities. De financiële druk die gemeen-
ten ervaren, heeft een extra impuls gekregen met de decentralisaties in het sociaal domein in 
2015. Veel gemeenten hebben moeite de oplopende kosten in het sociaal domein te beheersen. 
Gemeenten ervaren hier weinig beleidsvrijheid als gevolg van beperkende wet- en regelgeving 
en maatschappelijke druk. De laatste jaren zijn er steeds meer gemeenten die moeite hebben 
de begroting sluitend te krijgen. Ook neemt het aantal gemeenten dat kampt met een exploita-
tietekort sterk toe. De onderzoeken bevestigen wat alle gemeenten al wisten. Het lijkt dan ook 
een kwestie van tijd dat de overheid over de brug zal komen met extra financiële middelen. 

FINANCIËLE POSITIE RHENEN 
De financiële positie van de gemeente Rhenen staat net zoals bij andere gemeenten al jaren  
onder druk. Vooral door de financiële crisis en de nieuwe taken bij het sociaal domein. Het 
college heeft zich de afgelopen jaren maximaal moeten inspannen om een structureel slui-
tende begroting te realiseren. Daarnaast waren er nog veel onzekerheden zoals de structurele 
gevolgen van de coronapandemie, nieuwe Omgevingswet (inclusief Wkb) en de herijking van 
het gemeentefonds. Deze baren naar de toekomst toe nog steeds de nodige zorgen. In de 
perspectiefnota 2021 waren daarom denkrichtingen opgenomen voor toekomstige ombuigin-
gen. In onderstaande tabel is het verloop van de begrotingsresultaten inzichtelijk gemaakt. Het 
vertrekpunt wordt gevormd door de primitieve (meerjaren)begroting 2021-2024.

Begrotingsresultaten 2022 2023 2024 2025

1. Begrotingsresultaten primitieve 
 begroting 2021 - 2024

101.500 V 419.500 V 24.500 V 24.500 V

2.  Begrotingswijzigingen na vaststelling 
 primitieve begroting

72.000 N 310.000 N 9.000 N 10.500 N

3.  Vertrekpunt perspectiefnota 2022 29.500 V 109.500 V 15.500 V 14.000 V

4.  Bijstellingen budgetten in
 perspectiefnota 2022*

77.500 N 321.000 N 165.000 N 165.000 N

5. Begrotingsresultaten 2022 - 2025 48.000 N 211.500 N 149.500 N 151.000 N

* In deze bedragen zijn ook de wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectief-
nota 2022 meegenomen. Ook is rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire 2021. 
Tenslotte is vanaf 2023 ook rekening gehouden met de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging 
Bouw voor de leges (gevolgklasse 1). Informatie hierover volgt verderop in het document.

Het financieel perspectief 2022-2025 laat voor alle jaren een tekort zien. Of ombuigingen nodig 
zijn is nu niet aan te geven. Een bepalende factor hierbij is de manier waarop gemeenten in hun 
begroting mogen omgaan met de uitkomsten van de arbitragezaak jeugd. Hierover vindt op 
(landelijke) overleg plaats, tussen de provincies, BZK, VNG en IPO. Een ander aandachtspunt 
zijn de randvoorwaarden die het Rijk zou kunnen stellen aan de besteding van de extra midde-
len jeugdhulp. Als het college die extra middelen niet vrij mag besteden, dan ligt er een forse 
uitdaging te wachten om een reëel en structureel sluitende begroting te realiseren. Zeker door 
alle ombuigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het college zal bij eventuele 
ombuigingen de denkrichtingen uit de perspectiefnota 2021 als uitgangspunt nemen. 

H2ontwikkeling financiële positie
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H2 ontwikkeling financiële positie

In onderstaande tabel zijn de budgettaire bijstellingen uit de perspectiefnota 2022 (punt 4) toegelicht. Het betreft alleen de mutaties die het resultaat voor- of nadelig beïnvloeden. 
Een meer gedetailleerde uitwerking is opgenomen in de bijlagen.

Financieel (meerjaren)perspectief (in €) 2022 2023 2024 2025 

Vertrekpunt perspectiefnota 2022: Meerjarenbegroting 2021-2024 29.500 V 109.500 V 15.500 V 14.500 V

1.  De incidentele dekking uit de algemene reserve voor de structurele kosten voormalig bestuur en voormalig personeel vervalt. 
 Beleid is dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Ook voorwaarde bij bepalen toezicht provincie. 

104.000 N 104.000 N 104.000 N 104.000 N

2.  Voordeel kapitaallasten project vastgoed en accommodatiebeleid (investering 5,2 miljoen). Vanaf 2025 is het budget voor 
de realisatie van het MFG Rhenen ondergebracht bij het Sociaal Domein.  Het voordeel in 2024 komt ten gunste van het 
begrotingsresultaat 2024.

0 N 0 N 112.000 V 150.000 V

3.  Voordeel uitkering gemeentefonds door verwerking decembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021, actualisatie maatstaven, 
verwerking woonplaatsbeginsel en bijstelling onderuitputting BTW compensatiefonds. In 2023 en 2024 is ook de voorzichtig-
heidsraming voor de opschalingskorting vervallen. In 2024 en 2025 is 50% van het voordelig effect van de herijking verwerkt.

430.500 V 463.500 V 518.500 V 1.170.500 V

4.  Bijstelling dividend Vitens en BNG. 64.000 N 39.000 N 39.000 N 39.000 N

5.  Loonindexering 2025 o.b.v. prognose korte termijnraming Centraal Planbureau uit maart 2021. 0 N 0 N 0 N 304.000 N

6.  De prijsontwikkeling bij de zorgkosten (percentage OVA en CPI) valt in 2022 t/m 2025 lager uit dan de eerdere verwachtin-
gen hierover. Verder is het restantbudget voor het opvangen van de prijsontwikkelingen 2021 afgeraamd. Omdat het jaar 
2025 nieuw is toegevoegd aan de meerjarenraming wijkt het bedrag af van 2024. 

126.500 V 137.000 V 140.000 V 31.500 V

7.  Budget uitvoering collegeprogramma nieuwe bestuursperiode 2022-2026. 25.000 N 75.000 N 125.000 N 175.000 N

8.  Verwacht effect invoering nieuw woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Zie ook extra inkomsten uit het gemeentefonds. 
Naar aanleiding van de publicatie van de meicirculaire 2021, zal het bedrag bij het opstellen van de begroting worden aange-
past naar € 157.000. De bijstelling heeft geen effect op het resultaat omdat het een budgettair neutrale mutatie betreft.

283.500 N 283.500 N 283.500 N 283.500 N

9.  De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer m.i.v. schooljaar 2020 - 2021 leidt tot hogere kosten. 68.500 N 68.500 N 68.500 N 68.500 N

10.  Voor de realisatie van het MFG Rhenen zijn op diverse plekken in de begroting budgetten beschikbaar. Deze zijn nu onderge-
bracht in een totaalbudget binnen het Sociaal Domein. 

150.000 N

11.  Indexering zorgkosten Wmo en ophoging budget begeleiding individueel. 69.500 N 69.500 N 69.500 N 69.500 N

12.  Hogere bijdrage Valleihopper door indexering en afbouw subsidie vanuit de provincie Utrecht. 7.000 N 24.500 N 42.500 N 47.500 N

13.  Verlaging gemeentelijke bijdrage IW4 door verhoging Rijksbijdrage WSW. 64.000 V 85.500 V 96.500 V 96.500 V

14.  Het voordeel bij de bijstand (BUIG) komt doordat het plafond in de reserve WWB is bereikt. Het voordeel wordt veroorzaakt 
door een aanpassing in de prognose van het aantal bijstandsontvangers en een hogere Rijksbijdrage. 

54.000 V 119.000 V 96.000 V 46.000 V
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H2ontwikkeling financiële positie

Financieel (meerjaren)perspectief (in €) - vervolg 2022 2023 2024 2025 

15.  Bijstelling legesopbrengsten uit Titel 1, 2 en 3, met name door fluctuatie opbrengsten uit bouwleges. Door actualisatie van de 
woningbouwplanning, de verwachting dat er in 2022 (en jaar eerder dan eerder verwacht) een aanvraag omgevings- 
vergunning wordt aangevraagd voor MFG Rhenen en het effect van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het 
Bouwen vanaf 2023.

101.000 V 172.500 N 87.500 N 87.000 N

16.  Stijging van de OZB eigenarenbelasting door actualisatie woningbouwplanning en aanpassing van de indexering 
(excl. structurele invulling ombuigingsmaatregel afschaffing OZB niet-woningen gebruikersdeel van 55.000).

35.000 V 56.000 V 48.000 V 165.000 V

17.  Perspectiefnota 2022: wettelijk/ onvermijdelijke voorstellen (categorie 1): digitale transformatie en advies meldpunt verward. 142.500 N 142.500 N 142.500 N 142.500 N

18. Gemeenten dienen toezicht te houden op milieubelastende activiteiten binnen de gemeentegrenzen. Sinds 2013 is dit 
toezicht verplicht ondergebracht bij de omgevingsdienst. Om adequaat toezicht te houden heeft OrdU 2.162 uur nodig voor 
Rhenen. In het uitvoeringsprogramma is 1.100 uur opgenomen. Rhenen wil 90% van het extra gebenodigde aantal uren 
vastleggen, zijnde 956 uur. HIervoor is een budget van € 92.500 nodig. 

92.500 N 92.500 N 92.500 N 92.500 N

19. In 2020 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor ICT. Om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen  
moeten de werkzaamheden procesmatig (voorspelbaar) worden uitgevoerd. Wet- en regelgeving op het gebied van  
informatiehuishouding en -beveiliging wordt complexer. Er is sprake van toename en verschuiving van taken en nieuwe 
rollen. Dit alles leidt tot hogere kosten. 

62.000 N 62.000 N 62.000 N 62.000 N

20. Overige verschillen 30.000 V 48.500 N 59.500 N 199.500 N

Totaal bijstellingen in financieel perspectief 77.500 N 321.000 N 165.000 N 165.000 N

Resultaat na perspectiefnota 2022 48.000 N 211.500 N 149.500 N 150.500 N

9



In onderstaande grafiek is per deelprogramma het totaal van de financiële bijstellingen in de periode 2022 - 2025 inzichtelijk gemaakt. 

H2 ontwikkeling financiële positie

4.2 Jeugd maatwerk  -2.148.000 

4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief  -583.000 

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling  -539.000 

4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk  -513.500 

1.2 Organisatie   -380.000

5.1 Economische zaken  -282.500 

1.1 Bestuur  -201.000 

2.1 Rhenense Publieksbalie  -179.500 

6.2 Handhaving -80.000

1.3 Facilitair -73.000

3.3 Duurzaamheid  -2.500 

6.1 Openbare orde en veiligheid  -1.500

4.5 Participatie preventief  114.000 

4.1 Jeugd preventief  143.000 

7.1 Belastingen, leges en heffingen  564.000 

4.6 Participatie maatwerk  717.500 

7.2/7.3 Overige algemene dekkingsmiddelen 995.500 

3.1 Verkeer en openbare ruimte  1.721.000
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BELEIDSVOORNEMENS
In de perspectiefnota zijn de beleidsvoornemens opgenomen die bijdragen 
aan het realiseren van de politiek/bestuurlijke ambities. Hierbij is voortge-
borduurd op de plannen uit de perspectiefnota 2021. Door de verkiezingen 
in 2022 wil het college een beleidsarme (meerjaren)begroting 2022-2025 
opstellen die structureel en reëel sluitend is. Met het oog hierop zijn onder-
staande beleids-voornemens opgenomen. 

Wettelijk/onvermijdelijk
Het college heeft de beleidsvoornemens digitale transformatie, Telecomwet 
en 5G, advies- en meldpunt verward en de aanpassing van de brandweerka-
zerne aangemerkt als wettelijk/onvermijdelijk (categorie 1). Vanwege hun 
aard zijn deze voornemens verwerkt in het financieel perspectief.

Overige beleidsvoornemens - herstelplan corona 
Het college wil ook een extra impuls geven aan het economisch herstel 
na corona. Het college wil daarom extra inzetten op de uitvoering van de 
economische agenda en recreatie en toerisme (inclusief de Vuelta). Deze 
beleidsvoornemens hangen samen met het bestuursprogramma (categorie 
2). De lasten kunnen gedekt worden door het inzetten van de reserve colle-
geprogramma en de hogere inkomsten toeristenbelasting.

Overige beleidsvoornemens 
Tenslotte zijn er beleidsvoornemens die op het snijvlak liggen van de uitvoe-
ring van het vastgestelde bestaand beleid (categorie 3) en de bestuurlijke 
opgaven uit het bestuursprogramma. Voorbeelden zijn de beleidsmedewerker 
accommodatiebeleid, de woningbouwopgave en de energietransitie. Voor 
deze beleidsvoornemens is geen financiële ruimte beschikbaar. Misschien dat 
binnen het principe oud voor nieuw mogelijkheden zijn. Afhankelijk hiervan 
komt het college met een voorstel bij de (meerjaren)begroting 2022 - 2025. 

Budget nieuwe bestuursperiode
Voor het uitvoeren van de ambities en daaraan verbonden de beleidsvoor-
nemens na de verkiezingen 2022 is in het financieel perspectief een budget 
opgenomen van € 50.000 per jaar (1e jaar € 25.000).

H2ontwikkeling financiële positie

Overige beleidsvoornemens herstelplan coronaOverige beleidsvoornemens herstelplan corona

Programma 5- Economie & toerisme

1. Economische agenda 5.1 2 58.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N

2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 5.1 2 63.000 N 31.000 N 21.000 N 21.000 N

8. Vuelta 5.1 2 10.000 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 131.000 N 46.000 N 36.000 N 36.000 N

Overige beleidsvoornemens

Programma 3- Fysiek

4.  Formatie uitbreiding: 3,8 fte fysieke ruimte 3.2 3 289.000 N 289.000 N 289.000 N 289.000 N

Programma 4- Sociaal-Maatschappelijk

8.  Accomodatie- en vastgoedbeleid: 
 uitbreiding formatie

4.3 3 64.000 N 64.000 N 64.000 N 64.000 N

Totaal 353.000 N 353.000 N 353.000 N 353.000 N

Budget collegeprogamma 

1.  Budget uitvoering collegeprogramma 7.2 3 25.000 N 75.000 N 125.000 N 175.000 N

Totaal 25.000 N 75.000 N 125.000 N 175.000 N

Wat willen we gaan doen in 2022 - 2025? DP Cat 2022 2023 2024 2025

Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens

Programma 1 - Bedrijfsvoering

1. Digitale transformatie 
 (budget is gemiddelde van de bandbreedte)

1.3 1 112.500 N 112.500 N 112.500 N 112.500 N

Programma 3 - Fysiek

1.  Telecomwet en 5G 3.1 1 P.M. P.M. P.M. P.M.

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

3.  Advies- en meldpunt verward (niet acuut) 4.3 1 30.000 N 30.000 N 30.000 N 30.000 N

Programma 6 - Veiligheid en handhaving

1.  Aanpassing brandweerkazerne Rhenen* 6.1 1 P.M. P.M. P.M. P.M.

Totaal 142.500 N 142.500 N 142.500 N 142.500 N

*De financiële consequenties hiervan worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2022.
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ONZEKERHEDEN EN AANDACHTSPUNTEN
In het huidige financieel perspectief zitten ook onzekerheden. De belangrijkste zijn: 
1. De structurele effecten van de nieuwe Omgevingswet en en de Wet Kwaliteitsborging  
 voor het bouwen zijn nog niet volledig is beeld. Belangrijk is ook welke keuzes de raad  
 op onderdelen gaat maken.
2. De gevolgen van de coronapandemie trekken op dit moment nog geen zware wissel op de  
 financiële positie van de gemeente. Er is geen aanleiding om de zorgbudgetten te verhogen  
 als gevolg van de coronapandemie. Maar blijft dat zo?  
3. De verwachting is dat de herijking wordt aangepast. De Raad Openbaar Bestuur is kritisch  
 op de huidige verdeling. Dit geldt ook voor een aantal gemeenten. Verder zijn de eerste  
 uitkomsten van de herijking gebaseerd op 2017. Een actualisatieslag is nodig. Welke impact  
 heeft dit op de ontwikkeling van de financiële positie?
4. Het ontbreken van een budget voor het huisvestingsplan onderwijs. In dit plan worden de 
 huisvestingsverplichtingen ten aanzien van onderhoud, renovatie, nieuwbouw en 
 duurzaamheidsaspecten van de gemeente en de schoolbesturen inzichtelijk gemaakt. 

Hieronder volgt een toelichting op de hierboven genoemde onderwerpen. 

1. OMGEVINGSWET EN WET KWALITEITSBORGING BOUW1

Recente ontwikkelingen inwerkingtreding Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2022 van kracht worden. Eind april 2021 is dui-
delijk geworden dat de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet zorgvuldig afgewogen 
moet worden. Er wordt gevreesd voor het stilvallen van de woningbouw. Het digitaal stelsel 
(DSO) bevat nog veel obstakels. En ook de invoeringskosten voor gemeenten zijn een knelpunt. 

Bij de laatste monitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal gemeenten 
dat zegt niet op tijd klaar te zijn per 1 januari 2022 gestegen: één op de vijf gemeente ligt op 
koers. Minister van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er 
nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. Daarbij wordt gedacht aan juli 
2022 of zelfs begin 2023. Deze recente ontwikkelingen maken dat bij het opstellen van het 
meerjarenperspectief in de Perspectiefnota 2022 het uitgangspunt aangehouden wordt dat de 
nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treed. 

Op 26 mei 2021 heeft het VNG/IPO advies uitgebracht aan de Eerste Kamer. Naar verwach-
ting wordt dat voorstel overgenomen. Er is pas zekerheid nadat de Eerste Kamer een besluit 
heeft genomen. Dit is na de zomer van 2021.

Invloed Omgevingswet op de leges
De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging 
Bouw (Wkb), heeft gevolgen voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk 
afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes van de gemeente. 
Het uitgangspunt van de gemeente Rhenen bij invoering van de Omgevingswet is een zoveel 
mogelijk beleidsneutrale omzetting van de huidige regelgeving. In het proces om te komen tot 
een Visie op Rhenen en het Omgevingsplan worden bestuurlijke keuzes gemaakt op diverse 
beleidsterreinen. 

De Wkb en de zogenaamde ‘knip’ zullen bij inwerkingtreding de grootste impact hebben op de 
leges. De ‘knip’ zorgt voor een scheiding van de bouwtechnische en ruimtelijke toets. Een aan-
tal zeer lichte bouwactiviteiten (o.a. dakkapellen, erfafscheidingen en zonnepanelen) worden 
bouwbesluittoetsvrij. Daarnaast wordt de bouwtechnische toets op gevolgklasse 1 geprivati-
seerd. Onder gevolgklasse 1 vallen grondgebonden woningen, woonboten, vakantiewoningen, 
bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, fiets- en voetgangersbruggen en overige bouwwer-
ken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog. De overige gevolgklassen worden later 
geprivatiseerd. 

Verder krijgen gemeenten de keuze om milieuleges te introduceren en vervalt de mogelijkheid 
om leges te heffen op brandveiligheid. Tot inwerkingtreding van de Omgevingswet worden 
deze mogelijkheden verder onderzocht. De impact van de Wkb op de legesverordening is veruit 
het grootst en is voor een deel te voorzien. Daarom nemen we in de Perspectiefnota 2022 
enkel de effecten van de Wkb mee en niet het totale effect van de Omgevingswet. 

Bouwleges
Met name de bouwleges zullen onder de nieuwe Omgevingswet substantieel dalen als gevolg 
van de Wkb. Uit de eerste impactanalyse binnen de gemeente Rhenen is gebleken dat ruim 
90% van de aangevraagde omgevingsvergunningen onder de Wkb onder gevolgklasse 1 valt. 
De ruimtelijke toets blijft omgevingsvergunningplichtig. Alleen de bouwtechnische toets en 
het toezicht daarop wordt geprivatiseerd. De eerste inschatting is dat 43% van de werkzaam-
heden voor deze vergunningaanvragen verdwijnt. Dit betekent dat voor de bouwtechnische 
werkzaamheden geen leges meer in rekening kunnen worden gebracht. 

Meerjarenperspectief - baten 
Als in het meerjarige perspectief van de bouwleges geen rekening wordt gehouden met de 
gevolgen van de invoering van de Wkb, zien we vanuit de vernieuwde Woonvisie en de geactu-
aliseerde woningbouwplanning een stijging van de baten uit bouwleges. Met de huidige kennis 
van de impact van de invoering van de Wkb is het niet reëel om deze stijging mee te nemen bij 
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de legesopbrengsten, omdat een groot deel van de heffingsgrondslag vervalt. Daarom wordt er 
in het financieel perspectief uitgegaan van het structurele inkomstenniveau van de afgelopen 
jaren. Dit is een bedrag van € 400.000.

Loonkosten en overhead in de bouwleges
Daarnaast heeft de invoering van de Wkb een effect op de loonkosten: een aantal gemeente-
lijke taken verdwijnt. Op basis van de eerste impactanalyse is de verwachting een bedrag van 
€ 160.000 aan loonkosten inclusief overhead niet langer gedekt wordt uit de inkomsten van 
bouwleges doordat de heffingsgrondslag verdwijnt. Deze kosten kunnen eveneens niet of nau-
welijks gedekt worden door de opbrengsten uit de overige leges binnen de omgevingsvergun-
ningen en vormen daarom een structureel nadeel op de gemeentelijke begroting vanaf 2023. 
Het aandeel van de overheadkosten (€ 76.000) is op korte termijn nauwelijks beïnvloedbaar en 
vormt daarom een structureel nadeel op de begroting vanaf 2023. Het aandeel van de directe 
loonkosten (€ 84.000) vormt een taakstelling voor de organisatie. 

Monitoring
We monitoren de ontwikkeling rondom de nieuwe Omgevingswet en Wkb nauwlettend en 
zullen bij ieder document uit de planning & control-cyclus de nieuwste inzichten verwerken. 

Ad 1
In de afrondende fase van deze rapportage heeft de Rijksoverheid besloten de nieuwe inwerkingtredingsdatum van 

de Omgevingswet te verschuiven naar 1 juli 2022. Dit geldt ook voor de inwerkingtreding van de Wkb. Binnen deze 

rapportage wordt uitgegaan van een inwerkingtreding per 1-1-2023, mede omdat deze verschuiving niet ondenk-

baar is. De ontwikkelingen zullen nauwlettend in de gaten gehouden worden en, waar nodig, zullen de financiële 

effecten doorgerekend worden zodra er meer duidelijkheid is.

2. COVID-19 
Vanaf maart 2020 heeft het coronavirus Nederland en de gemeente Rhenen in zijn greep. We 
zijn inmiddels een jaar verder en zien een tweeledig beeld. 
Enerzijds is de huidige maatschappelijke impact minder ernstig dan verwacht. De toename van 
het aantal faillissementen, de werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen is tot op heden 
beperkt. De eerdere verwachting dat huiselijk geweld en kindermishandeling toenemen is nog 
niet zichtbaar in de landelijke officiële registraties. 
Anderzijds is er vrees voor een ‘stilte voor de storm’. Landelijke en lokale deskundigen maken 
zich zorgen over de positie van jongeren, zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt. Stopzetten van steunpakketten kan ertoe leiden dat economische effecten en 
werkloosheid meer zichtbaar worden. Wat betreft mentale weerbaarheid fluctueert het beeld 
in de tijd. Er lijkt enige gewenning aan de situatie op te treden. Jongeren vertonen een toename 

van gevoelens van eenzaamheid en soms angst, wat leidt tot toenemende zorgen over de 
impact van de maatregelen op hun ontwikkeling. Na een daling tijdens de eerste lockdown 
begint het beroep op jeugdhulp te stijgen, waarbij de problematiek ernstiger lijkt te worden, 
zeker in bepaalde delen van het land. De gemiddelde leergroei in het basisonderwijs blijft in dit 
coronajaar achter bij andere jaren. 

Er is onzekerheid over de gevolgen op langere termijn. Voor de gemeente Rhenen zit deze 
onzekerheid met name in de openeinderegelingen van de Jeugdwet, Wmo en BUIG. Deze 
openeinderegelingen zijn opgenomen in de top 10 van risico’s in de gemeenten en hebben een 
groot aandeel in het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Rhenen. Omdat het 
beschikbare weerstandsvermogen nog steeds goed is te noemen is het financiële risico van de 
openeinderegelingen vooralsnog voldoende afgedekt. Voor specifiek de BUIG geldt dat door 
positieve resultaten in de afgelopen jaren de reserve zijn maximum heeft bereikt. Bij negatieve 
resultaten kan de reserve ingezet worden als dekking. Daarnaast bestaat de vangnetrege-
ling. Bij tekorten boven de 7,5% van het beschikte bedrag (€ 288.500 o.b.v. nader voorlopige 
beschikking 2021) en een aantal andere voorwaarden kan de gemeente een beroep doen op de 
vangnetregeling.

De huidige positieve ontwikkeling rondom Covid-19, zoals een afname van het aantal IC opna-
mes en besmettingen en een toename van de vaccinatiegraad, zorgen voor enig optimisme. Gro-
te financiële consequenties worden op basis van de huidige positieve ontwikkeling niet verwacht. 

Uitgangspunt van de Rijksoverheid was en is dat lokale overheden er als gevolg van Covid-19 
niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. Tussen de VNG en het kabinet is afgespro-
ken dat gemeenten worden gecompenseerd voor reële kosten en gederfde inkomsten. Voor 
de incidentele gevolgen is de gemeente Rhenen voldoende gecompenseerd. Hoe en in welke 
mate de structurele financiële gevolgen van de pandemie worden gecompenseerd is nog niet 
duidelijk. Vooralsnog is er in het financieel perspectief geen rekening gehouden met hogere 
uitgaven of lagere inkomsten als gevolg van Covid-19.
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3. HERIJKING 
De uitkering van het gemeentefonds is met circa 60% de grootste inkomstenbron van veel 
gemeenten. Bij de uitkering naar gemeenten geldt het vertrekpunt dat elke gemeente een 
gelijkwaardige financiële uitgangspositie heeft. De huidige verdeling is echter nog gebaseerd de 
Financiële-verhoudingswet uit 1997. Sinds die tijd is er veel veranderd voor gemeenten. Denk 
bijvoorbeeld aan de aard en omvang van het takenpakket, schaalvergroting en regionale samen-
werkingsverbanden. Alle gemeenten hebben dezelfde (wettelijke) taken, maar de omstandig-
heden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Om de gelijkwaardigheid van de 
financiële positie voor gemeenten te verbeteren is in 2019 is gestart met de onderzoeken naar 
een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dit wordt ook wel de herijking van het gemeen-
tefonds genoemd. Deze herijking bestaat uit een tweetal onderzoeken. Een naar het sociaal 
domein en een naar de overige domeinen, ook wel het klassiek domein genoemd. De onderzoe-
ken zijn beide gebaseerd op de verdeling van het gemeentefonds zoals die in 2017 plaatsvond. 

Uitkomsten herijking en vervolgproces 
In februari 2021 zijn de voorlopige uitkomsten van de volledige herijking door de fondsbe-
heerders (Ministerie van BZK en Financiën) ter consultatie voorgelegd aan de Raad Openbaar 
Bestuur. De voorlopige uitkomsten van de onderzoeken zijn toen openbaar gemaakt. De 
fondsbeheerders hebben begin april aangegeven dat er een aangepast verdeelvoorstel komt. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
 1. De reacties van de Raad Openbaar Bestuur en gemeenten zijn aanleiding om het 
  verdeelvoorstel nog een keer kritisch tegen het licht te houden
 2. Voor één van de verdeelmaatstaven in het sociaal domein is een betere bron 
  beschikbaar. De fondsbeheerders willen overgaan tot een analyse waarbij deze 
  bron wordt betrokken.
Deze aanpassing zorgt voor vertraging en betekent dat de bestuurlijke consultatie van gemeen-
ten doorschuift. Het is nu de verwachting dat deze vlak vóór of vlak ná de zomer zal zijn. De 
invoeringsdatum staat nog steeds gepland in 2023. Aandachtspunt hierbij is dat de minister de 
besluitvorming over het invoeren van de nieuwe verdeling (herijking) van het gemeentefonds 
heeft doorgeschoven naar een volgend kabinet. Reden hiervoor is de huidige financiële positie 
van gemeenten en de gesprekken tussen de VNG en het ministerie van BZK en Financiën over 
onder andere de financiering van het sociaal domein. 

Eerste uitkomsten herijking hoopgevend voor gemeente Rhenen 
De eerste uitkomsten van de herijking laten zien dat Rhenen bij de voordeelgemeenten hoort. 
Het voordeel is gebaseerd op de verdeling 2017 en bedraagt € 14 per inwoner. Een voordelig 
effect van in totaal € 280.000. 

Met de herijking wordt het gemeentefonds niet groter maar worden de middelen op een 
andere manier over de gemeenten verdeeld met als doel de gelijkwaardigheid van de financiële 
positie voor gemeenten te verbeteren. 
Het voordeel van € 14 is de resultante van diverse verschuivingen binnen de domeinen die het 
gemeentefonds kent. Bij het sociaal domein bedraagt het nadeel € 88 per inwoner. Het betreft 
de bijstelling van de WMO middelen. Landelijk bedraagt dit nadeel € 66. Bij het klassiek do-
mein daarentegen treedt een voordeel op van € 173 per inwoner. Dit is gelijk aan het lande-
lijke beeld. De bijstelling van de inkomstenmaatstaven uit het gemeentefonds zorgt voor een 
nadeel van € 71 per inwoner. Landelijk is dit bedrag € 92 per inwoner nadelig. 

Hoe zijn de gevolgen van de herijking verwerkt in het addendum? 
Om de (meerjaren)begroting 2021 - 2022 sluitend te krijgen is in 2020 besloten om het nade-
lig effect van de herijking in 2022 en 2023 van € 375.000 te laten vervallen. Aanvullend daarop 
heeft de raad in december 2020 het nadelig effect voor 2024 verlaagd naar € 200.000. 

In dit addendum is het voorlopig voordeel van de herijking van € 14 per inwoner voor 50% ver-
werkt. Er zijn in dit stadium nog teveel onzekerheden waar we rekening mee moeten houden:
 a.  De herijking wordt nog aangepast op basis van de eerste reacties van de ROB 
  en gemeenten;
 b.  Er komt nog een actualisatieslag omdat de huidige herijking is gebaseerd op 
  de verdeling 2017;
 c.  Uitkomsten van de gesprekken met Rijk over de penibele financiële situatie waarin 
  veel gemeenten verkeren (opschalingskorting, tekorten jeugd e.d.). 
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Het college verwacht dat door de kabinetsformatie en de overleggen over de financiële positie 
van gemeenten de herijking met een jaar wordt uitgesteld naar 2024. Daarvan uitgaande en 
rekening houdend met de gebruikelijke overgangsregeling van 3 jaar ziet het effect voor 2024 
en 2025 er als volgt uit. 

Financieel effect herijking in addendum
(bedragen x € 1.000)

2024 2025 2026 2027

50% effect herijking (€ 7 per inwoner) 140 V 140 V 140 V 140 V

Overgangsregeling 3 jaar 115 N 70 N 35 N 0 V

Voordeel herijking incl. overgangsregeling 35 V 70 V 105 V 140 V

Opgenomen in begroting 2021 – 2024 200 N 200 N

Voordeel in addendum voor 2024 en 2025 235 V 270 V

Effect nieuw Woonplaatsbeginsel
Met ingang van 1 januari 2022 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet in. Dit 
beginsel regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel is nodig omdat er sprake is van hoge uitvoeringslasten in het 
huidige beginsel. In veel gevallen volgt het gezag niet uit de Basisregistratie Personen (BRP) en 
moet het gezagregister geraadpleegd worden. Dit is een tijdrovende en specialistische activi-
teit. Verder zijn er vaak wijzigingen van de woonplaats tijdens een hulpverleningstraject omdat 
gezagdragers verhuizen of het gezag verliezen. Hierdoor wordt een andere gemeente verant-
woordelijk tijdens een lopend hulpverleningstraject. Dit zorgt voor hoge uitvoeringslasten. 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de 
jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg 
is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duide-
lijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan 
bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk 
voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie.

Zowel de bestaande jeugdigen in jeugdhulp als de nieuwe instroom vanaf 1 januari 2022 vallen 
onder het nieuwe woonplaatsbeginsel. 
Vooralsnog is de verwachting dat het nieuwe woonplaatsbeginsel geen gevolgen heeft voor 
de aantallen jeugdigen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rhenen. Wel is berekend 

op het aantal jeugdigen uit 2017 dat de financiële consequentie € 14 per inwoner is. Dit wordt 
veroorzaakt omdat de verwachting is dat het aantal jeugdigen in pleegzorg in Rhenen minder 
wordt, maar het aantal jeugdigen met jeugdzorgplus toe neemt. Jeugdzorgplus is een duurdere 
vorm van zorg (€ 150.000 per jeugdige per jaar). 
Het financiële effect van het woonplaatsbeginsel is meegenomen in de opbrengst van de al-
gemene uitkering in deelprogramma 7.2 (algemene dekkingsmiddelen), maar ook als uitgaven 
begroot in deelprogramma 4.2 (Jeugd maatwerk). Het gaat om een bedrag van € 283.000. 
Dit bedrag is gelijktijdig met de voorlopige uitkomsten over de herijking bekend gemaakt. Bij 
de meicirculaire 2021 blijkt het bedrag € 157.000 te zijn. De aanpassing wordt verwerkt in de 
begroting 2022-2025. Het begrotingsresultaat wijzigt niet omdat hier sprake is van een bud-
gettair neutrale mutatie.

4. MIDDELEN INTEGRAAL HUISVESTINGS PLAN (IHP) ONDERWIJS
In de huidige meerjarenbegroting ontbreekt een budget voor het huisvestingsplan onderwijs. 
Er komt een wettelijke verplichting vanaf 2023 voor gemeenten om in samenspraak met de 
schoolbesturen een IHP op te stellen. Dit plan gaat waarschijnlijk over een periode van tenmin-
ste 16 jaar. Het IHP is in combinatie met de meerjaren onderhoudsplanningen van school-
besturen de basis voor een langjarige planning van investeringen. Dat gaat om onderhoud, 
renovatie, nieuwbouw, duurzaamheidsaspecten, maar kan ook gaan over sluiting en sloop. 
In het IHP staat onder andere de visie van de gemeente Rhenen op onderwijshuisvesting.  
Per schoolgebouw komt er een overzicht van de huidige capaciteit en de benodigde capaciteit 
nu en voor de toekomst, de staat van het gebouw en wanneer de gemeenten en schoolbestuur 
met elkaar in overleg moeten over wat te doen met een gebouw. 
Voor de komende 16 jaar is het in ieder geval de verwachting dat er voor de Ericaschool,  
De Eben Haezerschool en de Pantarijn beslissingen met financiële consequenties uit volgen. 

De bovengenoemde onzekerheden kunnen in de toekomst een wissel trekken op de financiën 
van onze gemeente. In 2024 en 2025 is de financiële positie redelijk tot goed te noemen. 
We moeten echter waken voor teveel optimisme. De ervaring leert dat de financiën van een 
gemeente sterk in beweging kunnen zijn. Denk alleen maar aan de omvang van het ge-
meentefonds of het gebruik van de openeinderegelingen. Het is van belang om bij financiële 
tegenwind tijdig te kunnen inspelen op de gevolgen daarvan. Het college wil daarom in het 
verlengde van de denkrichtingen uit de perspectiefnota 2021 mogelijke ombuigingen in beeld 
gaan brengen. 
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H3pijlers financieel beleid

REËEL EN STRUCTUREEL SLUITENDE BEGROTING

Een belangrijke pijler onder het financieel beleid van de gemeente is een reëel en structureel 
sluitende begroting. Dit vormt bij het bepalen van het toezicht door de provincie ook een 
belangrijk uitgangspunt. Het betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele 
baten. Dit is van belang om een duurzame financiële positie te borgen. Een structureel sluitende 
begroting wordt tot uiting gebracht met het kengetal van het structurele exploitatiesaldo uit 
de paragraaf weerstandsvermogen. Met de druk op de financiën van gemeenten zien we bij veel 
gemeenten dat dit kengetal negatief is. Dat blijkt uit de onderzoeken die de afgelopen periode 
zijn verschenen over de onhoudbare financiën van gemeenten (BDO benchmark en Coelo). 
Over het algemeen ligt de focus van gemeenten op een sluitende begroting of een positief 
jaarrekeningresultaat. Langzamerhand verschuift de aandacht steeds meer naar het structurele 
exploitatiesaldo. Een negatief structureel exploitatiesaldo bij de jaarstukken kan namelijk een 
voorteken zijn van een forse uitdaging bij de begroting. De huidige begrotingsresultaten 2022-
2025 zeggen dus nog weinig over het structurele exploitatiesaldo (structureel resultaat). 

Van begrotingsresultaat naar structureel exploitatiesaldo
De begrotingsresultaten laten voor de jaren 2022-2025 een tekort zien. Het begrotingstekort 
in 2022 bedraagt €48.000 en loopt in 2023 op naar € 211.500. In de jaren 2023 en 2024 komt 
het tekort uit op € 150.000. Het structurele exploitatiesaldo (resultaat) pakt nog nadeliger uit 
dan het begrotingsresultaat. 

Structureel exploitatiesaldo 2022 2023 2024 2025

Begrotingsresultaten 48.000 N 211.500 N 149.500 N 151.000 N

Opbouw begrotingsresultaat

Incidenteel resultaat 109.000 V 105.000 V 20.500 V 20.500 V

Structureel resultaat 157.000 N 316.500 N 170.000 N 171.500 N

Begrotingsresultaten 48.000 N 211.500 N 149.500 N 151.000 N

Met een nadelig structureel exploitatiesaldo in alle jaren voldoen we niet aan een reëel en 
structureel sluitende begroting. Dit is wel een belangrijke voorwaarde bij de beoordeling van 
het toezicht door de provincie. Het vormt ook een pijler onder ons financieel beleid. Of er om-
buigingen nodig zijn is nu niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de manier waarop gemeen-
ten mogen omgaan met de uitkomsten van de arbitragezaak jeugd. Zie hiervoor de toelichting 
die hierna volgt. 

Toezicht provincie
Om in aanmerking te komen voor het gewenste repressief toezicht van de provincie dient de 
begroting in ieder geval reëel en structureel sluitend te zijn. De provincie toetst dit uitgangs-
punt op basis van het 1e jaar. Vertoond dat jaar een tekort dan wordt het laatste jaar hierop 
beoordeeld. Als de nieuwe (meerjaren)begroting wederom het 1e jaar een tekort vertoond, dan 
dienen de laatste 2 jaar reëel en structureel sluitend te zijn. Het huidige financieel perspectief 
vertoont voor alle jaren een structureel nadelig exploitatieresultaat. Om een structureel en 
reëel sluitende begroting te realiseren, is de manier waarop gemeenten mogen omgaan met 
de uitkomsten van de arbitragezaak jeugd een bepalende factor. De eerste signalen van de 
provincie wijzen erop dat de gemeenten de toezegde € 1,3 miljard voor jeugd in 2022 als een 
structurele financiële bate morgen aanmerken. Op basis daarvan zou het jaar 2022 een struc-
tureel en reëel sluitend zijn. Voor de verwerking van extra middelen in 2023 en verder vindt op 
dit moment (landelijke) overleg plaats, tussen de provincies, BZK, VNG en IPO. Een belangrijk 
aandachtspunt zijn de randvoorwaarden die het Rijk zou kunnen stellen aan de besteding van 
de extra middelen jeugdhulp. Als het bedrag volledig moet worden ingezet voor de jeugdzorg 
dan verbetert het financieel perspectief van de gemeente niet, en vermindert de druk op de 
financiële positie ook niet. Op dat moment ligt er voor het college een uitdaging om een struc-
tureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025 te realiseren. 
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GEZOND WEERSTANDSVERMOGEN
Een gezond weerstandsvermogen is van belang om te weten in hoeverre financiële tegenvallers 
kunnen worden opgevangen, zodat de gemeente met de realisatie van de bestuurlijke ambities 
kan blijven doorgaan. De middelen waarover de gemeente beschikt om eventuele (rest)risico’s 
die de gemeente loopt af te dekken wordt de beschikbare ‘weerstandscapaciteit’ genoemd. 
De benodigde weerstandscapaciteit is een gevolg van een inschatting van de risico’s, die niet 
zijn of konden worden ondervangen met beheersmaatregelen. Om de omvang daarvan te 
bepalen heeft in 2020 een gemeente brede risico-inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij zijn de 
meest risicovolle processen beoordeeld op mogelijke nog niet afgedekte risico’s. De ‘gevonden’ 
restrisico’s zijn vervolgens voor zover mogelijk gekwantificeerd. De ratio weerstandsvermogen 
is de verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. Ten tijde van de jaarrekening 
2020 bedraagt deze ratio 3,6 (norm > 1,0).

Een ratio van 3,6 wordt op basis van het eigen beleid als uitstekend aangemerkt. Opgemerkt 
moet worden dat alleen de gekwantificeerde (rest)risico’s in de berekening zijn meegenomen. 
Uit de grafiek blijkt dat de ratio in de periode 2017 tot en met 2020 zich op een redelijk stabiel 
niveau van 3,5 beweegt. 

Ratio weerstandsvermogen 2022 - 2025
De verwachting is dat de ratio weerstandsvermogen de komende jaren licht zal dalen. De 
beschikbare weerstandscapaciteit in de vorm van het vermogen laat een dalende tendens zien. 
De algemene reserve daalt in 2021 met € 1,1 miljoen. Het inzetten van de algemene reserve 
voor de kosten van de implementatie Omgevingswet, de toekomst- en omgevingsvisie en de 
demping van de woonlasten zorgen voor de verlaging.
Ook nemen de risico’s toe omdat gemeenten met de Wet inburgering er een nieuwe taak bij 
krijgen. Mogelijk kunnen de structurele gevolgen van Covid-19 ook voor extra risico’s zorgen. 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een exact weerstandsratio voor de komende jaren 
aan te geven. Daarvoor zijn bovenstaande ontwikkelingen te onzeker. Het is goed om te con-
stateren dat de ratio weerstandsvermogen met 3,6 als uitstekend kan worden aangemerkt.

ACCEPTABELE SCHULDPOSITIE

Wat is schuld? 
Als de gemeente wil investeren dan moet er geld op de bankrekening staan om de investe-
ringen te financieren. Als er te weinig geld op de bank staat, moet het geld wat nodig is eerst 
worden geleend. Daarmee stijgen de schuld en de rentelasten van de gemeente. De ruimte om 
nieuwe investeringen te doen, hangt dus af van hoeveel extra schuld een gemeente aankan en 
dat is afhankelijk van de inkomsten van de gemeente.
De gemeente heeft ook eigen financieringsmiddelen zoals bijvoorbeeld reserves. Het is een 
misverstand om te denken dat de reserves ‘zakken met geld’ zijn die op de kamer van de wet-
houder Financiën staan. Het eigen vermogen van een gemeente, waar de reserves onder vallen, 
ligt vrijwel volledig vast in activa (zoals gebouwen, wegen en riolering) en is pas in harde euro’s 
beschikbaar als de activa verkocht kan worden (op korte termijn). De omvang van het eigen 
vermogen van een gemeente bepaalt dus niet op voorhand of een gemeente ruimte heeft om 
te investeren.

Ratio weerstandsvermogen = = = 3,6
Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

21.384.500

6.000.000

H3 pijlers financieel beleid
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Beleid
Een acceptabele schuldenpositie is een van de pijlers onder het financieel beleid van onze 
gemeente. Voor het begrip acceptabel houden we daarbij de landelijke signaalwaarden aan.

Landelijke signaalwaarden

Kengetal ultimo jaar Voldoende Matig Onvoldoende

1a Netto-schuldquote <90% 90-130% >130%

1b Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130%

2 Solvabiliteitsratio >40% 20-40% <20%

3 Grondexploitatie <10%

4 Structurele exploitatieruimte >0,6% 0-0,6% <0%

5 Belastingcapaciteit woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde
 jaar ervoor <100% 100-120% >120%

De schuldpositie wordt uitgedrukt als percentage van de totale baten. Als de schuldpositie meer 
dan 130% van de baten is dan wordt de schuldquote als onvoldoende beschouwd.Naast de ge-
hanteerde signaalwaarde voor de omvang van de schuld is er een beperking aan de omvang van 
de rentelasten van de aangetrokken geldleningen. Deze ligt vast in de Wet Fido (artikel 6: rente-
risiconorm). Bij overschrijding van deze norm is een oplopend toezichtregime van toepassing.

Ontwikkeling schuldpositie Rhenen
In 2020 bedraagt de netto gecorrigeerde schuldquote 60% (niet gecorrigeerd 72%). Dit is ver-
gelijkbaar met het niveau 2019. In 2020 zijn de schuldquotes nauwelijks toegenomen omdat 
de omvang van de baten is gestegen. Dit heeft vooral te maken met de steunpakketten van het 
Rijk in het kader van corona. De komende 5 jaar zal de omvang van de schulden toenemen met 
circa € 15 miljoen. Dit blijkt uit de geprognosticeerde balansen 2022 - 2025. Hierbij is voor het 
MFG Rhenen rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 5,2 miljoen. De raad heeft 
nog niet besloten om voor het MFG Rhenen een hoger investeringskrediet beschikbaar te stel-
len. Daarom is hiermee in de ontwikkeling van de netto schuldquote geen rekening gehouden. 
Een toename van de schuld met € 1 miljoen staat gelijk aan een stijging van de schuldquote 
met circa 2%. In de grafiek hiernaast is het verloop van de netto schuldquote weergegeven 
voor de jaren 2020 - 2025. De schuldpositie neemt toe als de gemeente geen eigen middelen 
heeft om de investeringen te kunnen betalen. Ook een daling van de eigen financieringsmidde-
len (reserves en voorzieningen) zorgt voor een oplopende schuldquote.  

BDO benchmark financiële positie gemeenten
Begin dit jaar is de BDO benchmark verschenen over de ontwikkeling van de financiële positie 
van gemeenten in Nederland. Het rapport heet “Financiële situatie onhoudbaar”. Tekorten 
groeien verder, uitvoering openbaar bestuur verschraalt. Het onderzoek trekt deze conclusie 
op basis van de ontwikkeling van de voorgeschreven kengetallen uit de paragraaf weerstands-
vermogen. Ze hebben hierbij zowel de informatie uit de jaarstukken 2019 gebruikt als de 
begrotingen 2021 van de gemeenten. Om de financiële positie van gemeenten te kwantificeren 
speelt de netto schuldquote gecorrigeerd een nadrukkelijke rol. Het onderzoek laat zien dat 
de netto schuldratio gecorrigeerd van circa 61% in 2019 van de gemeente Rhenen beduidend 
hoger ligt dan gemeenten tot 25.000 inwoners (37%) en het gemiddelde van Nederland 
(49%). Daarmee valt de schuldratio nog steeds in de categorie minst risicovol. Bij de huidige 
lage rentestanden kan het aantrekkelijk zijn om middelen aan te trekken voor investeringen 
waar burgers nog jaren van kunnen profiteren. Schulden maken voor risicovolle investeringen 
moet echter weloverwogen gebeuren en geld lenen om tekorten in de structurele begroting te 
dekken is niet wenselijk.

H3pijlers financieel beleid

19



H4 OVERIG
20



H4overig

UITGANGSPUNTEN (MEERJAREN)BEGROTING 2022 2025
Uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 is het 
bestaand beleid zoals dat door de gemeenteraad is geautoriseerd in de begroting 2021-2024, 
inclusief de door de raad goedgekeurde wijzigingen hierop tot en met april 2021. 

Voor de begroting 2022 worden de volgende uitgangspunten toegelicht:
a. Loonontwikkeling
b. Prijsontwikkeling
c. Renteontwikkeling
d. Volumegroei voor jeugd en WMO
e. Uitkering uit het gemeentefonds
f. Ontwikkeling lokale lasten
g. Subsidies
h. Toedeling overhead

a. Loonontwikkeling

Loonontwikkeling 2022 2023 2024 2025

Structurele loonontwikkeling incl. werkgeverslasten 1,20% 2,25% 2,05% 2,35%

Incidentele loonontwikkeling 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

1,45% 2,50% 2,30% 2,60%

Het voorstel is om voor de loonontwikkeling 2022 een percentage te hanteren van 1,45%. Dit 
percentage is als volgt opgebouwd:
- Een structurele loonontwikkeling van 1,20% (inclusief stijging van de werkgeverslasten). 

Dit percentage is 1,15 procentpunt lager dan in de meerjarenbegroting 2021 is opgenomen.  
Het uitgangspunt voor de structurele loonontwikkeling is de prognose van het Centraal 
Planbureau (CPB) voor het percentage prijs overheidsconsumptie beloning werknemers

- Een incidentele loonontwikkeling van 0,25%. Dit percentage is gereserveerd voor:  
• de jaarlijkse periodieken die onze gemeente verstrekt tot het einde van de loonschaal 

  is bereikt en 
• loonkosten bij tussentijdse bevorderingen en wijzigingen in personeelsopbouw. 

De incidentele loonontwikkeling is gebaseerd op ervaringscijfers.

b. Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling 2022 2023 2024 2025

Prijsontwikkeling (IMOC) 1,40% 1,50% 1,50% 1,50%

Prijsontwikkeling (OVA) 1,72% 2,30% 2,20% 2,20%

Voor het opvangen van de prijsontwikkelingen 2022 – 2025 zijn op basis van het OVA en het 
IMOC percentage budgetten opgenomen. Het OVA percentage wordt gebruikt bij de ontwik-
keling van de maatwerkkosten jeugd, Dit is een afspraak die in regionaal verband is gemaakt. 
Voor de overige kosten gaan we uit van het IMOC percentage. De percentages zijn afkomstig 
uit de raming van het CPB zoals die in maart 2021 zijn gepubliceerd voor het jaar 2022 en 
verder. 

c. Renteontwikkeling

Algemeen
In dit onderdeel wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de werkelijke rentepercenta-
ges van de geldleningen en over de rentepercentages die worden gebruikt bij de doorbelasting 
van de rentelasten aan de investeringen. 

Rentepercentage kortlopende geldleningen o/g
Voor de financiering van de investeringen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen 
financieringsmiddelen. Als deze ontoereikend zijn dan is er sprake van een financieringstekort. 
Zo’n tekort wordt eerst gefinancierd met kortlopende geldleningen (tot aan de kasgeldlimiet) 
omdat kortgeld doorgaans goedkoper is dan langlopende financiering. Bij de berekening van de 
rentelasten voor kortlopende financiering is uitgegaan van een kortlopende geldleningen o/g 
van 1 jaar met een rente van 0%. 

Rentepercentage langlopende geldleningen o/g
Bij de berekening van de rentelasten voor langlopende financiering is uitgegaan van een lineai-
re langlopende geldleningen o/g van 30 jaar met een rentepercentage van 0,40% (peildatum 
medio mei). Dit is 0,20% hoger dan de raad bij de behandeling van de (meerjaren)begroting 
2021 – 2024 in de raad van november 2020 heeft vastgesteld.
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Doorbelasting rente aan de investeringen (met uitzondering van grondexploitatie)
Voor de financiering van de investeringen en de grondexploitaties maakt de gemeente gebruik van 
eigen financieringsmiddelen en van externe financieringsmiddelen zoals leningen bij een bank. De 
rentelasten van deze leningen worden in de begroting centraal verantwoord in het hoofdstuk Overige 
algemene dekkingsmiddelen (7.2). Vanuit daar worden de rentelasten na aftrek van de rentebaten 
doorbelast aan de investeringen. Het rentepercentage dat hiervoor wordt gebruikt vloeit voort uit on-
derstaand renteschema van het BBV. In het addendum is vooralsnog het percentage 2021 van 1,44% 
gehanteerd. Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022 – 2025 zal het percentage 1,25% uit 
onderstaand renteschema worden gebruikt. 

H4 overig

Doorbelasting rentepercentage aan de grondexploitatie 
De rente die wordt toegerekend aan de grondexploitaties is op grond van het BBV 
gebaseerd op het gewogen gemiddelde rentepercentage van alle reeds aangetrokken 
geldleningen o/g en de verwacht aan te trekken geldleningen in 2022. Dit percentage is 
vervolgens gerelateerd aan de verhouding Vreemd vermogen/ Totaal vermogen. Dat het 
percentage voor de grondexploitatie afwijkt van alle overige vaste activa hangt samen 
met de VPB plicht voor gemeenten. Het rentepercentage voor 2022 komt uit op 1,69%. 
Meerjarig wordt hetzelfde rentepercentage gehanteerd. Ook hier geldt dat in het adden-
dum het percentage 2021 van 1,75% is gebruikt.

d. Volumegroei voor Jeugd en Wmo
Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is bij de jeugdzorg geen rekening gehouden met een 
volumegroei. Voor jeugd is de meerjarige voorspelling een blijvende stabilisatie rond de 
320-350 cliënten op enig moment in zorg. We kijken terug op een niet te voorspellen pe-
riode en die onvoorspelbaarheid zal ook in de nabije en misschien zelfs verdere toekomst 
een grote rol blijven spelen. Het jaar 2020 zagen we een lichte daling in de aantallen, 
maar een stijging in de zware specialistische -lees duurdere- jeugdhulp, waardoor de 
lichte daling geen effect had op de budgetomvang. 
Voor de Wmo is over 2022 tot en met 2025 geen rekening gehouden met volumegroei. 
Dit betekent dat het budget uit de voorjaarsrapportage 2021 is doorgetrokken in het 
meerjaren perspectief. Bij ieder planning en control product wordt de begroting op basis 
van de dan lopende beschikkingen en het verwachte verzilveringspercentage indien nodig 
aangepast. Het jaar 2020 laat zien dat het gebruik van de WMO-voorzieningen moei-
lijk blijkt te voorspellen. Er is nu geen directe aanleiding om uit te gaan van een forse of 
volumegroei of zelfs daling. Het goed blijven monitoren van de budgetten is daardoor van 
groot belang. De budgetten jeugd en WMO worden jaarlijks geïndexeerd. Alleen als we in 
enig jaar een structurele groei of daling waarnemen, zullen de budgetten daarop worden 
aangepast. 

e. Uitkering uit het gemeentefonds
Het financieel perspectief in dit addendum is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De 
verwachte ontwikkelingen van de maatstaven zoals aantallen inwoners, woonruimten en 
bijstandsgerechtigden zijn geactualiseerd. De taakmutaties, integratie- en decentralisatie 
uitkeringen uit de meicirculaire 2021 zijn vooralsnog gereserveerd. Bij het opstellen van de 
begroting 2022 - 2025 zal worden beoordeeld in hoeverre hier uitgaven tegenover staan. 

Berekening omslagrente 2022
Schema rentetoerekening jaar T+1 01-01-2022

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 1.033.686 

b. De externe rentebaten -142.228 

Totaal door te rekenen externe rente 891.458 

c.1 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorbereken 9.524 

c.2 De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld 
moet worden toegerekend

0 

c.3 De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een speci-
fieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend

0 

9.524 

Saldo door te rekenen externe rente 900.982 

d.1 Rente over het eigen vermogen 0 

d.2 Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 0 

Rente door te belasten aan overige activa 900.982 

Rentepercentage verdelen over de taakvelden als onderdeel van totaalfinanciering

a. Rente door te belasten aan overige activa 900.982 

b. Boekwaarde van de investeringen op 1/1/2022 71.912.000 

AF: Boekwaarde van de grondexploitatie 1-1-2022 0 

71.912.000 

c. Rentepercentage overige activa m.u.v. de grondexplitatie  1,25% 
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f. Ontwikkeling lokale heffingen
De lokale heffingen van een gemeente bestaan uit de belastingen, leges en de heffingen. 
Uitgangspunt is dat de belastingen en leges worden verhoogd met het percentage van de 
gewogen nominale ontwikkeling. De leges mogen daarbij niet het maximale niveau van 100% 
kostendekkendheid per verordening overschrijden. Ook de heffingen riolering en afval mogen 
niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Bij de heffingen worden de materiële kosten ver-
hoogd met het percentage van de verwachte prijsontwikkeling in 2022. Voor de personele 
kosten is het vertrekpunt de begrote loonkosten 2022. Deze worden verhoogd met het percen-
tage van de overhead. 
Het percentage van de gewogen nominale ontwikkeling is een combinatie van de verwachte 
prijsontwikkeling en loonontwikkeling. Met de huidige inzichten over de verwachte ontwikke-
ling van de lonen en prijzen komt de gewogen nominale ontwikkeling voor 2022 uit op 1,44% . 
Voor de jaren 2023 t/m 2025 is uitgegaan van 1,69%. 
 

Nominale ontwikkeling 2022 2022

Percentage prijsontwikkeling 1,40%

Percentage loonontwikkeling 1,45%

Gewogen nacalculatie (t-1) 0,03%

Samengesteld gewogen gemiddelde 1,44%

g. Subsidies
De subsidies zijn voor de jaren 2022 – 2025 geïndexeerd met het percentage van de verwachte 
gewogen nominale ontwikkeling van 1,71%. Dit percentage is afkomstig uit de perspectiefnota 
2021 in verband met het opstellen van de subsidieregeling 2022 in februari 2021.

h. Opslagpercentages overhead
Voor het bepalen van de kostprijs voor leges en heffingen wordt een extracomptabel stelsel 
van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kos-
ten, de kosten van overhead en de rente voor de financiering van investeringen meegenomen. 
Dit is vastgelegd in de financiële verordening van onze gemeente. In artikel 11 lid 3 is ook vast-
gelegd dat de toedelingssystematiek van de overheadkosten aan de kostprijs van bijvoorbeeld 
leges en heffingen jaarlijks in de perspectiefnota wordt vastgesteld. De uitgangspunten voor de 
toedeling van de overhead is voor 2022 onveranderd. 

Toedeling overhead
De toedeling van de overhead is gebaseerd op de formatie (FTE). Bij de toerekening van de 
overhead aan de organisatieonderdelen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
a. de algemene bedrijfsonderdelen zoals bijvoorbeeld communicatie, juridische zaken, 

receptie is over het totaal aantal FTE van de productieafdelingen op het Gemeentehuis en 
Remmerden verdeeld

b. voor een aantal specifieke onderdelen die meer dienstbaar zijn aan de (interne) organisatie 
zoals bijvoorbeeld kantoorkosten, financiën en automatisering geldt dat de kosten verfijn-
der zijn toegerekend. Deze kosten zijn namelijk in mindere mate van toepassing voor de 
teams op Remmerden. Bij deze toerekening is de formatie van het bedrijfsbureau Remmer-
den als uitgangspunt genomen.

Geactualiseerde opslagpercentages overhead 2022:  2022  2021
1. Teams/medewerkers locatie Gemeentehuis   89%  90%
2. Teams/medewerkers locatie Remmerden   64%  64% 

In het huidige financieel perspectief is voor de leges en heffingen gerekend met de opslag-
percentages 2021. De nieuwe percentages 2022 worden verwerkt bij de uitwerking van de 
(meerjaren)begroting 2022 - 2025. Het lagere opslagpercentage voor de medewerkers van het 
gemeentehuis zorgt voor een beperkt voordeel bij de leges en heffingen. Hiertegenover staat 
een nadelig effect in de reguliere exploitatie. 

H4overig
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WOONLASTEN
Inleiding
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen rondom de woonlasten 2022-2025 geschetst. 
Hierbij ligt de focus op de afvalstoffen- en rioolheffing. In de paragraaf worden achtereenvol-
gens de uitgangspunten, de wettelijke basis, de stijging van de afvalstoffenheffing, de stijging 
van de woonlasten en de stand van de voorzieningen behandeld. De informatie is gebaseerd op 
de gegevens per ultimo april 2021. 

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

1. Het jaar 2021 is gebaseerd op de belastingverordening. 
2. De OZB 2021 uit de belastingverordening is voor 2022 gecorrigeerd met 1,67%. 
 Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is per jaar een correctie van 1,64% toegepast. 
3. De investeringsstaat is geactualiseerd, waarbij de effecten van de jaarrekening 2020 
 en het voortschrijdend inzicht is verwerkt. 
4. De maatregelen vanuit het afvalbeleidsplan en de maatregelen ter compensatie van 

het uittreden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uit het afvalbrengstation zijn 
verwerkt op de juiste kostensoorten, waar eerder een stelpost was opgenomen. De 
maatregel om grofvuil in eigen beheer te gaan ophalen is niet goedgekeurd door de 
raad en derhalve niet verwerkt. In 2022 is de tweede (en laatste) tranche vrijwilligers-
vergoeding papierinzameling verwerkt.

5. De personele kosten zijn aangepast op geleide van de nieuwe loonberekeningen. De 
prijsindex is geactualiseerd.

6. De kostendekkendheid van de rioolheffing is verhoogd met een bedrag van € 150.000. 
Dit is een maatregel vanuit het ombuigingsscenario bij de programmabegroting 2021-
2024. 

7. Het aantal huishoudens, aansluitingen en het waterverbruik zijn geactualiseerd op 
basis van de opgelegde aanslagen per 1 mei 2021. 

Wettelijke basis
De wettelijke basis van de afvalstoffen- en rioolheffing verschilt. De heffingen hebben gemeen 
dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn: de geraamde baten mogen de toegerekende 
kosten niet overschrijden. De gemeente Rhenen rekent niet alle kosten toe. Dat houdt in dat 
de gemeente kosten die wettelijk gezien wel aan de afvalstoffen- en rioolheffing toegerekend 
zouden mogen worden niet betrekt in de heffingen. Voorbeelden zijn de perceptiekosten  

 
belastingen, bestrijding hondenpoep en de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met 
de gemeente Ede voor belastinginnig. Voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing 
komt de kostendekking uit rond de 97%. 

Stijging afvalverwerkingskosten
Vanuit de rijksoverheid wordt gestuurd op vermindering van de afvalstroom restafval. Dit uit 
zich onder meer door een forse stijging van de kosten voor verwerking. In 2020 is het afval- en 
grondstoffenbeleid vastgesteld. Maatregelen uit dit beleidsplan zijn gericht op het reduceren 
van de hoeveelheid restafval, onder meer door betere bronscheiding. Omdat de maatregelen 
eind 2020 zijn uitgerold is het effect ervan nog niet te meten. In het derde kwartaal 2021 moet 
hier meer zicht op zijn. De evaluatie van de maatregelen kan aanpassing van het tarief voor 
afvalstoffenheffing vragen. Met een verdere stijging van de kosten – meer dan prijscorrectie - 
voor verwerking door externe factoren is geen rekening gehouden. 

Stijging woonlasten 
In 2020 is besloten om de verwachte stijging van de woonlasten voor 2021 te dempen door de 
inzet van te ontvangen precario kabels en leidingen. Het bedrag van € 503.000 is over de jaren 
2021 (€ 433.297), 2022 (€ 48.838) en 2023 (€ 11.270) verdeeld. Hiermee werd een stijging 
van 5,6% in 2022 ten opzichte van 2021 gerealiseerd en een stijging van 1,7% in 2023 ten 
opzichte van 2022. 

Stijging woonlasten 2020 2021 2022 2023

afvalstoffenheffing € 279,00 € 365,00 € 345,80 € 344,86

demping woonlast -€ 59,00 - € 6,50 - € 1,50

rioolheffing € 128,00 € 172,50 € 181,59 € 186,77

OZB € 384,00 € 391,82 € 398,52 € 405,34

totaal woonlast € 791,00 € 870,32 € 919,41 € 935,47

stijging ten opzichte van voorgaand jaar 5,6% 1,7%

Op basis van de geactualiseerde financiële gegevens zijn de woonlasten opnieuw berekend. Ten 
opzichte van de belastingverordening 2021 komen de woonlasten in 2022 8,5% hoger uit dan 
in 2021. In 2023 komen de woonlasten 0,7% hoger uit dan in 2022. In 2024 en 2025 stijgen de 
woonlasten respectievelijk 1% en 2,5% ten opzicht van het voorgaande kalenderjaar.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

afvalstoffenheffing
€ 279,00 € 306,00 € 357,11 € 354,30 € 352,52 € 361,97

rioolheffing € 128,00 € 172,50 € 189,42 € 191,65 € 195,92 € 203,58

OZB € 384,00 € 391,82 € 397,46 € 404,18 € 411,01 € 417,96

totaal woonlast € 791,00 € 870,32 € 943,99 € 950,13 € 959,45 € 983,51

stijging ten opzichte 
van voorgaand jaar

8,5% 0,7% 1,0% 2,5%

woonlastendemping in tarief 
afvalstoffenheffing

€ 433.297 € 48.838 € 11.270

De hogere stijging van de woonlasten in 2022 ten opzichte van 2021 (8,5% in plaats van 5,6%) 
kan onder meer verklaard worden door

• het niet uitvoeren van de maatregel ophalen grof vuil met de eigen dienst in plaats van 
via de kringloop;

• het opnemen van de tweede (en laatste) tranche vergoeding aan vrijwilligers in verband 
met het stoppen van inzamelen van papier met vrijwilligers;

• verhoging van de personele kosten;
• aanpassing van de prijsindex.

Voorzieningen
De voorziening ten behoeve van de egalisatie van de tarieven afvalstoffenheffing kent ultimo 
2020 geen saldo en kan derhalve niet ingezet worden voor tariefsverlaging. De voorziening ten 
behoeve van de egalisatie van de tarieven rioleringsheffing heeft ultimo 2020 een stand van 
afgerond € 211.000 en zou ingezet kunnen worden voor tariefsverlaging. 

Saldo 
1-1-2021

Toevoeging 
2021

Onttrekking 
2021

Saldo 
31-1-2021

14 - Egalisatie  
 voorziening riolering

211.000 0 0 211.000

15 - Egalisatie  
 voorziening afval

0 0 0 0

16 - Uitgestelde investering 
 en onderhoud riolering

22.000 0 0 22.000

17 - Uitgestelde investering 
 zen onderhoud afval

0 0 0 0

Totaal 233.000 0 0 233.000
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MEICIRCULAIRE 2021
Eind mei is de meicirculaire gemeentefonds 2021 verschenen. Deze circulaire 2021 informeert 
de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uit-
keringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en 
verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden 
in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. De meicirculaire vormt voor de 
meeste gemeenten de basis voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022-2025. Ook 
de provincie bepaalt hierop het toezicht voor de gemeenten.  
In dit onderdeel wordt op de hoofdlijnen een beeld geschetst over de uitkomsten van de 
meicirculaire 2021. Eerst wordt een toelichting gegeven op de meicirculaire, daarna wordt 
ingegaan op de gevolgen van de meicirculaire op het financieel perspectief 2022 - 2025. 

TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN MEICIRCULAIRE 2021

A.Uitkomsten meicirculaire voor de de jaren 2022 - 2025 
De meicirculaire 2021 laat met uitzondering van 2024 voor alle jaren een voordeel zien. 

In deze uitkomsten is rekening gehouden met de verlaging die vanaf 2022 moet plaatsvinden 
voor het woonplaatsbeginsel. Voor de publicatie van de meicirculaire was in het financieel 
perspectief hiervoor een bedrag opgenomen van € 283.000. Uit de meicirculaire blijkt dat het 
bedrag € 157.000 is. De verlaging is met het oog op de afronding van dit document net doorge-
voerd. Het nadelig  effect van € 126.000 werkt niet door in het financieel perspectief omdat 
het een budgettair neutrale mutatie betreft.

Gemeentefonds

Meicirculaire 2021
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B. Gevolgen meicirculaire op het financieel perspectief 2022-2025
In de grafiek hieronder zijn de hiervoor gepresenteerde uitkomsten van de meicirculaire onder-
verdeeld in middelen die ten gunste komen van het financieel perspectief (leidt tot een voor of 
nadeel in de begroting) en middelen die zijn gereserveerd (is een budgettair neutraal effect). 
Onder de gereserveerde middelen vallen bijvoorbeeld de taakmutaties en de decentralisatie 
uitkeringen. De uitkering uit het gemeentefonds is een algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent 
dat er geen verplichting is om de hiervoor genoemde middelen voor die taak in te zetten. Bij 
het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022-2025 zal beoordeeld worden in hoeverre daar 
uitgaven tegenover staan. 

Voor de jaren 2022 en 2023 geldt dat de meicirculaire een gunstig effect heeft op het 
financieel perspectief van de gemeente. Ten opzichte van de septembercirculaire 2020 is op 
macroniveau sprake van dalende aantallen bijstandsontvangers omdat de instroom door de 
corona-pandemie meevalt. Ook dalen de aantallen inwoners. Een dalend aantal leidt in de uit-
kering uit het gemeentefonds tot een stijging van de zgn uitkeringsfactor. Op deze wijze heeft 
een macro daling of toename van de maatstaven geen effect op de omvang van het gemeen-
tefonds. De maatstaf bijstandontvangers en inwoners was vooruitlopend op de meicirculaire 
al verwerkt in het financieel perspectief. Wij profiteren nu mee omdat de uitkeringsfactor naar 
boven is bijgesteld. In de eerste jaren is dit voordeel voldoende om het negatieve effect van 
het accres op te vangen. Het negatieve accres wordt veroorzaakt door de lagere loon en prijs-
ontwikkeling die de departementen ontvangen. Dit effect is cumulatief structureel. Met andere 

woorden het nadeel loopt in de periode tot en met 2025 ieder jaar op. In de jaren 2024 en 
2025 pakt de meicirculaire nadelig uit voor het financieel perspectief. De oorzaak hiervan is dat 
het oplopende negatieve accres in die jaren niet wordt goed gemaakt door de verschuivingen 
die optreden door de ontwikkeling van de maatstaven (incl. de bijstelling van de uitkeringsfac-
tor).  Tenslotte is sprake van een nadelig effect door de aanpassing van de rekentarieven WOZ. 
De conclusie is dat de uitkomsten van de meicirculaire op de korte termijn een gunstig effect 
hebben op het financieel perspectief en in de latere jaren nadelig uitpakken.  

Financieel perspectief
In onderstaande tabel is het financieel perspectief voor de jaren 2022 - 2025 geactualiseerd 
met de effecten van de meicirculaire 2021. 

Effecten meicircualire 2021 op 
financieel perspectief

2022 2023 2024 2025

Resultaat exclusief meicirculaire 2021 204.000 N 220.500 N 26.500 N 91.500 N

Meicirculaire 2021 156.000 V 9.000 V 123.000 N 59.000 N

Resultaten 
2022 - 2025 na meicirculaire

48.000 N 211.500 N 149.500 N 150.500 N
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OVERIGE ONTWIKKELINGEN

MFG Rhenen
In december 2020 heeft de raad besloten dat er een vervanging komt van het huidige Gastland 
en de Westpoort. Het vastgestelde financieel kader is € 700.000 op jaarbasis. De verwachte 
investering bedraagt ongeveer € 13.000.000 exclusief btw, mits passend binnen het hiervoor 
genoemde financieel kader. In het voorjaar van 2021 is er samen met gebruikers en omwo-
nenden een programma van eisen opgesteld ten aanzien van aanbesteding van de bouw en 
exploitatie van het MFG Rhenen. De planning is dat het gebouw definitief wordt opgeleverd 
begin 2025. Het gebouw zal in fasen worden opgeleverd, vanwege het kader continuïteit. Dit 
kader betekent dat tijdens de bouw de functies van de oude sporthal en het zwembad worden 
gewaarborgd. Eerst wordt bijvoorbeeld een zwembad gebouwd, daarna wordt het huidige 
zwembad afgebroken en vervolgens wordt het resterende gebouw neergezet. Hoe dit er pre-
cies gaat uitzien, weten we na de aanbesteding. De marktpartijen worden uitgedaagd om met 
een slim voorstel te komen. Door het gedeeltelijk bouwen op een andere plek zal er ook een 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De bestemming van parkeerplaats en groen 
naar maatschappelijke voorziening en andersom wordt daarmee geregeld. Het is mogelijk dat 
hier nog bezwaar tegen wordt gemaakt. 

De vervolgplanning op hoofdlijnen is als volgt:
Juli t/m september 2021 Aanbesteding inclusief keuze van winnaar 
December 2021 Besluitvorming gericht op buitenterrein. 
  Bevestiging van keuze winnaar
1e helft 2022 Bespreking ontwerp winnaar met omwonenden
2022-2023 Bestemmingsplan wijzigingen
2e helft 2023 Begin bouw nieuw MFG Rhenen (verwachting)
Begin 2025 Definitieve oplevering

Naast de bouw van het nieuwe MFG Rhenen speelt er de opstalwaarde vergoeding die 
betaald moet worden aan de huidige exploitant. Voor de oorspronkelijke opstalwaarde zal 
volgens het contract tot 1 juli 2010, een bedrag betaald worden. Namelijk € 460.000,- per 
1-1-2023. Daarnaast is de boekwaarde van het eigen geactiveerde gedeelte € 73.243 per 1-1-
2023. Voor de investeringen na 1 juli 2010 is contractueel afgesproken dat door een externe 
taxateur bepaald wordt wat de resterende waarde is. Indien het contract afloopt op een 
latere datum dan de huidige (31-07-2023) zal de te vergoeden opstalwaarde lager zijn. Hier 
staat een vordering tegenover vanuit leningen, echter de hierboven genoemde te betalen 
opstalvergoeding is niet voorzien op de balans en zal leiden tot een eenmalig verlies. Bij op-
levering van het MFG Rhenen 2025, is in 2026 voor het eerst sprake van kapitaallasten. Het 
jaar 2025 is het laatste jaar van het meerjarenperspectief. We hebben ervoor gekozen om de 
volledige last in 2025 mee te nemen. Derhalve kan het zo zijn dat we in 2025 een voordeel 
realiseren op de kapitaallasten. 

Arbitrage jeugdzorg
De arbitragecommissie jeugdzorg heeft geoordeeld dat het Rijk de gemeente onvoldoende 
middelen heeft gegeven om de Jeugdwet uit te voeren. Op 3 juni 2021 is bekend gemaakt 
dat het kabinet € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeente ter compensatie van de 
tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 
2022. Daarnaast voeren de gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 circa € 214 miljoen 
wordt bespaard op de uitgaven voor jeugdzorg. Een nieuw kabinet moet beslissen over extra 
middelen vanaf 2023. Vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet wordt in 
2021 al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar 
jeugdstelsel op de lange termijn. De financiële gevolgen voor de gemeente Rhenen zullen wij 
betrekken bij de uitwerking van de (meerjaren)begroting 2022 - 2025.
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Wet inburgering
Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering 2021 in werking. Het nieuwe inbur-
geringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel van inburgering, 
namelijk dat alle inburgeraars snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, 
het liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in een specifiek doel voor het nieuwe inburge-
ringsstelsel: inburgeraars bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst B1) en kennis 
van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren 
naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject. 

Het centrale principe is dat gemeenten de regie voeren op de uitvoering van de inburgering. De 
inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. 
Met de invoering van de Wet inburgering krijgt de gemeente de regie over het hele inburge-
ringsproces, dat bestaat uit een leerroute, een Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), een 
nieuwe invulling van de taak maatschappelijke begeleiding, ontzorgen en een nieuwe invulling 
van de taak participatieverklaringstraject (PVT). Daarnaast wordt de leerroute duaal ingericht, 
dat wil zeggen met een nauwe verbinding met (arbeids-)participatie. Deze onderdelen krijgen 
een plaats in het implementatieplan.

Het implementatieplan dat voor Rhenen, Renswoude en Veenendaal wordt ontwikkeld, wordt 
vastgesteld nadat de definitieve budgetten bekend zijn. Deze worden in de meicirculaire 2021 
verwacht. 

Ten behoeve van deze nieuwe wettelijke taak is een regionale aanbestedingsprocedure voor 
de leerroutes gestart. Binnen deze procedure worden diverse risico’s genoemd. Belangrijkste 
risico’s zijn dat Het Besluit Inburgering en de onderliggende regelgeving nog niet is vastgesteld 
door de regering en minister. Daarnaast zijn er landelijk geluiden dat het Rijksbedrag niet toe-
reikend is om de kosten voor de Onderwijsroute (één van de drie leerroutes uit de nieuwe wet) 

te dekken. Hierover is inmiddels door de VNG een lobby richting het Rijk gestart. 
In het aanbestedingsdocument zijn diverse beheersmaatregelen opgenomen om bovenstaande 
risico’s te beheersen.

Meerjarig onderhoud gebouwen (MJOP)
In het vierde kwartaal 2020 zijn voor het gemeentelijk vastgoed nieuwe meerjarige onder-
houdsplannen opgesteld door drie externe partijen (monumentaal vastgoed, bergingen bij 
het woonwagenpark en overig vastgoed). De nieuwe MJOP’s zijn inhoudelijk getoetst door 
de beheerder gemeentelijke gebouwen en waar nodig aangepast. De MJOP’s zijn vanuit het 
oogpunt van beheer definitief, met uitzondering van het onderhoudsplan voor de stadsmuren. 
De kosten voor onderhoud aan de stadsmuren vallen in het nieuwe MJOP zodanig hoog uit dat 
een second opinion is uitgezet; hiervan is de uitkomst eind april nog niet bekend. De nieuwe 
MJOP’s zijn nog niet vastgesteld, maar de uitkomsten zijn wel verwerkt in de voorjaarsrappor-
tage 2021 en het addendum bij de perspectiefnota 2022-2025. De stand van de onderhouds-
voorziening per 1 januari 2021 gecombineerd met de nieuwe MJOP’s leidt in totaal tot een 
lagere jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Bij het besluit tot vaststelling van de 
nieuwe MJOP’s zal een voorstel gedaan worden om het verschil tussen het bedrag aan dotaties 
tot en met 2020 en het bedrag aan dotaties vanaf 2021 – ter grootte van € 47.900 (exclusief 
eventuele effecten van de second opinion voor de stadsmuren) - in te zetten voor de kosten 
van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 

Afval- en grondstoffenbeleid
Het uitvoeringsprogramma fase 1 van het afval- en grondstoffenbeleid is eind 2020 gestart. Fi-
nancieel bestaat het uitvoeringsprogramma uit een combinatie van éénmalige kosten in 2021 
(ondersteuning uitvoering en communicatie), structureel hogere kosten en structureel hogere 
opbrengsten. De structurele kosten en opbrengsten zijn opgenomen in het meerjarenperspec-
tief 2022-2025. De effecten van het uitvoeringsprogramma worden gemonitord. 
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Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug afvalbrengstation Remmerden
Het feit dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen gebruik meer maakt van het afval-
brengstation op Remmerden leidt tot een structureel tekort in de exploitatie van het af-
valbrengstation. Om dit tekort op te vangen zijn een aantal maatregelen voorgesteld. In de 
raadsvergadering van februari 2021 is ingestemd de voorgestelde maatregelen, met uitzonde-
ring van maatregel 7. Maatregel 7 betreft de vergoeding voor de kringloopwinkel. De maat-
regelen betreffen enerzijds een verlaging van de kosten (openstelstellinguren, beperkt aantal 
keren gratis aanbieden) en anderzijds het kostendekkend maken van een aantal afvalstromen. 
De maatregelen zijn per 1 mei 2021 – de datum uittreden – ingegaan. Er is derhalve nog geen 
effect van de maatregelen te rapporteren. 

Ontwikkeling bijstand
In de meerjarenraming 2022-2025 is voor de BUIG uitgegaan van de volgende aantallen en 
bedragen:

2022 2023 2024 2025

Aantal uitkeringsgerechtigden 
(per einde jaar)

246 249 249 252

BUIG uitkering van het rijk 3.847.584 3.847.584 3.847.584 3.847.584

Resultaat 177.000 V 91.500 V 69.000 V 46.500 V

Voor de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden is uitgegaan van de landelijke ont-
wikkeling uit de Middellange termijn verkenning van het Centraal Planbureau van maart 2021. 
Stijging van 3,49 in 2022, 1,2% in 2023, 0% in 2024 en een stijging van 1,19% in 2025. 

In april 2021 is het nader voorlopig budget voor 2021 bekend gemaakt. Dit bedrag hebben we 
in de jaren 2022- 2025 als uitgangspunt genomen. De BUIG uitkering van het rijk wordt voor 
Rhenen voor 80% gebaseerd op de historische uitgaven van twee jaar daarvoor (T-2 regeling). 
Voor het overige deel (circa 20%) wordt het budget bepaald op basis van het objectieve 
verdeelmodel. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van 
een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van (a) het desbetreffende huis-
houden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), (b) de buurt waar dit huishouden woont 
(overlast en onveiligheid) en (c) de gemeente (arbeidsmarktkansen).
Een hoger aantal bijstandsgerechtigden in 2021 en 2022 leidt pas in 2023 en 2024 tot een 
hogere uitkering. De tussenliggende periode moet de gemeente het tekort zelf opvangen. De 

hoogte van de uitkering voor 2023 en 2024 is lastig te bepalen. Deze is niet alleen afhankelijk 
van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Rhenen, maar ook van het macro bud-
get dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten. 

Door positieve resultaten in de afgelopen jaren heeft de reserve zijn maximum bereikt. De 
reserve kan bij negatieve resultaten de reserve ingezet worden als dekking. Daarnaast bestaat 
de vangnetregeling. Bij tekorten boven de 7,5% van het beschikte bedrag (€ 288.500 op basis 
van nader voorlopige beschikking 2021) en een aantal andere voorwaarden kan de gemeente 
een beroep doen op de vangnetregeling.

Beschermd Wonen (BW) 
Ten aanzien van Beschermd Wonen vindt een transformatie en doordecentralisatie plaats. 
Dit betekent dat BW onder directe verantwoordelijkheid, ook financieel, van Rhenen komt 
te liggen in plaats van bij de centrumgemeente Ede. De middelen komen vanaf 2023 naar de 
gemeente Rhenen. Hiervoor wordt een geïntegreerd objectief financieel verdeelmodel voor 
Beschermd Wonen opgesteld. 
Er vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats over de decentralisatie. Er is nog niet besloten 
om regionaal samen te blijven werken, maar voor Rhenen is er vrijwel geen andere optie om-
dat het aantal cliënten te klein is om zelfstandig voorzieningen op te zetten.

De nieuwe verdeling vindt plaats op basis van objectieve gegevens in tegenstelling tot de 
huidige verdeling op basis van historische gegevens. Het nieuwe verdeelmodel heeft alleen 
betrekking op nieuwe cliënten, de centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor de be-
staande cliënten.

Het nieuwe objectieve verdeelmodel wordt parallel met de herijking van het gemeentefonds 
vanaf 1 januari 2023 geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt via een overgangsregeling, die in totaal 
10 jaar duurt. Gedurende deze periode wordt in stappen toegewerkt naar het nieuwe verdeel-
model. De voorlopige berekeningen gaan uit van een bijdrage van € 118.000 in 2023 tot € 
1.303.500 in 2032.

Maatschappelijke Opvang (MO)
Aanvankelijk was het de bedoeling om de transformatie en doordecentralisatie zoals bij 
Beschermd Wonen geldt ook door te voeren voor de MO. Deze decentralisatie is echter op de 
lange baan geschoven. De komende vijf jaar wordt dit niet verwacht. 
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 1 - Bedrijfsvoering / Deelprogramma 1.1 - Bestuur

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 31.500 V 32.000 N 33.000 N 20.500 N

Mutatie reserves 37.000 N 37.000 N 37.000 N 37.000 N

Totaal 5.000 N 68.500 N 70.000 N 57.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 1.582.000 N 1.659.500 N 1.661.000 N 1.648.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 1.613.500 N 1.627.500 N 1.627.500 N 1.627.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 31.500 V 32.000 N 33.000 N 20.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Budget uitvoering strategische agenda 2022 toebedeeld aan de inhoudelijke programma’s
   overeenkomstig de concept begroting FoodValley 2022

62.000 V 0 N 0 N 0 N

2. Verhoging APPA pensioenpremie college met ingang van juni 2021 11.000 N 11.000 N 11.000 N 11.000 N

3. Actualisatie loonkosten inclusief indexering naar niveau 2022 7.000 N 7.000 N 7.000 N 7.000 N

4. Overige mutaties 12.500 N 14.000 N 15.000 N 2.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 31.500 V 32.000 N 33.000 N 20.500 N

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 0 N 0 N 0 N 0 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 37.000 N 37.000 N 37.000 N 37.000 N

Mutaties reserves 37.000 N 37.000 N 37.000 N 37.000 N

Toelichting mutaties reserves

1. Dekking kosten voormalig bestuur ten laste van de algemene reserve is vervallen. Het betreft 
structurele lasten die worden gedekt door incidentele dekkingsmiddelen. Vanuit het oogpunt van 
een solide financiële positie en in het kader van het bepalen van toezicht door de provincie is dit 
niet gewenst. Uitgangspunt is dat structurele lasten worden gedekt door structurele dekkingsmid-
delen.

37.000 N 37.000 N 37.000 N 37.000 N

Totaal mutaties reserves 37.000 N 37.000 N 37.000 N 37.000 N
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 1 - Bedrijfsvoering / Deelprogramma 1.2 - Organisatie

Exploitatie 2021-2024 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 3.603.500 N 3.603.500 N 3.603.500 N 3.603.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 3.508.500 N 3.508.500 N 3.508.500 N 3.508.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Actualisatie loonkosten inclusief indexering naar niveau 2022 107.000 N 107.000 N 107.000 N 107.000 N

2. Overige mutaties. 12.000 V 12.000 V 12.000 V 12.000 V

Mutaties saldo van baten lasten 95.000 N 95.000 N 95.000 N 95.000 N
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 1 - Bedrijfsvoering / Deelprogramma 1.3 - Facilitair

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 72.000 N 98.500 N 23.500 V 74.000 V

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 72.000 N 98.500 N 23.500 V 74.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 2.550.500 N 2.587.500 N 2.610.000 N 2.597.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 2.478.000 N 2.489.000 N 2.633.500 N 2.671.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 72.000 N 98.500 N 23.500 V 74.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (periode 2021 - 2040) zorgt voor 
lagere uitgaven van groot onderhoud aan het gemeentehuis en Remmerden. De jaarlijkse toevoeging aan de 
voorziening kan daardoor met 25.000 worden verlaagd.

25.000 V 25.000 V 25.000 V 25.000 V

2. De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen (periode 2021 - 2040) 
zorgt dat de toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen kan worden verlaagd met € 48.000. Dit 
voordeel is met oog op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed voorlopig gereserveerd. Hierover 
ontvangt u nadere informatie als de definitieve consequenties van het MJOP bekend zijn.

48.000 N 48.000 N 48.000 N 48.000 N

3. Voordeel kapitaallasten project vastgoed en accommodatiebeleid (investering 5,2 miljoen). Vanaf 2025 is 
het budget voor de realisatie van het MFG Rhenen ondergebracht bij het Sociaal Domein. Het voordeel 2024 
komt ten gunste van het resultaat omdat het project een andere fasering heeft.

0 N 0 N 112.000 V 150.000 V

4. In 2020 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor ICT. Om de veiligheid en stabiliteit te 
waarborgen moeten de werkzaamheden procesmatig (voorspelbaar) worden uitgevoerd. Wet- en regel- 
geving op het gebied van informatiehuishouding en -beveiliging wordt complexer. Er is sprake van toename 
en verschuiving van taken en nieuwe rollen. Dit alles leidt tot hogere kosten.

62.000 N 62.000 N 62.000 N 62.000 N

5. Overige mutaties. 13.000 V 13.500 N 3.500 N 9.000 V

Mutaties saldo van baten lasten 72.000 N 98.500 N 23.500 V 74.000 V
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 2 - Dienstverlening / Deelprogramma 2.1 - Rhenense Publieksbalie

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 45.000 N 45.000 N 45.000 N 44.500 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 45.000 N 45.000 N 45.000 N 44.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 594.500 N 595.000 N 591.000 N 590.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 549.000 N 550.000 N 546.000 N 546.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 45.000 N 45.000 N 45.000 N 44.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. De legesopbrengsten voor een aantal producten uit Titel 1 en Titel 3 zijn lager. Met name voor 
reisdocumenten worden fors minder inkomsten verwacht op basis van de realisatie van de afge-
lopen jaren.

38.000 N 38.000 N 38.000 N 38.000 N

2. Overige mutaties. 7.000 N 7.000 N 7.000 N 6.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 45.000 N 45.000 N 45.000 N 44.500 N
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 3 - Fysiek / Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 442.000 V 451.500 V 449.500 V 357.000 V

Mutatie reserves 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V

Totaal 447.000 V 457.000 V 454.500 V 362.500 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 1.961.000 N 2.017.500 N 2.038.500 N 2.132.000 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 2.403.000 N 2.469.500 N 2.488.000 N 2.489.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 442.000 V 451.500 V 449.500 V 357.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. De afvalstoffenheffing is voor de jaren 2022 tot en met 2025 opnieuw berekend. Hierbij is 2025 vergeleken met 
2024, omdat 2025 een nieuw jaar is in het meerjarenperspectief. De maatregelen uit het afvalbeleidsplan en de 
maatregelen ter compensatie voor het uittreden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uit het afvalbrengstation 
zijn verwerkt op de juiste kostensoorten, waar eerder een stelpost was opgenomen.  De maatregel om grofvuil in 
eigen beheer te gaan ophalen is niet goedgekeurd door de raad en derhalve niet verwerkt. De personele kosten 
zijn aangepast op geleide van de nieuwe loonberekeningen. De prijsindex is geactualiseerd. In 2022 is de tweede 
(en laatste) tranche vrijwilligersvergoeding papierinzameling verwerkt. Voor de afvalstoffenheffing is geen voor-
ziening beschikbaar voor tariefsaanpassing. 

14.500 V 12.000 V 10.000 V 81.000 V

2. De rioolheffing is voor de jaren 2022 tot en met 2025 opnieuw berekend. Hierbij is 2025 vergeleken met 2024, 
omdat 2025 een nieuw jaar is in het meerjarenperspectief. De effecten vanuit de geactualiseerde investerings- 
staat zijn verwerkt. De personele kosten zijn aangepast op geleide van de nieuwe loonberekeningen. De prijsindex 
is geactualiseerd. De kostendekkendheid van de rioolheffing is verhoogd, door een bedrag van € 150.000 op te 
nemen in de heffing voor kosten die eerder niet in de heffing waren betrokken. 

40.000 V 31.500 V 8.000 N 62.000 V

3. Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn de kosten voor afschrijving opnieuw berekend. 40.000 V 57.000 V 66.500 V 9.000 V

4. De geactualiseerde investeringsplanning leidt eveneens tot aanpassingen van de rentelast. 23.000 V 34.500 V 39.000 V 1.500 N

5. Op basis van de nieuwe meerjaren onderhoudsplanning wordt de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening 
lager. In 2025 is zichtbaar dat de Westpoort alleen in stand gehouden wordt rondom de oplevering van het MFG 
Rhenen. 

54.000 V 54.000 V 54.000 V 49.000 V
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bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 3 - Fysiek / Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte vervolg

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

6. Bij de vaststelling van de (meerjaren) begroting 2021-2024 heeft de raad besloten om de inkomsten te verhogen 
met  375.000. Dit besluit betreft de invulling van de inkomstenverhoging als onderdeel van de ombuigingsope-
ratie 2021-2024. Een van de maatregelen is het inzetten van de afkoopsommen lijkbezorging (<2019) die in het 
verleden als onderdeel van het jaarrekeningresultaat zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Deze middelen 
zijn bij de jaarstukken 2020 toegevoegd aan de voorziening en vallen gedurende de looptijd van de afkoop vrij ten 
gunste van de exploitatie. De invulling van de ombuiging 2021 was meegenomen bij de belasting- en legesveror-
dening 2021. De structurele verwerking vindt nu plaats.

173.500 V 157.000 V 153.500 V 153.500 V

7. Overige mutaties 97.500 V 105.500 V 134.500 V 4.000 V

Mutaties saldo van baten lasten 442.000 V 451.500 V 449.500 V 357.000 V

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 43.000 V 42.000 V 42.000 V 42.000 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 38.000 V 37.000 V 37.000 V 37.000 V

Mutaties reserves 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V

Toelichting mutaties reserves

1. Op basis van het geactualiseerde overzicht duurzame productiemiddelen wordt voor de vervanging van appara-
tuur met een aanschafwaarde  tot € 10.000 een onttrekking ter grootte van € 5.000 per jaar aan de voorziening 
werkmaterieel Remmerden geraamd. 

5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V

Totaal mutaties reserves 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V
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Programma 3 - Fysiek / Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 1.000 N 243.500 N 153.500 N 151.500 N

Mutatie reserves 10.500 V 0 N 0 N 0 N

Totaal 9.500 V 243.500 N 153.500 N 151.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 445.000 N 572.500 N 592.500 N 590.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 444.000 N 329.000 N 439.000 N 439.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 1.000 N 243.500 N 153.500 N 151.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. De opbrengsten uit bouwleges zijn bijgesteld. Deze bijstelling bestaat uit twee elementen, namelijk de actualisatie van de won-
ing- 
bouwplanning en de effecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 2023. De actualisatie van de woning-
bouwplanning laat een daling van opbrengsten zien in 2022, veroorzaakt door projecten waarvan de aanvraagdatum oorspronke-
lijk voorzien was in 2022, maar welke nu in 2021 verwacht worden. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een incidentele bate 
uit de bouwleges vanuit het MFG Rhenen. Vanaf 2023 worden, mede vanuit de Woonvisie, meer aanvragen verwacht. Daarnaast 
is in de bijstelling het effect van de invoering van de Wkb verwerkt. Vanaf 2023 neemt het aantal projecten waarvoor de ge-
meente bouwleges in rekening kan brengen af. Dit betekent ook dat een gedeelte van de personele inzet die nu gedekt wordt uit 
de legesopbrengsten, niet langer gedekt wordt. Per saldo is het nadelig effect van de Wkb op grond van de kennis van dit moment  
in 2023 260k en vanaf 2024 155k.  

118.500 V 155.000 N 70.000 N 70.000 N

2. Op basis van de geactualiseerde strategische agenda van de regio Foodvalley zijn kosten voor uitvoering van projecten in 2022 toe-
gevoegd. 

17.500 N 0 N 0 N 0 N

3. Gemeenten dienen toezicht te houden op milieubelastende activiteiten binnen de gemeentegrenzen. Sinds 2013 is dit toezicht 
verplicht ondergebracht bij de omgevingsdienst. Om adequaat toezicht te houden heeft OrdU 2.162 uur nodig voor Rhenen. In 
het uitvoeringsprogramma is 1.100 uur opgenomen. Rhenen wil 90% van het extra gebenodigde aantal uren vastleggen, zijnde 
956 uur. HIervoor is een budget van € 92.500 nodig. 

92.500 N 92.500 N 92.500 N 92.500 N

4. Overige mutaties. 9.500 N 4.000 N 9.000 V 11.000 V

Mutaties saldo van baten lasten 1.000 N 243.500 N 153.500 N 151.500 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 3 - Fysiek / Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie 2022-2025 (in €) - vervolg 2022 2023 2024 2025

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 10.500 V 0 N 0 N 0 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 0 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves 10.500 V 0 N 0 N 0 N

Toelichting mutaties reserves

1. Voor de uitvoering van projecten uit de geactualiseerde strategische agenda Foodvalley wordt het resterende saldo aan 
    de voorziening Foodvalley onttrokken. 

10.500 V 0 N 0 N 0 N

Totaal mutaties reserves 10.500 V 0 N 0 N 0 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 3 - Fysiek / Deelprogramma 3.3 - Duurzaamheid

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 8.500 N 2.000 V 2.000 V 2.000 V

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 8.500 N 2.000 V 2.000 V 2.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 331.500 N 321.000 N 293.000 N 293.000 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 322.500 N 323.000 N 295.500 N 295.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 8.500 N 2.000 V 2.000 V 2.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Op basis van de geactualiseerde begroting van de regio Foodvalley zijn kosten voor uitvoering van projecten
    in 2022 toegevoegd. 

10.500 N 0 N 0 N 0 N

2. Overige mutaties 2.000 V 2.000 V 2.000 V 2.000 V

Mutaties saldo van baten lasten 8.500 N 2.000 V 2.000 V 2.000 V

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.1 - Jeugd preventief

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 35.000 V 35.000 V 35.000 V 38.000 V

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 35.000 V 35.000 V 35.000 V 38.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 1.361.500 N 1.354.000 N 1.351.000 N 1.348.000 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 1.396.500 N 1.389.500 N 1.386.000 N 1.386.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 35.000 V 35.000 V 35.000 V 38.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Herverdeling takenpakket binnen het team leefbaarheid, waardoor salarissen bij jeugd preventief naar beneden 
worden bijgesteld. De mutatie is inclusief de indexering van de salarissen voor 2022.

47.500 V 47.500 V 47.500 V 47.500 V

2. Toename kosten verzekeringen huisvesting onderwijs 6.500 N 6.500 N 6.500 N 6.500 N

3. Overige mutaties 6.000 N 6.000 N 6.000 N 3.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 35.000 V 35.000 V 35.000 V 38.000 V

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.2 - Jeugd maatwerk

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 537.000 N 537.000 N 537.000 N 537.000 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 537.000 N 537.000 N 537.000 N 537.000 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 6.003.000 N 6.005.000 N 6.005.000 N 6.004.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 5.465.500 N 5.467.500 N 5.467.500 N 5.467.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 537.000 N 537.000 N 537.000 N 537.000 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Verwacht effect invoering nieuw woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 is 14 euro per inwoner. Het betreft een 
budgetneutrale mutatie met dp 7.2 waar de hogere algemene uitkering is opgenomen. In de meicirculaire 2021 
heeft een actualisatie plaatsgevonden waardoor het bedrag met 126.00 naar beneden is bijgesteld tot 157.000. 
Deze bijstelling heeft geen effect op het resultaat omdat het een budgettair neutrale mutatie betreft. De aan-
passing wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

283.500 N 283.500 N 283.500 N 283.500 N

2. Indexering van de zorgkosten jeugdhulp met 3,02% conform de regionale afspraken in Foodvalley. Ter dekking 
was een stelpost prijsstijging in deelprogramma 7.2 opgenomen.

111.500 N 111.500 N 111.500 N 111.500 N

3. In 2020 is een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer gedaan. Dit leidt met ingang van het schooljaar 2020-
2021 tot hogere kosten. Bij de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over zero-emissie in 2025, hetgeen een 
oorzaak is van de hogere kosten. 

68.500N 68.500N 68.500N 68.500N

4. Herverdeling takenpakket binnen het team leefbaarheid, waardoor salarissen bij jeugd maatwerk naar boven 
worden bijgesteld. De mutatie is inclusief de indexering van de salarissen voor 2022.

74.000 N 74.000 N 74.000 N 74.000 N

5. Overige mutaties 500 V 500 V 500 V 500 V

Mutaties saldo van baten lasten 537.000 N 537.000 N 537.000 N 537.000 N

bijlage 1. verschillenanalyse

42



bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 78.500 N 85.000 N 85.000 N 364.500 N

Mutatie reserves 30.000 V 0 N 0 N 0 N

Totaal 48.500 N 85.000 N 85.000 N 364.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 3.249.000 N 3.255.000 N 3.256.000 N 3.535.000 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 3.170.500 N 3.170.000 N 3.171.000 N 3.171.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 78.500 N 85.000 N 85.000 N 364.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Stijging van de salarislasten door herverdeling taken team leefbaarheid, het onderbrengen van een medewerker sport, 
cultuur en cultureel erfgoed binnen dit deelprogramma en de indexering 2022.

62.000 N 62.000 N 62.000 N 62.000 N

2. Lagere toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen a.g.v. het nieuwe onderhoudsplan. Het betreft o.a. gymzalen, 
sportpark Achterberg en Het Bestegoed.

32.000 V 32.000 V 32.000 V 32.000 V

3. De subsidie aan de bibliotheek voor het Taalhuis is 55k. Dekking vindt in 2022 plaats uit regionale middelen voor volwas-
seneducatie, de reserve budgetoverheveling (onderdeel participatie nieuwkomers) en het exploitatiebudget participatie 
nieuwkomers. Vanaf 2023 vindt dekking plaats uit de middelen voor de Wet Inburgering .

36.500 N 36.500 N 36.500 N 36.500 N

4. Hogere bijdrage aan de GGD door loon- en prijsstijging 13.500 N 13.500 N 13.500 N 13.500 N

5. Nieuwbouw MFG Rhenen. Ondanks dat de verwachte ingebruikname van het gebouw in 2025 is en dus de kapitaallasten 
in 2026 pas gaan lopen is voorzichtigheidshalve de maximale gemeentelijke bijdrage van 700.000 euro per jaar vanaf 
2025 verwerkt in de begroting. In de meerjarenbegroting 2021-2024 was het beschikbare budget nog op diverse plaatsen 
in de begroting gereserveerd. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is een centraal budget opgenomen. Hierin zijn o.a.  
de exploitatiebijdrage voor ‘t Gastland, de exploitatielasten van de Westpoort, de kapitaallasten van de benodigde   
5,2 miljoen en de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen in opgenomen.

150.000 N

6. Overige mutaties 1.500 V 5.500 N 5.500 N 134.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 78.500 N 85.000 N 85.000 N 364.500 N
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief - vervolg

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Stand na perspectiefnota 2022 49.500 V 19.500 V 19.500 V 19.500 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 19.500 V 19.500 V 19.500 V 19.500 V

Mutaties reserves 30.000 V 0 N 0 N 0 N

Toelichting mutaties reserves

1. De subsidie aan de bibliotheek voor het Taalhuis wordt in 2021 en 2022 voor een deel gedekt uit de reserve budgetover- 
    heveling onderdeel participatie nieuwkomers. 

30.000 V 0 N 0 N 0 N

Totaal mutaties reserves 30.000 V 0 N 0 N 0 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 105.000 N 122.500 N 140.500 N 145.500 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 105.000 N 122.500 N 140.500 N 145.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 4.519.000 N 4.535.500 N 4.564.000 N 4.568.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 4.414.000 N 4.413.500 N 4.423.500 N 4.423.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 105.000 N 122.500 N 140.500 N 145.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Indexering zorgkosten Wmo en ophoging budget begeleiding individueel. In 2020 was er een sterke stijging van de 
begeleiding individueel. Deze werd met name veroorzaakt door tussentijdse ophogingen van indicaties, complex-
ere problematiek en een hoog verzilveringspercentage van de indicaties. Met name de ophoging van de indicaties 
en het hogere verzilveringspercentage was het gevolg van corona. Voor 2022 en verder hebben we een nieuwe 
inschatting gemaakt op basis van het beschikkingenoverzicht van april 2021. Dit leidt tot een verhoging van het 
budget. Het budget wordt minder opgehoogd dan het structureel gemelde nadeel in de jaarrekening 2020.

69.500 N 69.500 N 69.500 N 69.500 N

2. Stijging salarislasten door indexering. 28.000 N 28.000 N 28.000 N 28.000 N

3. Hogere bijdrage Valleihopper door indexering in 2022 en het afbouwen van de subsidie van de provincie Utrecht 
in de jaren 2023 tot en met 2025.

7.000 N 24.500 N 42.500 N 47.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 105.000 N 122.500 N 140.500 N 145.500 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.5 Participatie preventief

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 6.000 V 36.000 V 36.000 V 36.000 V

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 6.000 V 36.000 V 36.000 V 36.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 181.500 N 157.500 N 157.500 N 157.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 187.500 N 193.500 N 193.500 N 193.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 6.000 V 36.000 V 36.000 V 36.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Dekking van de subsidie aan de bibliotheek voor het Taalhuis uit het exploitatiebudget participatie nieuwkomers, 
waaronder de middelen voor de Wet Inburgering.

6.500 V 36.500 V 36.500 V 36.500 V

2. Overige mutaties. 500 N 500 N 500 N 500 N

Mutaties saldo van baten lasten 6.000 V 36.000 V 36.000 V 36.000 V

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 4 Sociaal-maatschappelijk / Deelprogramma 4.6 Participatie maatwerk

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 234.500 V 268.000 V 339.000 V 282.500 V

Mutatie reserves 123.000 N 48.500 N 117.000 N 117.000 N

Totaal 111.500 V 219.000 V 221.500 V 165.500 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 3.289.000 N 3.340.000 N 3.291.000 N 3.320.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 3.523.500 N 3.607.500 N 3.629.500 N 3.603.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 234.500 V 268.000 V 339.000 V 282.500 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Op basis van de begroting 2021 van IW4 (november 2020) kan de gemeentelijke bijdrage verlaagd worden. Belangrijkste 
oorzaak van de lagere gemeentelijke bijdrage is de verhoging van de Rijksbijdrage WSW.

64.000 V 85.500 V 96.500 V 96.500 V

2. De nieuwe prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2021 en de hogere rijksbijdrage voor de BUIG zorgen voor 
een voordelige mutatie. Op basis van de macro economische verkenningen voor de middellange termijn 2022-2025 van 
maart 2021 van het Centraal Planbureau, het inspectierapport van SZW (rapport “ Impact Coronacrisis op het stelsel van 
Werk en Inkomen) en eigen afwegingen gaan we in 2021 uit van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 
219 naar 238. Voor de meerjarenontwikkeling zijn we uitgegaan van de landelijke ontwikkeling uit de MLT-verkenning 
van het CPB uit maart 2021.

177.000 V 167.500 V 213.000 V 164.000 V

3. De nieuwe prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2021 en de aanpassing in de meerjarenontwikkeling werkt 
door in de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met Veenendaal. 

5.500 N 16.500 V 30.500 V 23.500 V

4. Overige mutaties 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N

Mutaties saldo van baten lasten 234.500 V 268.000 V 339.000 V 282.500 V

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 0 N 0 N 0 N 0 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 123.000 V 48.500 V 117.000 V 117.000 V

Mutaties reserves 123.000 N 48.500 N 117.000 N 117.000 N

Toelichting mutaties reserves

1. Door nieuwe prognose aantal uitkeringsgerechtigden in 2021 en een hogere rijksbijdrage BUIG is de begrote onttrekking 
aan de reserve WWB/BUIG niet meer nodig.

123.000 N 48.500 N 117.000 N 117.000 N

Totaal mutaties reserves 123.000 N 48.500 N 117.000 N 117.000 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Pogramma 5 Economie / Deelprogramma 5.1 Economische zaken

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 78.000 N 91.500 N 68.500 N 67.500 N

Mutatie reserves 0 N 23.000 V 0 N 0 N

Totaal 78.000 N 68.500 N 68.500 N 67.500 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 1.084.500 N 1.098.500 N 1.073.000 N 1.072.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 1.007.000 N 1.007.000 N 1.005.000 N 1.005.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 78.000 N 91.500 N 68.500 N 67.500 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Hogere toevoeging aan de voorziening groot onderhoud a.g.v. nieuw meerjaren onderhoudsplan. Met name de monu-
menten en stadswallen zorgen voor een verhoging (63k).

80.000 N 80.000 N 80.000 N 80.000 N

2. Lagere salarislasten omdat formatie voor cultuur is opgenomen in de nieuwe functie voor de medewerker sport, cultuur 
en cultureel erfgoed. De mutatie is inclusief de indexering in 2022.

18.000 V 18.000 V 18.000 V 18.000 V

3. In 2023 wordt een deel van de taakstelling n.a.v. de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme gedekt door een onttrek-
king aan de reserve budgetoverheveling. 

0 N 23.000 N 0 N 0 N

4. Opname van de projecten 2022 uit regio Foodvalley. Dekking komt vanuit programma 1 bestuurlijke samenwerking. 9.500 N 0 N 0 N 0 N

5. Overige mutaties 6.000 N 6.000 N 6.000 N 5.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 78.000 N 91.500 N 68.500 N 67.500 N

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 17.000 V 40.000 V 17.000 V 17.000 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 17.000 V 17.000 V 17.000 V 17.000 V

Mutaties reserves 0 N 23.000 V 0 N 0 N

Toelichting mutaties reserves 

1. Onttrekking aan de reserve budgetoverheveling voor de realisatie van het Wandelroutenetwerk Utrecht-Oost. Bij de 
jaarrekening 2020 is dit budget overgeheveld op basis van het collegebesluit Deelname realisatie Wandelroutenetwerk 
Utrecht-oost in december 2020.

0 N 23.000 V 0 N 0 N

Totaal mutaties reserves 0 N 23.000 V 0 N 0 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 6 - Veiligheid & handhaving / Deelprogramma 6.1 Openbare orde en veiligheid

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 6.500 V 6.500 V 7.500 N 7.000 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 6.500 V 6.500 V 7.500 N 7.000 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 1.552.000 N 1.551.000 N 1.564.500 N 1.564.000 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 1.558.500 N 1.557.500 N 1.557.000 N 1.557.000 N

Mutaties saldo van baten en lasten 6.500 V 6.500 V 7.500 N 7.000 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Loon- en prijsstijging begroting VRU. 16.000 N 16.000 N 16.000 N 16.000 N

2. Lagere toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen a.g.v. een actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan. 10.500 V 10.500 V 10.500 V 10.500 V

3. Actualisatie loonkosten inclusief indexering naar niveau 2022 10.000 V 10.000 V 10.000 V 10.000 V

4. Overige mutaties. 2.000 V 2.000 V 12.000 N 11.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 6.500 V 6.500 V 7.500 N 7.000 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 6 - Veiligheid & handhaving / Deelprogramma 6.2 Handhaving

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N

Mutatie reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 602.500 N 602.500 N 602.500 N 602.500 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 582.500 N 582.500 N 582.500 N 582.500 N

Mutaties saldo van baten en lasten 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Actualisatie loonkosten inclusief indexering naar niveau 2022 12.500 N 12.500 N 12.500 N 12.500 N

2. Overige mutaties 7.500 N 7.500 N 7.500 N 7.500 N

Mutaties saldo van baten lasten 20.000 N 20.000 N 20.000 N 20.000 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen / Deelprogramma 7.1 Belastingen, leges en heffingen

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 85.000 V 106.000 V 97.500 V 215.000 V

Mutatie reserves 49.000 V 11.500 V 0 N 0 N

Totaal 134.000 V 117.500 V 97.500 V 215.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 4.872.500 V 4.994.000 V 5.089.000 V 5.206.500 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 4.787.500 V 4.888.000 V 4.991.500 V 4.991.500 V

Mutaties saldo van baten en lasten 85.000 V 106.000 V 97.500 V 215.000 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Stijging van de OZB eigenarenbelasting door actualisatie woningbouwplanning en aanpassing van de indexering 
inclusief de structurele invulling ombuigingsmaatregel afschaffing OZB niet-woningen gebruikersdeel van 55.000. Bij 
de vaststelling van de (meerjaren) begroting 2021-2024 heeft de raad besloten om de inkomsten te verhogen met  
375.000. Dit besluit betreft de invulling van de inkomstenverhoging als onderdeel van de ombuigingsoperatie 2021-
2024. Een van de maatregelen is het onderbrengen van het OZB-gebruikersdeel niet-woningen bij het eigenarendeel. 
Omdat 2025 nieuw aan de meerjarenraming is toegevoegd wijkt het bedrag af van 2024..

90.000 V 111.000 V 103.000 V 220.000 V

2. Overige mutaties 5.000 N 5.000 N 5.000 N 5.000 N

Mutaties saldo van baten lasten 85.000 V 106.000 V 97.500 V 215.000 V

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 49.000 V 11.500 V 0 N 0 N

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 0 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves 49.000 V 11.500 V 0 N 0 N

Toelichting mutaties reserves

1. Verwerking amendement woonlasten. Amendement bij de programmabegroting 2021-2024 om de stijging van de 
woonlasten de komende drie jaar te dempen door inzet van de opbrengst precario kabels en leidingen 2021.

49.000 V 11.500 V 0 N 0 N

Totaal mutaties reserves 49.000 V 11.500 V 0 N 0 N

bijlage 1. verschillenanalyse

51



bijlage 1. verschillenanalyse

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen / Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

Bijstelling budgetten

Mutaties saldo van baten en lasten 255.000 V 256.500 V 244.000 V 489.500 V

Mutatie reserves 67.000 N 67.000 N 58.000 N 57.500 N

Totaal 188.000 V 189.500 V 186.000 V 432.000 V

Saldo van baten en lasten

Stand na perspectiefnota 2022 27.643.000 V 27.918.500 V 28.077.500 V 28.259.000 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 27.388.500 V 27.662.000 V 27.833.500 V 27.769.500 V

Mutaties saldo van baten en lasten 255.000 V 256.500 V 244.000 V 489.500 V

Toelichting mutaties saldo van baten en lasten 

1. Voordeel uitkering gemeentefonds door verwerking decembercirculaire 2020, meicirculaire 2021, actualisatie maat- 
staven op basis van laatste inzichten en prognoses, verwerking woonplaatsbeginsel (283.000 V)* en bijstelling onderuit-
putting BTW compensatiefonds (15.000 N). In 2023 en 2024 is ook de voorzichtigheidsraming voor de opschalings- 
korting vervallen (125.000 V). Tenslotte is in 2024 en 2025 het voordelig effect van de herijking verwerkt van respectie-
velijk 235.000 en 270.000.  

 NB: Het hogere bedrag in 2025 komt naast de herijking door het toevoegen van een extra jaarschijf aan de meerjaren- 
raming. Uitgangspunt voor de raming in dat jaar is de hoogte van de uitkering gemeentefonds in 2024. De extra inkom-
sten in 2025 zijn het gevolg van de verwerking van de mei en septembercirculaire 2020 en de prognose van de maat- 
staven voor 2025. 

* In de meicirculaire 2021 zijn de financiële middelen door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel verlaagd van 
283.000 naar 157.000. Deze aanpassing is niet verwerkt in de gepresenteerde cijfers. Omdat het een budgettair neutrale 
mutatie betreft heeft het geen effect op de resultaten 2022-2025.

430.500 V 463.500 V 518.500 V 1.170.500 V

2. Lagere dividenduitkering Vitens en BNG 64.000 N 39.000 N 39.000 N 39.000 N

3. Stelpost looninflatie 2022 toegerekend aan de programma’s om de lonen op niveau 2022 te krijgen. 195.000 V 195.000 V 195.000 V 295.000 V

4. Loonstijging 2022 van 2,25% in de programma’s verlaagd met 0,80% overeenkomstig de Macro Economische 
Verkenningen (MEV) van het CPB uit maart 2021

100.000 V 100.000 V 100.000 V 100.000 V

5. Loonindexering 2025 op basis van korte termijnraming Centraal Planbureau (CPB) maart 2021 0 N 0 N 0 N 304.000 N
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Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen / Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen - vervolg

Exploitatie 2022-2025 (in €) 2022 2023 2024 2025

6. Verwerking prijsinflatie 2021 over de inhoudelijke programma’s 289.000 V 299.000 V 302.000 V 134.000 V

7. Budget uitvoering collegeprogramma nieuwe bestuursperiode 2022 - 2026 25.000 N 75.000 N 125.000 N 175.000 N

8. Bijstelling rentelasten opgenomen geldleningen door actualisatie investeringsprogramma en bijstelling rentepercentage 
van de nieuw aan te trekken geldleningen van 0,20% naar 0,40%

5.000 N 13.500 N 27.000 N 6.500 V

9. Bijstelling indexering leges, huuropbrengsten e.d. 24.000 N 39.000 N 54.000 N 20.000 N

10. De administratieve doorbelasting van de rente aan de investeringen valt lager uit door de actualisatie van de investe-
ringsplanning waarbij investeringen zijn doorgeschoven naar latere jaren. Het betreft een budgettair neutrale mutatie 
waarbij het voordeel zichtbaar is in de programma’s en het nadeel hier zichtbaar is.

128.000 N 126.000 N 104.000 N 61.000 N

11. Structurele verwerking inkomstenverhoging n.a.v. de ombuigingen 2021 - 2024 (lijkbezorging, OZB en rioolheffing) 375.000 N 375.000 N 375.000 N 375.000 N

12. Budget wettelijke/onvermijdelijke plannen perspectiefnota 2022: digitale transformatie (112.500) en advies- en meld-
punt verward (30.000)

142.500 N 142.500 N 142.500 N 142.500 N

13. Overige mutaties. 4.000 V 9.500 V 5.000 N 113.000 N

Mutaties saldo van baten lasten 255.000 V 256.500 V 244.000 V 489.500 V

Reserves

Stand na perspectiefnota 2022 9.500 V 10.000 V 10.500 V 11.000 V

Stand huidige meerjarenbegroting per 1-5 76.500 V 77.000 V 68.500 V 68.500 V

Mutaties reserves 67.000 N 67.000 N 58.000 N 57.500 N

Toelichting mutaties reserves

1. Dekking kosten voormalig personeel ten laste van de algemene reserve is vervallen. Het betreft structurele lasten die 
worden gedekt door incidentele dekkingsmiddelen. Vanuit het oogpunt van een solide financiële positie en in het kader 
van het bepalen van toezicht door de provincie is dit niet gewenst. Uitgangspunt is dat structurele lasten worden gedekt 
door structurele dekkingsmiddelen.

67.000 N 67.000 N 58.000 N 57.500 N

Totaal mutaties reserves 67.000 N 67.000 N 58.000 N 57.500 N

bijlage 1. verschillenanalyse
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Bijlage 2
Investeringsprogramma
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bijlage  2. investeringsprogramma 2022

Voorgenomen investering Bruto investering 
2022

Bijdrage 
2022

Netto investering 
2022

Deelprogramma 1.3 - Facilitair

Digitalisering P&C cyclus 
(PPN2021 motie)

  60.000  -   60.000 

Plotter en CADstations  25.000   -  25.000 

Jaarlijkse vervanging meubilair  65.000  -   65.000 

Totaal voorgenomen investeringen  150.000   -   150.000 

Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Jaarlijkse vervanging lichtmasten   68.000   -   68.000 

Jaarlijkse vervanging armaturen   154.000  -   154.000 

Netto investeringen wegen 2022   505.000   -   505.000 

Ombouw openbaar groen 2022   20.000   -  20.000

Ombouw speelplaatsen 2022/uitvoering 
Speelbeleidsplan

 20.000   -  20.000 

(1-9) Asbestcontainer   15.100   -  15.100 

Voorbereidingskredieten netto  
investeringen riolering 2022 GRP 
(afschrijvingstermijn 60 jaar)

  120.000  -  120.000 

Netto investeringen riolering 2022 GRP 
(afschrijvingstermijn 15 jaar)

  30.000   -   30.000 

Voorbereidingskredieten netto  
investeringen riolering 2022 GRP  
(afschrijvingstermijn 60 jaar)

 140.000   -   140.000

Netto investeringen riolering 2022 GRP 
(afschrijvingstermijn 60 jaar)

  660.000   -   660.000

Voorgenomen investering vervolg Bruto investering 
2022

Bijdrage 
2022

Netto investering 
2022

(P-34) Grafdelfmachine inclusief 
werktuigen

  89.000   -  89.000

(1-21) Citroen Jumper  20.000   -  20.000 

(p-35a) NIMOS 305  73.100,00   -   73.100 

(1-16) Volkswagen Crafter 
(inclusief zware kraan) 

  69.500,00   -   69.500

(p-36) Nimos MUG (ECO-trac 30) 
borstelmachine

  10.100,00   -   10.100

(1-23) Wegdekreiniger   14.100,00   -   14.100

(p-35) New Holland tractor   56.000,00   -   56.000

Totaal voorgenomen investeringen   2.063.900,00   -   2.063.900

Deelprogramma 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief

Kunstgrasveld VVA (veld 1) - 
toplaag renoveren

  240.000   -   240.000 

Kunstgrasveld Candia (veld 1) - 
toplaag renoveren

  240.000   -   240.000 

Totaal voorgenomen investeringen  480.000   -   480.000 

INVESTERINGSPROGRAMMA 2022
Met het vaststellen van de (meerjaren)begroting 2021 in november voorafgaand aan het begrotingsjaar autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven per programma, maar ook tot 
het doen van investeringen. In de volgende tabellen zijn de voorgenomen investeringen per deelprogramma inzichtelijke gemaakt zodat de raad zich een beeld kan vormen welke investeringen 
het college van plan is om in 2022 uit te voeren.
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Bijlage 3
Reserves en voorzieningen
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Saldo
31-12-2020

Toevoeging 
2021

Onttrekking 
2021

Saldo 
31-12-2021

Toevoeging 
2022

Onttrekking 
2022

Saldo 
31-12-2022

Toevoeging 
2023

Onttrekking 
2023

Saldo 
31-12-2023

Toevoeging 
2024

Onttrek-
king 2024

Saldo 
31-12-2024

Toevoeging 
2025

Onttrekking 
2025

Saldo 
31-12-2025

A. Algemene reserves

01 - Algemene 
reserve

15.073.000 V 503.000 V 1.089.500 N 14.486.500 V 0 N 49.000 N 14.437.500 V 0 N 11.500 N 14.426.000 V 0 N 0 N 14.426.000 V 0 N 0 N 14.426.000 V

Totaal algemene 
reserves

15.073.000 V 503.000 V 1.089.500 N 14.486.500 V 0 N 49.000 N 14.437.500 V 0 N 11.500 N 14.426.000 V 0 N 0 N 14.426.000 V 0 N 0 N 14.426.000 V

B. Bestemmingsreserves

02 - Uitvoering 
college program-
ma

341.000 V 0 N 240.000 N 101.000 V 0 N 0 N 101.000 V 0 N 0 N 101.000 V 0 N 0 N 101.000 V 0 N 0 N 101.000 V

05 - Bovenwijkse 
voorzieningen

183.500 V 0 N 0 N 183.500 V 0 N 0 N 183.500 V 0 N 0 N 183.500 V 0 N 0 N 183.500 V 0 N 0 N 183.500 V

09 - Opleidingen  
en trainingen

127.000 V 0 N 112.000 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V

10 - Knelpunten 
organisatie

249.500 V 0 N 0 N 249.500 V 0 N 0 N 249.500 V 0 N 0 N 249.500 V 0 N 0 N 249.500 V 0 N 0 N 249.500 V

14 - Restauratie- 
fonds museum

13.500 V 1.500 V 0 N 15.000 V 1.500 V 0 N 16.500 V 1.500 V 0 N 18.000 V 1.500 V 0 N 19.500 V 1.500 V 0 N 21.000 V

16 - Wet werk en 
bijstand

786.000 V 0 N 0 N 786.000 V 0 N 0 N 786.000 V 0 N 0 N 786.000 V 0 N 0 N 786.000 V 0 N 0 N 786.000 V

17 - Groot gym-
materiaal

60.000 V 9.000 V 0 N 69.000 V 9.000 V 0 N 77.500 V 9.000 V 0 N 86.500 V 9.000 V 0 N 95.500 V 9.000 V 0 N 104.500 V

18 - Sociaal  
domein

90.000 V 0 N 0 N 90.000 V 0 N 0 N 90.000 V 0 N 0 N 90.000 V 0 N 0 N 90.000 V 0 N 0 N 90.000 V

24 - Duurzaam- 
heid

297.500 V 0 N 91.000 N 206.500 V 0 N 62.000 N 144.500 V 0 N 50.000 N 94.500 V 0 N 22.000 N 72.500 V 0 N 22.000 N 50.500 V

26 - Bodem- 
sanering

95.000 V 0 N 0 N 95.000 V 0 N 0 N 95.000 V 0 N 0 N 95.000 V 0 N 0 N 95.000 V 0 N 0 N 95.000 V

31 - Begraaf-
plaatsen 
(< € 10.000)

64.000 V 4.000 V 0 N 68.000 V 4.000 V 0 N 72.500 V 4.000 V 0 N 76.500 V 4.000 V 0 N 80.500 V 4.000 V 0 N 85.000 V

Overzicht reserves en voorzieningen (excl. resultaatbestemming 2020)

bijlage  3. investeringsprogramma 2022
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Saldo
31-12-2020

Toevoeging 
2021

Onttrekking 
2021

Saldo 
31-12-2021

Toevoeging 
2022

Onttrekking 
2022

Saldo 
31-12-2022

Toevoeging 
2023

Onttrekking 
2023

Saldo 
31-12-2023

Toevoeging 
2024

Onttrek-
king 2024

Saldo 
31-12-2024

Toevoeging 
2025

Onttrekking 
2025

Saldo 
31-12-2025

32 - Werkmate- 
rieel Remmerden 
(< € 10.000)

122.500 V 19.500 V 0 N 142.000 V 19.500 V 5.000 N 156.500 V 19.500 V 5.000 N 171.000 V 19.500 V 5.000 N 185.500 V 19.500 V 5.000 N 200.000 V

35 - Sociale  
woningbouw/ 
vereveningsfonds

198.000 V 0 N 143.500 N 54.500 V 0 N 0 N 54.500 V 0 N 0 N 54.500 V 0 N 0 N 54.500 V 0 N 0 N 54.500 V

36 - Ruimtelijke  
ordening/bestem-
mingsplannen

95.500 V 0 N 0 N 95.500 V 0 N 0 N 95.500 V 0 N 0 N 95.500 V 0 N 0 N 95.500 V 0 N 0 N 95.500 V

42 - Stedelijke  
vernieuwing

81.500 V 0 N 0 N 81.500 V 0 N 0 N 81.500 V 0 N 0 N 81.500 V 0 N 0 N 81.500 V 0 N 0 N 81.500 V

43 - Lokaal  
onderwijsbeleid

128.000 V 0 N 0 N 128.000 V 0 N 0 N 128.000 V 0 N 0 N 128.000 V 0 N 0 N 128.000 V 0 N 0 N 128.000 V

45 - Armoede- 
bestrijding

228.000 V 0 N 76.000 N 152.500 V 0 N 0 N 152.500 V 0 N 0 N 152.500 V 0 N 0 N 152.500 V 0 N 0 N 152.500 V

48 - Projecten- 
reserve

393.000 V 0 N 92.500 N 300.500 V 0 N 0 N 300.500 V 0 N 0 N 300.500 V 0 N 0 N 300.500 V 0 N 0 N 300.500 V

49 - Budget- 
overheveling

906.500 V 0 N 666.500 N 240.000 V 0 N 30.000 N 210.000 V 0 N 23.000 N 187.000 V 0 N 0 N 187.000 V 0 N 0 N 187.000 V

53 - Foodvalley 23.000 V 0 N 12.500 N 10.500 V 0 N 10.500 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

55 - Kosten  
ruimen graven

42.000 V 0 N 38.000 N 4.000 V 0 N 1.000 N 3.000 V 0 N 0 N 3.000 V 0 N 0 N 3.000 V 0 N 0 N 3.000 V

56 - Mobiliteit 
Foodvalley

216.500 V 0 N 19.000 N 197.000 V 0 N 19.000 N 178.000 V 0 N 19.000 N 159.000 V 0 N 19.000 N 140.000 V 0 N 19.000 N 121.000 V

60 - Beheer ma-
chinistenschool

160.500 V 0 N 1.500 N 159.000 V 0 N 1.500 N 157.500 V 0 N 1.500 N 156.000 V 0 N 1.500 N 154.500 V 0 N 1.500 N 153.000 V

63 - Investeren 
in het sociaal 
domein

300.000 V 0 N 16.000 N 284.000 V 0 N 0 N 284.000 V 0 N 0 N 284.000 V 0 N 0 N 284.000 V 0 N 0 N 284.000 V

Totaal bestem-
mingsreserves

5.201.000 V 34.500 V 1.509.000 N 3.726.500 V 34.500 V 129.500 N 3.631.500 V 34.500 V 99.000 N 3.567.000 V 34.500 V 48.000 N 3.553.000 V 34.500 V 48.000 N 3.539.500 V
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Saldo
31-12-2020

Toevoeging 
2021

Onttrekking 
2021

Saldo 
31-12-2021

Toevoeging 
2022

Onttrekking 
2022

Saldo 
31-12-2022

Toevoeging 
2023

Onttrekking 
2023

Saldo 
31-12-2023

Toevoeging 
2024

Onttrek-
king 2024

Saldo 
31-12-2024

Toevoeging 
2025

Onttrekking 
2025

Saldo 
31-12-2025

C. Bruto methode reserves

13 - Inrichting 
rampenstaf

6.000 V 0 N 6.000 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

20 - Sportaccom-
modaties

62.000 V 0 N 2.000 N 60.000 V 0 N 2.000 N 58.000 V 0 N 2.000 N 56.000 V 0 N 2.000 N 54.000 V 0 N 2.000 N 52.000 V

29 - Kapitaallasten 
Remmerden

139.500 V 0 N 13.000 N 126.000 V 0 N 13.000 N 113.000 V 0 N 13.000 N 99.500 V 0 N 13.000 N 86.500 V 0 N 13.000 N 73.000 V

44 - Lijsterberg 609.000 V 0 N 22.000 N 587.000 V 0 N 22.000 N 565.000 V 0 N 22.000 N 542.500 V 0 N 22.000 N 520.500 V 0 N 22.000 N 498.000 V

46 - Nieuwbouw 
gemeentehuis

930.500 V 0 N 29.000 N 901.500 V 0 N 29.000 N 872.500 V 0 N 29.000 N 843.500 V 0 N 29.000 N 814.000 V 0 N 29.000 N 785.000 V

54-Het Bestegoed 1.466.000 V 59.000 V 68.500 N 1.456.500 V 59.000 V 68.500 N 1.447.000 V 58.500 V 68.500 N 1.437.000 V 58.000 V 68.500 N 1.426.500 V 57.500 V 68.500 N 1.415.500 V

58 - Binnenstad 
west

1.522.500 V 0 N 40.000 N 1.482.500 V 0 N 40.000 N 1.442.500 V 0 N 40.000 N 1.402.500 V 0 N 40.000 N 1.362.500 V 0 N 40.000 N 1.322.500 V

61 - Cuneratoren 762.000 V 0 N 18.500 N 743.500 V 0 N 18.500 N 724.500 V 0 N 18.500 N 706.000 V 0 N 18.500 N 687.500 V 0 N 18.500 N 668.500 V

64 - Brandweer-
kazerne Elst

594.500 V 0 N 63.000 N 531.500 V 0 N 55.500 N 476.000 V 0 N 55.500 N 420.500 V 0 N 55.500 N 364.500 V 0 N 55.500 N 309.000 V

65 -Kunstgrasveld 
Elst

280.500 V 0 N 26.500 N 254.000 V 0 N 26.500 N 227.500 V 0 N 26.500 N 201.000 V 0 N 26.500 N 174.000 V 0 N 26.500 N 147.500 V

Totaal bruto 
methode 
reserves

6.373.000 V 59.000 V 289.000 N 6.143.000 V 59.000 V 276.000 N 5.926.000 V 58.500 V 276.000 N 5.708.500 V 58.000 V 276.000 N 5.490.500 V 57.500 V 276.000 N 5.272.000 V
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Saldo
31-12-2020

Toevoeging 
2021

Onttrekking 
2021

Saldo 
31-12-2021

Toevoeging 
2022

Onttrekking 
2022

Saldo 
31-12-2022

Toevoeging 
2023

Onttrekking 
2023

Saldo 
31-12-2023

Toevoeging 
2024

Onttrek-
king 2024

Saldo 
31-12-2024

Toevoeging 
2025

Onttrekking 
2025

Saldo 
31-12-2025

D. Voorzieningen

05 - Onderhoud 
gebouwen

1.059.000 V 485.000 V 302.500 N 1.241.500 V 485.000 V 174.000 N 1.552.000 V 485.000 V 461.000 N 1.576.000 V 485.000 V 313.000 N 1.748.000 V 470.500 V 550.000 N 1.668.500 V

06 - Onderhoud 
wegen

420.000 V 281.000 V 514.500 N 186.500 V 286.000 V 287.000 N 185.500 V 291.000 V 314.500 N 162.000 V 296.000 V 263.500 N 194.500 V 301.000 V 304.000 N 192.000 V

09 - Voorziening 
lijkbezorging

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

11 - Grond-
exploitaties

134.500 V 0 N 80.000 N 54.500 V 0 N 40.000 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V 0 N 0 N 14.500 V

14 - Riolering 211.000 V 0 N 0 N 211.000 V 0 N 0 N 211.000 V 0 N 0 N 211.000 V 0 N 0 N 211.000 V 0 N 0 N 211.000 V

15 - Afval 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

16 - Uitgestelde 
investering en on-
derhoud riolering

22.000 V 0 N 0 N 22.000 V 0 N 0 N 22.000 V 0 N 0 N 22.000 V 0 N 0 N 22.000 V 0 N 0 N 22.000 V

17 - Uitgestelde 
investering en 
onderhoud afval

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

20 - Egalisatie 
lijkbezorging

2.084.500 V 274.500 V 230.500 N 2.128.500 V 274.500 V 227.000 N 2.175.500 V 274.500 V 224.000 N 2.226.500 V 274.500 V 220.500 N 2.280.500 V 274.500 V 220.500 N 2.334.500 V

Totaal 
voorzieningen

3.931.000 V 1.040.500 V 1.127.500 N 3.843.500 V 1.045.500 V 728.000 N 4.161.000 V 1.050.500 V 999.000 N 4.212.000 V 1.055.500 V 797.000 N 4.470.500 V 1.046.000 V 1.074.500 N 4.442.500 V
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