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De raad heeft in juli 2022 de kaders 
voor de begroting 2023 vastgesteld.

De raad stelt in november 2022 
het beleid en de bijbehorende middelen 

voor het begrotingsjaar 2023 vast. 

De raad wordt in het 3e kwartaal 2023 
geïnformeerd over de voortgang van 

het bestuursprogramma en zal de 
aangepaste budgetten uit de 
begroting 2023 vaststellen.  

De raad wordt in het 4e kwartaal 2023 
geïnformeerd over de voortgang 

van het bestuursprogramma en zal 
de aangepaste budgetten uit de 

begroting 2023 vaststellen. 

Het college legt in het 2e kwartaal van 
2024 verantwoording af aan de raad 

over het begrotingsjaar 2023. 
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Algemeen
Rhenen is een gemeente in de provincie Utrecht, bestaande 
uit de stad Rhenen en de dorpen Elst en Achterberg. Rhenen 
is een historische stad aan de Neder-Rijn, in de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Als u Rhenen vanuit 
de Betuwe binnenrijdt waant u zich een beetje in het 
buitenland door de hoogteverschillen in het landschap. ‘s 
Avonds in het donker geven de vele lichtjes tegen de heuvels 
en de verlichte Cuneratoren een prachtig schouwspel. In 
de historische benedenstad van Rhenen voelt u zich terug 
in de tijd. Hier vindt u, naast smalle pittoreske straatjes en 
pleintjes en restanten van de eeuwenoude stadswallen, de 
markante Cunerakerk met toren. Een laat-Gotische kerk, 
gebouwd tussen 1492 en 1531. Door velen beschouwd als de 
mooiste van Nederland. 

Rhenen is dus een stad en gemeente in de provincie Utrecht. 
De gemeente Rhenen telt op 1 januari 2023 naar verwachting 
20.411 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 
circa 43 km², waarvan circa 3 km² water. Rhenen ligt op 

de zuidoostpunt van de Utrechtse Heuvelrug. De oostelijk 
gelegen en tot de gemeente behorende Grebbeberg is de 
laatste heuvel van deze stuwwal.

Gemeentewapen
De elementen uit het wapen van Rhenen zijn zo oud als de 
toekenning van het stadsrecht door de bisschop van Utrecht. 
Het wapen is afgeleid van de oude stadszegels. Het oudst 
bekende stadszegel dateert uit 1258. Er is in de loop van de 
tijd wel wat aan veranderd en het huidige wapen gaat terug 
op het stadszegel van 1483. Het bestaat uit een zilveren 
achtergrond met daarop een rood kasteel. Je zou er ook de 
stad zelf in kunnen herkennen met haar muur en drie poorten. 
De torens / poorten hebben blauwe daken. Bovenin zweeft 
een sleutel, die kan worden opgevat als symbool voor het 
zelfbestuur van de stad maar ook als verwijzing naar de apostel 
Petrus als sleutelbewaarder. Net als in de stad Utrecht zou de 
oudste kerk van Rhenen gewijd zijn aan St. Pieter, hoewel dat 
twijfelachtig is. Het wapenschild wordt vastgehouden door 
twee gouden leeuwen en “bekroond” met een gouden kroon.

De wapens van Achterberg en Elst zijn van jongere datum 
en geen echte gemeentewapens. Het wapen van Achterberg 
maakt wel gebruik van twee oudere wapens, namelijk dat 
van de dijkgraaf en heemraadschap van de Rhenense Neude 
en Achterbergse Hooilanden. Het kasteel lijkt afkomstig 
van het wapen van Rhenen, maar kan ook staan voor het 
kasteel dat ooit in Achterberg stond: De Horst. Het scheepje 
in de onderste helft is afkomstig van het wapen van het 
Veenraadschap in Veenendaal, dat in 1563 werd opgericht. 
Het heemraadschap en het Veenraadschap dekken samen 
het bijna volledige dorpsgebied van Achterberg.

1.1 DE GEMEENTE RHENEN IN HET KORT
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Het wapen van Elst is een ontwerp van Ad de Jong, geboren 
te Rhenen en actief in de historische vereniging van Rhenen. Hij 
maakte een “sprekend” wapen op grond van oude elementen 
en overwegingen, die al eeuwenlang worden gevolgd bij het 
ontwerpen van wapens. Boven is een uitgerukte elzenboom 
zichtbaar. De natuurlijke begroeiing van de omgeving van Elst 
bestond uit uitgestrekte elzenbossen, dat daaraan wellicht haar 
naam dankt. In de onderste helft komt de sleutel van St. Pieter 
terug en verder de lelie. Het Utrechtse kapittel van St. Pieter 
bezat omvangrijke landerijen rond Elst. Het westelijke deel 
van Elst viel tot de gemeentelijke herindeling van 2006 onder 
Amerongen. Het symbool van Amerongen is de lelie. Het wapen 
wordt nog gebruikt in officiële aktes, in een uittreksel van de 
burgerlijke stand en in de ambtsketen van de burgemeester.

Rhenen
Rhenen is van oorsprong een vestingstad. Bij herhaling 
fungeerde ze als voorpost: in vroeger eeuwen van het Sticht 
van Utrecht, tegen de dreiging uit het Gelderse hertogdom en 
in de recente geschiedenis van de Vesting Holland. Rhenen is 

daardoor vaak en vergaand verwoest. Het laatst in de jaren 
1940-1945. Het monument bij de ingang van het oude 
gemeentehuis aan de Herenstraat is een herinnering aan deze 
verwoesting en aan de wederopbouw.

Elst
In Elst leefde men vroeger van de tabaksteelt. U vindt er ook 
nu nog tabaksschuren, die echter niet meer als zodanig dienst 
doen. Ook vinden we in Elst een Aardkundig Monument 
en wel het sneeuwsmeltwaterdal op de Plantage Willem 
III. Een Aardkundig Monument is een gebied waarin je de 
ontwikkeling van de aarde over honderden, duizenden of zelfs 
tienduizenden jaren met eigen ogen kunt zien.

Achterberg
De kern Achterberg is vooral agrarisch getint met prachtige 
(monumentale) boerderijen. In de Middeleeuwen bezaten 
de landsheren, de bisschoppen van Utrecht, een slot in 
Achterberg, genaamd De Horst. Aan verschillende van deze 
vorsten zijn herinneringen bewaard gebleven. Zo bestaan er 
nog brieven en oorkonden die op De Horst geschreven zijn en 

door de bisschoppen getekend. 

De gemeente Rhenen in het kort H 1
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Het bestuur van de gemeente RhenenH 1.1
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Organisatieschema
De inrichting van de organisatie is één van de bouwstenen om de doelen die de gemeente heeft te 
bereiken. In de afbeelding hieronder is het organisatieschema van de gemeente Rhenen weergegeven. 

1.2 HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE RHENEN
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Het bestuur van de gemeente RhenenH 1.2

Burgemeester Hans van der Pas

Portefeuille: 
coördinatie bestuur en beleid,  
kabinetszaken, openbare orde en 
veiligheid, handhaving, versterken 
lokale democratie en participatie, 
digitale samenleving, bedrijfs- 
voering en dienstverlening en regio 
Foodvalley.

Wethouder Gert van Laar 
(SGP)
Portefeuille: 
ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen, ruimtelijke projecten, 
beheer openbare ruimte, 
riolering, afvalverwerking, 
vergunningverlening en 
Omgevingswet.

Projecten: 
Leefbaarheidsplan Elst,  
gezondheidscentrum Rhenen en 
visie op Rhenen.

Wethouder Dick Poortinga 
(Rhenens Belang)
Portefeuille:  
welzijn, volksgezondheid en sport, 
kerngericht werken, Participatiewet, 
economie, recreatie en  
toerisme en cultuur (historie). 

Projecten:  
Kwintelooijen en Stadshaven.

Wethouder Hans Boerkamp 
(D66)
Portefeuille:  
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, jeugd, onderwijs 
en kinderopvang, mobiliteit en 
bereikbaarheid, basismobiliteit en 
financiën en belastingen 

Projecten:  
Rijnburg, visie op sociaal domein, 
visie op Rhenen.

Wethouder Bert Fintelman 
(CDA)
Portefeuille:  
landelijk gebied/buitengebied, 
duurzaamheid/klimaat, natuur/ 
milieu, gemeentelijk vastgoed, 
grondbeleid en nutsbedrijven

Project: 
MFG Rhenen

1.2.1 College van burgemeester en wethouders

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het college van 
burgemeester en wethouders (college van B&W) is vergelijkbaar met het kabinet. Het college regeert en vormt het dagelijks bestuur 
van een gemeente. Hieronder volgt de samenstelling van het college van B&W op 1 september 2022.
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1.2.2 Gemeenteraad 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in 
een gemeente en is te vergelijken met de 
Tweede Kamer:
- de gemeenteraad bepaalt (de hoofdlijnen 
van) het beleid en ziet toe op de uitvoering 
daarvan door het college van B&W, rekening 
houdend met signalen en informatie uit de 
samenleving;
- de gemeenteraad stelt de begroting en 
jaarrekening vast en benoemt en ontslaat 
wethouders.

De burgemeester is voorzitter van de 
gemeenteraad die verder is samengesteld 
uit 19 gekozen raadsleden. 

Op deze pagina staat het overzicht van de 
gemeenteraad conform de samenstelling op 
1 september 2022.

Gabriëlle Geerts Justin HermsenHans Hoksbergen Ben Hartholt Eef Brouwer

Richard Salari Ingebrid Kiwiet Geertje Wiesenekker Willem Oorschot Henri Pabst-
van 't SlotLeo Schenk

Bart OosterhoffDineke JansenCaroline Folmer

Het bestuur van de gemeente Rhenen H 1.2

Gert Hovestad Jan Bosch Gert Jan van LeeuwenBart van der Tang Marco Mulder
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1.3 BERICHT VAN HET COLLEGE
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Bericht van het college H 1.3

Onzekerheid
Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen in de wereld zich in een rap tempo op en is de financiële 
onzekerheid groot. Een jaar geleden dachten we dat we nu in de nasleep van corona zouden 
kunnen werken aan herstel. Inmiddels hebben we te maken met de oorlog in Oekraïne. 
Daardoor zijn niet alleen veel mensen op de vlucht geslagen. Het heeft ook wereldwijd geleid 
tot een energiecrisis, tekorten aan grondstoffen en mede daardoor een enorme inflatie.

Energiearmoede
De energierekening lijkt met de huidige prijzen voor velen onbetaalbaar te worden. Het Rijk 
heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat er een plafond komt op energieprijzen. Daarmee 
moet voorkomen worden dat schulden te ver oplopen. Er komen ook steunmaatregelen voor 
sectoren die sterk afhankelijk zijn van energie. In de uitwerkingen moeten we zien of dit op tijd 
is gekomen. Zeker is, dat dit extra aandacht aan het armoede- en schuldenbeleid vraagt van ons 
als gemeente. Hier gaan we snel mee aan het werk.

Financiële positie
Financieel staan we er als gemeente goed voor en dus hebben we ook de mogelijkheden. Dat 
komt doordat het Rijk eindelijk over de brug is gekomen met extra geld voor gemeenten.  Het is 
nieuw dat daarbij ook voor een aantal jaren zekerheid over de uitkering van het gemeentefonds 
is gegeven. Dit levert tot 2025* financiële ruimte om te investeren in de samenleving. Daardoor 
kunnen we dit doen zonder stijging van de woonlasten in 2023, als we samen de ambitie van 
nog beter afval scheiden waar kunnen maken. Het college heeft de wens om de woonlasten ook 
voor de jaren 2024 tot en met 2026 niet te verhogen.

Woningbouw en projecten
We willen bouwen aan een duurzame toekomst van Rhenen. Los van de ambities in 
het bestuursprogramma, zijn er al veel ontwikkelingen gaande. Zo komt er een nieuw 
gezondheidscentrum in Rhenen met daar bovenop 40 woningen. In Elst werken we aan 
het dorpscentrum. Daarnaast wordt in 2023 ook gestart met de bouw van een nieuw 
sportcomplex en multifunctioneel centrum op de plek van  ‘t Gastland. Er zijn verschillende 
woningbouwprojecten in voorbereiding. Ook gaan we in samenwerking met de regio inzetten 
op snel te bouwen flexwoningen in onze gemeente.

Energietransitie
De energietransitie staat onverminderd hoog op de agenda met de uitvoering van de regionale 
energiestrategie. Dat is nu extra urgent. Hoe zorgen we er samen voor dat we minder 
energie gaan verbruiken? En dat wát we verbruiken duurzaam is opgewekt? Daarmee kunnen 
huishoudens, bedrijven en instellingen nu en in de toekomst geholpen zijn, los van Rijkssteun. 

Omgevingswet
Op 1 januari 2023 treedt de omgevingswet in werking. Dat gaat veel invloed hebben op de 
manier waarop wij als gemeente werken. Daarom zal begin 2023 de Visie op Rhenen 2035 
worden vastgesteld. Hieraan is de afgelopen jaren samen met inwoners en organisaties gewerkt. 
Dat zal helpen bij het maken van keuzes met de belangrijke opgaven van nu. 

Op het moment van schrijven is de herfst van 2022 net aangebroken. Deze begroting gaat over de plannen voor 2023 
en verder. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn dit voorjaar geweest en net voor de zomer is het nieuwe college 
van B&W begonnen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw bestuursprogramma. Die plannen zijn nog niet af en dus nog niet 
financieel verwerkt in de begroting die voor u ligt. 

*Bij de septembercirculaire zijn voor het jaar 2026 eenmalig extra middelen ontvangen. 

Hierdoor slaat het tekort van € 214.000 om naar een voordeel.
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Mobiliteit
Zo vormt de Visie op Rhenen ook de basis voor een nieuw mobiliteitsplan. Onverminderd 
belangrijk blijft voor ons het stimuleren van vervoer per fiets. Dat doen we door stapsgewijze 
verbetering van belangrijke fietsroutes. Maar ook met maatregelen om fietsen door het 
Binnenveld prettig en veiliger te maken. De provincie begint komend jaar met de herinrichting 
van de kruising bij Achterberg voor het bevorderen van veiligheid en doorstroming. Een 
belangrijke factor is komend jaar ook het besluit van het Rijk voor een bijdrage om de Rijnbrug 
te realiseren.

Sociaal Domein
Ook op het sociaal domein speelt er veel het komend jaar. Het armoedebeleid heeft prioriteit. 
Er staat ook veel te gebeuren op terrein van de jeugdhulp. Er wordt door alle betrokken 
organisaties gewerkt aan een hervormingsagenda. Met als doel het stelsel houdbaar en beter 
te organiseren. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe visie en beleid voor het sociaal domein. 

Economie- en landbouwtransitie
Er wordt gewerkt aan een economische agenda voor Rhenen, deze wordt begin 2023 
vastgesteld. Hierbij zullen zeker ook keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd vraagt de 
transitie van de landbouw onze volle aandacht, mede door de urgentie die het Rijk vraagt voor 
aanpak van stikstof. Hiervoor is extra capaciteit nodig om bij de provincies de belangen van 
Rhenen goed te waarborgen.

Dit is een beknopte samenvatting. We verwachten dat deze thema’s in 2023 een belangrijke rol 
spelen in ons werk . Dit doen we niet alleen als gemeente, maar samen met onze partners en 
inwoners. De afgelopen jaren hebben wel laten zien dat we niet alles kunnen voorzien. En dus 
flexibel moeten zijn. Daarin zit gelukkig ook onze kracht.
Wilt u meer weten? U bent van harte welkom, we vertellen het u graag!

Met hartelijke groet,
Het College van Burgemeester en Wethouders

Bericht van het collegeH 1.3
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Economisch beeld
Deze begroting verschijnt wederom in een tijd met veel onzekerheden. De oorlog in Oekraïne, 
de energiecrisis, de schaarste aan grondstoffen en de inflatie zorgen voor veel onzekerheid. 
Gelukkig presteert de economie als geheel goed. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne 
lijken vooralsnog geen structurele schade voor de economie op te leveren. Het onderliggende 
beeld is echter wel aan het veranderen. Vooral de inflatie en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheid remmen de economische groei. De inflatie is historisch hoog* en langdurig hoge 
prijzen zijn niet uit te sluiten. Met name energie zorgt voor forse prijsstijgingen. Mensen maken 
zich zorgen over de stijgende kosten van hun levensonderhoud. Dit raakt hen in hun eigen 
bestaanszekerheid of die van hun bedrijf. Het kabinet komt daarom met ondersteuning voor 
de koopkrachtproblemen. De huidige ontwikkelingen onderstrepen wel het belang van de  

 
energietransitie. De energietransitie raakt ook de grote (ruimtelijke) opgaven waar Nederland 
voor staat. Daarvoor is voldoende personeel nodig. De historische krapte op de arbeidsmarkt is 
daarbij een probleem. In 2022 zijn er 143 vacatures op 100 werkzoekenden. Ter vergelijking in 
2019 waren het 68 vacatures per 100 werkzoekenden. De hiervoor geschetste ontwikkelingen 
vormen de komende jaren een grote uitdaging waarbij de lokale overheid nadrukkelijk betrokken 
is. 

* De inflatie is in september 2022 gestegen naar 17,1%. Volgens het CBS is dit de hoogste inflatie 
sinds de Tweede Wereldoorlog. De torenhoge inflatie vormt een groot risico. Dit risico is niet alleen 
voor de betaalbaarheid van inwoners van belang, maar ook voor de lasten van onze gemeente.

1.4 ECONOMISCH EN FINANCIEEL BEELD OP HOOFDLIJNEN
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Financieel beeld
Financiële positie
Een gezonde financiële positie op zowel de korte als de lange termijn is belangrijk. De gemeente-
lijke financiën moeten dus duurzaam op orde zijn. De afgelopen jaren was dat ook het geval 
ondanks diverse ombuigingsoperaties. Ook de komende jaren is de financiële positie redelijk 
tot goed te noemen. Deze conclusie kunnen we medio 2022 trekken uit een analyse van de 
financiële kengetallen over de jaren 2023 - 2026. Het beeld dat in de begroting voor die jaren 
is geschetst is volledig in lijn met het beeld uit de perspectiefnota 2023. In de begroting 2023 
is voor de jaren 2023-2025 sprake van voordelige resultaten*. De omvang hiervan ligt tussen 
de € 1,4 en € 2,9 miljoen per jaar. In 2026 slaat het voordelig resultaat om in een tekort van 
€ 214.000. 

Volgens de landelijke signaalwaarden vallen de kengetallen over het weerstandsvermogen, 
risico’s bij de grondexploitaties, belastingcapaciteit en de structurele exploitatieruimte tot en 
met 2025 in de categorie minst risicovol. Tegenover dit positieve beeld staan de oplopende  

 
schuldquotes, de daling van de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte in 2026. Meer 
informatie over de ontwikkeling van de kengetallen vindt u terug vanaf pagina 162.

Uitkeringen gemeentefonds - Prinsjesdag 20 september 2022
* In de begrotingsresultaten zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds gebaseerd op 
de meicirculaire 2022. De reden hiervan is dat de provincie het toezichtregiem daarop 
baseert. Op Prinsjesdag (20 september 2022) is meer bekend geworden over de meerjarige 
ontwikkeling van het gemeentefonds. De financiële vertaling daarvan heeft plaatsgevonden  
in de septembercirculaire. In deze circulaire compenseert het Rijk gemeenten in 2026 
eenmalig met een bedrag van € 1 miljard voor de daling van het accres bij de meicirculaire 
2022 (€ 1,4 miljard). Door het eenmalige karakter van die bijdrage zegt deze tegemoetkoming 
niets over de periode na 2026.
Voor veel gemeenten en ook voor Rhenen lost deze extra bijdrage het tekort in 2026 op. 
Meer informatie hierover kunt u lezen in de financiële begroting.

Bericht van het college H 1.3
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Economisch en financieel beeld op hoofdlijnenH 1.3

Ontwikkeling resultaten 2023 - 2026
Op basis de inzichten in juli/augustus 2022 hebben de resultaten 2023-2026 zich na de 
perspectiefnota als volgt ontwikkeld:

(€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

A. Resultaten perspectiefnota 2023 1.963 V 1.506 V 2.620 V 147 N

B. Aanpassing budgetten bij opstellen 
(meerjaren) begroting 2023 - 2026 

233 N 19 N 188 V 67 N

C. Geraamde resultaten  2023 – 2026 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

Meer informatie over de meerjarige resultaten vindt u vanaf pagina 157. U vindt daar ook 
informatie over het structureel en incidenteel resultaat. De ontwikkeling daarvan is mede 
bepalend voor het toezichtregiem van de provincie. 
In de financiële bijstellingen na de perspectiefnota 2023 (punt B.) zijn de wettelijke 
onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectiefnota 2023 verwerkt. Daarnaast is in 
het kader van de arbitragezaak jeugd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanaf 2024 
100% van het basisbedrag te verwerken in de begroting in plaats van het eerder toegestane 
percentage van 75%. Deze mogelijkheid is door het Rijk in overleg met de VNG en het IPO 
geboden omdat veel gemeenten in 2026 geconfronteerd werden met een aanzienlijk tekort. 
De belangrijkste reden hiervan is de forse daling van het accres in de uitkering van het 
gemeentefonds. Tegenover de extra baten staat een nadelig effect omdat een deel van het 
basisbedrag uit de arbitragezaak jeugd door het Rijk is aangemerkt als ombuiging. De eerdere 
verwachting was dat het Rijk het aandeel van de ombuiging in de vorm van een verhoging 
van de inkomsten uit het gemeentefonds zou compenseren. De andere invalshoek zorgt dat 
in de begroting 2023 en de meerjarenraming vanaf 2024 een taakstelling in het programma 
Sociaal - maatschappelijk is opgenomen. De taakstelling is gebaseerd op 80% van het bedrag 
van de ombuiging. Hieronder ligt de aanname dat sommige maatregelen die het Rijk aanreikt 
aan gemeenten door ons al zijn geïmplementeerd. De taakstelling in het programma Sociaal – 
maatschappelijk vormt een onzekerheid is deze begroting. Dit geldt ook voor de compensatie 
van de kosten voor de jeugdzorg via de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de periode na 
2023 heeft het kabinet hierover nog geen besluit genomen.   

Bestuurlijke ambities en de financiën
De opgaven in Nederland en zo ook voor gemeenten zijn groot. Door de alsmaar stijgende 
prijzen neemt de groep inwoners en bedrijven waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat 

toe. Ook de ruimtelijke opgave vormt de komende jaren een grote uitdaging. De ruimte in 
Nederland is schaars, terwijl de opgaven groot zijn. De aandacht voor de kwetsbare inwoners 
en de grote ruimtelijke opgaven zullen uitgewerkt worden in het bestuursprogramma. In het 
bestuursprogramma zal de verdere uitwerking en concretisering plaatsvinden. Verder is het 
belangrijk om de komende jaren aandacht te hebben voor de oplopende schuldquotes.
Naast de reguliere middelen voor de uitvoering van het bestuursporgramma bieden de huidige 
begrotingsresultaten en de extra middelen uit de septembercirculaire gelukkig handvatten om 
deze uitdagingen de komende jaren aan te gaan. Dat is ook met meer financiële armslag een 
forse uitdaging, zeker tegen het licht van hoge prijzen, schaarste aan grondstoffen en de krapte 
op de arbeidsmarkt.
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Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen H 1.3

Perspectiefnota 2023

Inleiding
De perspectiefnota is de voorloper van de begroting. In deze nota vindt in de regel de afweging 
plaats tussen de beschikbare financiële middelen en de activiteiten en projecten die het bestuur 
wil uitvoeren om de bestuurlijke ambities te realiseren. Ook worden de uitgangspunten voor 
het opstellen van de begroting in de perspectiefnota vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan 
het percentage van de loon- en prijsontwikkelingen, de indexatie van de belastingen en het 
opslagpercentage voor de overhead. 

Door de bestuurlijke overgangsfase na de gemeenteverkiezingen heeft de raad in de 
perspectiefnota 2023 alleen ingestemd met de wettelijke/ onvermijdelijke beleidsvoornemens. 
De kosten hiervan oplopend van € 224.000 in 2023 naar € 303.000 vanaf 2024 zijn in de 
begroting 2023 opgenomen. Deze beleidsvoornemens zijn in de tabel hierna weergegeven.

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026 (€ x 1.000)

Wettelijke / onvermijdelijke 
beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

Programma 3 - Fysiek

3a Telecomwet 3.1 P.M. P.M. P.M. P.M.

3b Omgevingswet 3.2 P.M. P.M. P.M. P.M.

3c Wet kwaliteitsborging 3.2 P.M. P.M. P.M. P.M.

P.M. P.M. P.M. P.M.

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

4a Wet aanpak Meervoudige problematiek 
 Sociaal

4.0 P.M. P.M. P.M. P.M.

4b Wet Kinderopvang 4.1 0 N 0 N P.M. P.M.

4c Uitbreiding formatie jeugdteam 4.2 115 N 115 N 115 N 115 N

4d Wetswijziging Wet maatschappelijke  
 ondersteuning

4.4 P.M. P.M. P.M. P.M.

4e Rechtmatigheid toezicht Wmo 4.4 20 N 89 N 89 N 89 N

4f Integraal inclusiebeleid 4.4 89 N 99 N 99 N 99 N

4g Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4.5 P.M. P.M. P.M. P.M.

4h Wetswijziging Participatiewet - inkomen 4.6 P.M. P.M. P.M. P.M.

224 N 303 N 303 N 303 N

Totaal 224 N 303 N 303 N 303 N

In de tabel zijn de kosten voor de beleidsvoornemens die samenhangen met hogere wet- en 
regelgeving met een P.M.-post weergegeven. Vooralsnog gaan we ervan uit dat gemeenten 
hiervoor volledig door het Rijk worden gecompenseerd. Hierover is op landelijk niveau 
nadrukkelijk gesproken naar aanleiding van de arbitragezaak jeugd. Op basis van het (recente) 
verleden vormt dit uitgangspunt een risico. Zeker voor de aanloopkosten van nieuwe wet- en 
regelgeving. 
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Inleiding

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan is 
onderverdeeld in:
a.  2 programma overstijgende thema’s en  
b. 7 reguliere programma’s. 

Programma overstijgende thema’s
De 2 programma overstijgende thema’s gaan over duurzaamheid en woningbouw. Aan beide 
thema’s is door de landelijke overheid een hoge urgentie toegekend. Daarom zijn alleen deze 2 
thema’s in de begroting opgenomen. Een programma overstijgend thema kan niet alleen door 
(lokale) overheden worden opgelost. Het is noodzakelijk dat maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, kennisinstellingen en inwoners hieraan een (ondersteunende) bijdrage leveren. 
Andere kenmerken zijn:
a.  hebben betrekking op meerdere beleidsterreinen en/of leefdomeinen;
b.  zijn toekomstgericht (vaak voor de lange termijn) en
c.  zijn van grote invloed op de samenleving. 

Tussen de thema’s en de programma’s zijn onderlinge relaties gelegd. Voor duurzaamheid geldt 
dat ook een verbinding is gemaakt met de paragraaf. Door de informatie op deze manier te 
presenteren willen we het bestuur ondersteunen om de overvloed aan informatie die hierover 
beschikbaar is beter te kunnen duiden. Hiermee krijgt het bestuur beter zicht op de vraag of 
en op welke wijze de gestelde doelen gehaald worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. 
Als deze aanpak aansluit bij de informatiebehoefte van de raad, dan kunnen in de toekomst 
soortgelijke vraagstukken meer themagericht worden opgepakt.

Programma’s
De 7 reguliere programma’s zijn een vast onderdeel in de begroting. Een programma is een 
samenhangende verzameling van activiteiten. Deze worden uitgevoerd om de beoogde 
bestuurlijke doelen binnen het programma te realiseren. Ieder (deel)programma is opgebouwd 
uit de 3 W-vragen die op grond van de BBV verplicht zijn:
1.  Wat willen we bereiken?
2.  Wat meten we? 
3.  Wat gaan we ervoor doen? 

Aanvullend op de verplichte vragen zijn drie extra W-vragen toegevoegd:
4.  Welke ontwikkelingen zien we?
5.  Wie hebben we daarbij nodig?
6.  Wat kost het?

Paragrafen
De paragrafen vormen een belangrijke informatiebron en beogen een ”dwarsdoorsnede” van de 
programma’s te geven. Het doel van de paragrafen is om informatie die voorheen op meerdere 
plekken stond bijeen te brengen. Hierdoor is het mogelijk om beter inzicht en overzicht te 
krijgen in deze onderwerpen. De raad heeft hiermee een extra instrument in handen om 
beleidskaders vast te stellen en de uitvoering te kunnen controleren.

Leeswijzer
Programma’s
Ieder programma begint met een korte inleiding. Dit wordt gevolgd door de opbouw van 
het programma en het maatschappelijke doel. Indien van toepassing gaan we daarna in op 
de programma-overstijgende activiteiten. We sluiten het programma af met een financieel 
overzicht. 

Deelprogramma’s
Een deelprogramma is een verdere uitwerking van een programma. Ieder deelprogramma 
begint met de beleidsdoelen. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de reguliere 
activiteiten en, indien van toepassing, de wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens en de 
overige ontwikkelingen. We sluiten het deelprogramma af met de samenwerkende partners die 
bij de uitvoering betrokken zijn, indicatoren een financieel overzicht van het deelprogramma. 

Indicatoren
Met indicatoren meten we de voortgang van de doelen. Bij de actualisatie van bestaand / 
opstellen van nieuw beleid worden bestuurlijk relevante indicatoren bepaald. In de begroting 
2023 zijn daarom alleen de wettelijk verplichte BBV indicatoren opgenomen. Als deze 
indicatoren samenhangen met het eigen beleid dan presenteren we die zichtbaar in het 
(digitale) boekwerk. De overige indicatoren zijn achter de loep opgenomen.

Beleidsbegroting H 2
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Programma overstijgende thema’s 2.0 
A. Duurzaamheid
In 2015 stemde Nederland in met het mondiale Parijsakkoord. Net als andere landen moet 
Nederland een flinke inspanning leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 
twee graden en liever nog: anderhalve graad. Hoe Nederland dit gaat doen is vastgelegd in 
het Nederlandse Klimaatakkoord. In dit akkoord staan afspraken voor verschillende sectoren: 
elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw en landgebruik. Deze 
afspraken hebben als doel de CO2 uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft (49%) 
ten opzichte van 1990. Om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. We gaan onder 
andere elektrisch rijden, onze huizen verwarmen zonder aardgas, energie besparen en energie 
duurzaam opwekken.

De nationale doelstellingen zijn de afgelopen jaren vertaald naar provinciale, regionale en 

lokale ambities. We hebben ons als gemeente samen met de overige Utrechtse en Gelderse 
gemeenten uit Regio Foodvalley aangesloten bij het Gelders energie akkoord (GEA). Regio 
Foodvalley heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente Rhenen heeft de 
ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

Energieneutraal
De energietransitie is een essentieel onderdeel van het Klimaatakkoord. Om als gemeente Rhenen 
in 2040 energieneutraal te zijn is de routekaart energietransitie opgesteld. Door het besparen 
van energie, het duurzaam opwekken van energie en een zorgvuldig gebruik van grondstoffen 
willen we de opwarming van de aarde en klimaatverandering tegengaan. We werken hierbij 
vooral samen met de provincie Utrecht, de Regio Foodvalley en woningcorporatie Rhenam. 
In de routekaart zijn de drie pijlers energieneutraal, circulair en klimaatbestendig omschreven. 
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Programma overstijgende thema's H 2.0

Samen vormen zij de gemeentelijke duurzaamheidsboom. Elke tak van de duurzaamheidsboom 
kent zijn eigen werkzaamheden die bijdragen aan het duurzamer maken van de gemeente 
Rhenen. De werkzaamheden worden integraal afgestemd en gemeente breed uitgevoerd. 
Nadere informatie hierover kunt u terug vinden in de verschillende (deel)programma’s.

Omdat (grootschalig) energie opwekken niet ophoudt bij de grens van de gemeenten, is 
Nederland onderverdeeld in 30 energieregio’s. Samen hebben zij de opgave gekregen om in 
2030 tenminste 35 TWh (terrawattuur= 1 miljard kilowattuur) aan duurzame elektriciteit op 
land op te wekken met zonne- en windenergie. Elke energieregio werkt hier een aanpak voor 
uit in een regionale energiestrategie (RES). Rhenen werkt Foodvalley verband aan de RES. In 
2021 is de RES 1.0 vastgesteld. De strategie wordt elke twee jaar herijkt op grond van nieuwe 
inzichten, innovaties en ervaringen. Medio 2023 zal daarom de RES 2.0 verschijnen.

Een ander onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie: de transitie naar aardgasvrije 
verwarming van de gebouwde omgeving. Elke gemeente heeft in 2021 een transitievisie 
warmte (TVW) vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente stap voor stap toewerkt naar 
een aardgasvrije gebouwde omgeving. De TVW maakt nog geen definitieve keuze voor een 
duurzaam warmtealternatief. Deze keuzes maken we in een intensief vervolgtraject samen 
met de wijk. Dat leggen we vast in een wijkuitvoeringsplan. In 2022 beginnen we in de twee 
aangewezen startwijken: Achterberg en Remmerden. 

De route voor de energietransitie naar 2030 zit vol met uitdagingen, waaronder netcongestie. 
Om toch stappen te kunnen maken verkennen we samen met ondernemers slimme oplossingen, 
die met name bedrijven kunnen toepassen om de verduurzamingslag toch te maken. Het 
is namelijk niet alleen nuttig voor het milieu, maar ook voor de stabiliteit van productie en 
uiteindelijk de portemonnee. De slimme-energie-oplossingen die we verkennen staan ook wel 
bekend als ‘Smart Micro Grids’ (SMGs). Deze worden gekenmerkt door een effectieve mix van 
energie consumptie, opwekking en opslag. Dit is met name interessant voor bedrijventerrein 
Remmerden, maar bijvoorbeeld ook voor de dierentuin. 

Als ‘duurzaamheidsmakelaar’ brengen we lokale verenigingen, bedrijven en instellingen met 
elkaar in contact voor een duurzame samenwerking. Bijvoorbeeld via de Energie Coöperaties 
en een nieuw op te richten adviesraad duurzaamheid. Maar ook via de werkgroep Fairtrade 
gemeenten en het Repair Café. Voor het stimuleren van elektrisch rijden plaatsen we naar 
behoefte laadpalen in het openbaar gebied. En we versnellen de uitrol van het aantal laadpunten 
via een lokaal laadpalenplan.

Circulair
De pijler circulaire economie wordt voornamelijk integraal aangepakt. Binnen verschillende 
werkvelden lopen ontwikkelingen die horen bij een circulaire economie. De gemeente heeft 
het convenant duurzaam beton ondertekend. Dit ter stimulering van hergebruik van beton, 
waardoor de CO² uitstoot wordt verminderd en er minder primaire (natuurlijke) grondstoffen 
nodig zijn. We werken samen met Regio Foodvalley om via de zogeheten Living Labs invulling te 
geven aan het begrip circulariteit. Via het inkoopbeleid - dat eind 2019 is vastgesteld – wordt het 
circulair inkopen aangemoedigd. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd hun bedrijfsvoering 
zoveel mogelijk circulair uit te voeren. En zijn we al een aantal jaar een Fairtrade gemeente. 
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In de Economische Agenda staat beschreven welke keuzes gemaakt kunnen worden voor een 
toekomstbestendig, duurzaam en circulair bedrijventerrein. Afhankelijk van het budget kunnen 
aanpassingen worden uitgevoerd aan bestaande en nieuwe bedrijven en kan er mogelijk worden 
geïnvesteerd in een ambassadeur. 
Een belangrijk aspect in een circulaire samenleving is het scheiden en hergebruiken van 
grondstoffen. Als onderdeel hiervan gaan we samen op weg naar minder afval. We kijken hierbij 
toekomstgericht naar afval, waarbij afval wordt gezien als nieuwe grondstof. In 2021 is het 
nieuwe afval- en grondstoffenbeleid 2020-2030 ingegaan. In het afval- en grondstoffenbeleid 
2020-2030 staat de doelstelling om in 2030 nog slechts 30 kilo restafval per inwoner per 
jaar te hebben in de gemeente Rhenen. Eind 2021 hadden we ongeveer 140 kilo waar dit 
in 2020 nog 187,5 kilo was. Dit resultaat is gerealiseerd door de maatregelen uit fase 1 van 
het uitvoeringsprogramma van het afval- en grondstoffenbeleid uit te voeren. In 2021 is het 
bronscheidingspercentage met 5,5% gestegen tot 73,5%. Hiermee komen we dichterbij de 
doelstelling van 75%.
In 2023 willen we naar 110 kilo restafval per inwoner. Voor de komende jaren is de ambitie 
70 kilo restafval per inwoner in 2026. Naast de ingezette koers op verlaging van de frequentie 
van het ophalen van het restafval en verbetering van de voorzieningen bij hoogbouwlocaties, 
wordt er in 2023 gekeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van de inzamellocaties voor de 
luierinzameling en incontinentiemateriaal. Ook komt de focus de aankomende jaren meer te 
liggen op de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen (papier, PMD, GFT, textiel, glas, et 
cetera) en vermindering van grofvuil. Momenteel zitten we op 22 kg grofvuil per inwoner per 
jaar. We streven er naar dit stapsgewijs terug te brengen naar 0-5 kg per inwoner. Voor 2026 is 
dit streven 10 kg per inwoner.

Klimaatbestendig
De derde pijler is een klimaatbestendig Rhenen. In lijn met de landelijke doelstelling, verwoord 
in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, willen we in 2050 klimaatbestendig zijn. Het versneld 
aanpassen van de omgeving om de gevolgen van weersextremen te beperken is hierbij 
uitgangspunt. In februari 2022 is het beleidsplan ruimtelijke adaptatie (RAP) vastgesteld door 
de Raad van de gemeente Rhenen. Basis voor dit plan is: 
- De klimaatanalyse opgesteld met onder andere de kennis en ervaringen van inwoners. 
 De klimaatanalyse laat de gevolgen van hitte, wateroverlast, overstromingen en droogte 
 op kaart zien. 
- Onderzoek naar de woonwijken die de meeste gevolgen ondervinden van weersextremen.
- De bestuurlijke ambities die in 2019 zijn bepaald door het college en de raad van de 
 gemeente Rhenen, besturen en directie van waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat, 
 Veiligheidsregio Utrecht, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, LTO Rhenen en Vitens. 

In het RAP staan 9 bestuurlijke ambities die vertaald zijn naar definities, doelstellingen en 
maatregelen. De uitwerking van deze ambities hebben een gevolg voor de hele organisatie van 
de gemeente. De grootste uitdaging om de gevolgen van klimaat/weersextremen te beperken 
is dan ook het organiseren van een integrale aanpak. Een integrale samenwerking is essentieel 
om klimaatadaptatie succesvol te implementeren. 
Zo zal het ‘groenblauwe’ werken het nieuwe normaal binnen alle beleidsvelden moeten 
worden. Zal in alle ruimtelijke ontwikkelingen de klimaatanalyse als basis moeten dienen en 
het groenbelang volwaardig worden meegewogen. Ook op de andere beleidsterreinen moeten 
de gevolgen van hittestress op inwoners mede het beleid en uitvoering gaan bepalen. 

Programma overstijgende thema'sH 2.0
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Inmiddels zijn wij gestart om klimaat in het werk te integreren. Zo is de Meerjarenplanning van 
de openbare ruimte aangepast en het criterium klimaat hierin meegenomen. In de adviezen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt klimaat meegenomen. 

Naast het ‘groenblauwe’ werken wordt ook gefocust op het stimuleren van klimaat adaptief 
gedrag onder inwoners. Naast informatie zenden wordt ook actief gestimuleerd door 
bijvoorbeeld de voorlichtingscampagne “ga Rhenen ontstenen en vergroenen”. Samen met 
Rhenam Wonen worden huurders gefaciliteerd en ondersteunt in het ontstenen en vergroenen 
van hun voortuinen. Het opstellen van een groenblauwe subsidieregeling van de gemeente kan 
inwoners verder stimuleren om klimaat adaptief aan de slag te gaan.

B. Woonbouwopgave in perspectief

Landelijk en regionaal
In september 2020 heeft het Rijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Hierin 
geeft het Rijk de langetermijnvisie op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de 
leefomgeving in Nederland. Een dringende maatschappelijke opgave in de NOVI is de bouw 
van 1 miljoen nieuwe woningen tot 2050 om het woningtekort op te lossen. Daarnaast gaat het 
in de NOVI ook om dringende opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, 
bereikbaarheid, (circulaire) economie en een toekomstbestendig landelijk gebied. En het besef 
dat al deze ingewikkelde opgaven in samenhang moeten worden bekeken omdat er beperkte 
ruimte is in Nederland.

In maart 2022 heeft het Rijk de Nationale Woon- en Bouwagenda gepubliceerd. In deze agenda 
worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de 
komende jaren geschetst. Het doel van deze agenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. De Nationale Woon- en 
Bouwagenda bevat zes programma’s (woningbouw, een thuis voor iedereen, betaalbaar wonen, 
leefbaarheid en veiligheid, verduurzaming en wonen en ouderen) die de komende tijd worden 
uitgewerkt. 

Het Rijk neemt met deze agenda regie op de volkshuisvesting. Zo moeten er bijvoorbeeld tot 
2030 versneld 900.000 woningen worden gebouwd, waarvan 2/3 betaalbare woningen. Ook 
moeten er meer flexwoningen en woningen door transformatie worden toegevoegd. Het Rijk 
wil afdwingbare prestatieafspraken en regionale woondeals maken met provincies, gemeenten, 
corporaties en marktpartijen over het opvoeren van het tempo, nieuwbouw en betaalbare 
woningen. Dit is een grote uitdaging, omdat er op dit moment naast schaarse ruimte sprake is 
van stikstofproblematiek, krapte op de arbeidsmarkt en sterk stijgende bouwkosten.

Stedelijke netwerken
In de regio’s Arnhem/Nijmegen en Foodvalley (ANF) wordt de komende periode op basis 
van de verstedelijkingsstrategie in acht deelgebieden samengewerkt aan gebiedsgerichte 
uitwerkingen. Voor de gemeente Rhenen betekent dit een verdere uitwerking van mogelijke 
woningbouw in het deelgebied “Foodvalley-zuid” samen met de gemeenten Ede, Veenendaal 
en Wageningen. 

Programma overstijgende thema's H 2.0
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Regio Foodvalley
Binnen Regio Foodvalley wordt sinds 2014 via de regionale woonagenda samengewerkt op het 
gebied van wonen. De ambitie van de regio is om, in aansluiting op de bovengenoemde forse 
woningbouwopgave van 40.000 woningen, de komende jaren verder samen te werken via het 
Regionaal Actieprogramma Wonen. Binnen het thema betaalbare woningbouw wil de regio 
verdergaand samenwerken door het sluiten van een convenant met gemeenten, corporaties en 
marktpartijen om samen te werken aan de complexe opgaven. 

Naast het thema (betaalbare) woningbouw gaat het in dit programma ook om het thema 
verdere verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en om het thema wonen en zorg, 
zoals de regionale afstemming van de huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Het 
bouwen van woningen in de Regio Foodvalley heeft ook grote gevolgen voor de verkeersdruk. 
In 2022 wordt er door de regio gewerkt aan een Bereikbaarheidsagenda 2023-2026. Hierin 
worden de regionale uitdagingen op het gebied van verkeer vertaald naar concrete projecten 
waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Daarbij wordt ook de verwachte toename 
van verkeer als gevolg van de verstedelijking meegenomen.

Lokaal
Woonvisie Rhenen
In de hierboven genoemde Nationale Woon- en Bouwagenda wordt verdergaand ingezet op de 
ambities uit onze woonvisie. We zullen de komende periode onderzoeken hoe we als gemeente 

kunnen anticiperen op dit nieuwe Rijksbeleid. We gaan de komende tijd aan de slag met acties 
gericht op toekomstbestendig en betaalbaar wonen. Over het onderwerp wonen met zorg 
vindt u informatie in het programma Sociaal maatschappelijk.

Mobiliteit
Het bouwen van woningen betekent ook dat er extra verkeer te verwachten is. We moeten 
ons de komende jaren gaan voorbereiden op de komst van de extra woningen, waarbij ook 
de uitdaging is om bestaande problemen op te lossen. Daarbij kan niet altijd meer voor het 
faciliteren van alle vervoersmiddelen gekozen worden. We moeten meer ruimte creëren voor 
fiets en openbaar vervoer om de druk op de autowegen te verminderen. Daarmee verbeteren 
we de doorstroming én zetten we ons in om de klimaatdoelstellingen te halen, zoals vastgelegd 
in het Klimaatakkoord. 

Flexwoningen
De gemeente Rhenen heeft belangstelling om mee te doen aan de regiodeal flexwoningen van 
het ministerie van Volkshuisvesting. Wij doen mee voor mogelijk 150 woningen. Deze woningen 
zijn bedoeld voor starters, studenten, statushouders en andere groepen waar de woningnood 
hoog is. Aan de regiodeal is een subsidie gekoppeld per flexwoning, met als voorwaarde dat 
deze dan in 2023 moeten staan. Dit ook vanwege de hoge urgentie op de woningmarkt, die wij 
ook merken in onze gemeente. Op dit moment zoekt het college naar mogelijke locaties voor 
het plaatsen van deze flexwoningen.

Programma overstijgende thema'sH 2.1
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Programma
BEDRIJFSVOERING
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Inleiding
De kracht van de gemeente Rhenen zit in onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Met elkaar maken we plannen voor een 
waardevolle toekomst. Bij de plannen hebben we aandacht voor nieuwe 
ideeën. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
betrekt de inbreng bij hun besluiten.

Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke organisatie bij 
het op een effectieve en efficiënte manier realiseren van de doelstellingen 
die in de programma's zijn opgenomen. 
Dit programma bestaat uit de deelprogramma’s Bestuur, Organisatie en 
Facilitair.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel
Inwoners en bedrijven hebben een slagvaardig en betrouwbaar bestuur en 
gemeentelijke organisatie en kunnen meedenken en meedoen om Rhenen 
nog mooier te maken.

Wat kost het?

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 8.310 N 42 V 8.267 N 8.299 N 8.283 N 8.305 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 8.310 N 42 V 8.267 N 8.299 N 8.283 N 8.305 N

Programma BedrijfsvoeringH 2.2
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Programma 1 - BEDRIJFSVOERING H 2.2

Inleiding
Het gemeentebestuur van Rhenen bestaat uit de raad, de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders (college van B&W). Zij geven samen invulling aan een lokaal 
democratisch besluitvormingsproces, dat transparant en zorgvuldig plaatsvindt. 

Het college van B&W is belast met de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. 
Vanuit de plicht tot actieve informatievoorziening zorgt het college voor terugkoppeling aan 
de raad. Hierdoor kan de raad toetsen of de gestelde doelen uit het bestuursprogramma en 
het overig vastgestelde beleid gehaald worden. Bij het opstellen en de uitvoering van het 
beleid betrekt het college zoveel mogelijk de inwoners, ondernemers en de maatschappelijke 
organisaties.

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Het opstellen en uitvoeren van beleid dat van belang is voor de inwoners waarbij de raad de 
kaders stelt, het budgetrecht heeft en de uitvoering van het beleid door het college controleert.

1.1.1.  Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben mogelijkheden om 
hun bijdrage te leveren aan het beleid en de plannen. Daarbij zijn we helder en 
voorspelbaar over onze processen en over de gelegenheid voor participatie.

1.1.2.  We maken zo goed mogelijk gebruik van de kennis en capaciteit van de samenleving.
1.1.3.  We vervullen een actieve rol bij het behartigen van de Rhenense belangen in de 

verschillende (regionale) netwerken. 
1.1.4.  Bij het maken en uitvoeren van beleid is aandacht voor alle doelgroepen.
1.1.5.  We onderzoeken de mogelijkheden om regels te kunnen verminderen. Regels die 

overblijven zijn helder, begrijpelijk en voegen waarde toe.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Bestuur richten zich op: 
De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de rekenkamer. En verder 
de toekomst- en omgevingsvisie en de bestuurlijke samenwerking. De toekomstvisie op Rhenen 
willen we in 2023 gaan vaststellen.

Deelprogramma 
BESTUUR

1.1 
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Openbaar belang

Regio FoodValley behartigd de belangen van 8 gemeenten. Invloed op grootschalige ontwikkelingen door 
samenwerking in regio Foodvalley verband. Dit leidt tot bestuurlijke en financiële steun van de regio voor 
projecten die voor Rhenen van belang zijn, waarmee het openbaar belang wordt gediend.

Wat willen we bereiken?

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers. 
Regio Foodvalley wil vanuit haar DNA bijdragen aan welzijn en gezondheid voor al haar inwoners en bedrijven 
Regio Foodvalley onderscheidt zich door haar unieke posities op agrifood en voeding en gezondheid. Uitbouwen 
en versterken van deze posities in balans met de omgeving is waar wij de komende periode op inzetten. Ons 
doel is een regio die economisch, ecologisch en sociaal floreert.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2020 is de Strategische Agenda door alle partners vastgesteld. Iedereen schaart zich daarmee achter de 
gezamenlijke doelstellingen uit de strategische agenda en zegt ook toe zich in te spannen hier een bijdrage 
aan te leveren. De strategische agenda bestaat uit: a. Landbouwtransitie, b. Voeding voor een gezond leven,  
c. Energietransitie, d. Human Capital, e. Innovatie, clustervorming en circulair, f. Fysieke randvoorwaarden en  
g. Quality of living. In de begroting 2023 vindt u vanaf pagina 9 de activiteiten 2023 die een bijdrage leveren 
aan de doelen uit de strategische agenda.

Risicobeheersing

Het risicoprofiel van Regio Foodvalley met betrekking tot de strategische samenwerking is nauwelijks ontvan-
kelijk voor risico’s. Bovendien is een Algemene Reserve gevormd voor het opvangen van deze risico’s.

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 5.962 5.593 3.124

Vreemd vermogen 0 0 2.150

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 4.292 V n.b. 4.366 V

Geraamd resultaat n.b. n.b. 192 V
Begroting 2023

Wie hebben we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Regio FoodValley Ede GR www.foodvalley.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

Het behartigen van de Rhenense belangen buiten de gemeentegrenzen en het 
versterken van bestuurlijke samenwerking.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang 
Burgemeester Van der Pas maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur.

Financieel belang 
Het stemrecht van Rhenen is 2 van de in totaal 16 stemmen

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Bijdrage voor Regiokantoor 68 N 66 N 66 N

Strategische programma’s 
(inclusief mobiliteitsfonds)

104 N - -

Programma BedrijfsvoeringH 2.2

30

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3724870
http://www.foodvalley.nl
http://www.foodvalley.nl


Programma Bedrijfsvoering H 2.2

Wat kost het?

Deelprogramma 1.1 - Bestuur

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.878 N 0 N 1.878 N 1.916 N 1.916 N 1.916 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.878 N 0 N 1.878 N 1.916 N 1.916 N 1.916 N
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en begeleidt 
wat moet, samenwerkt met anderen op gelijkwaardige basis en verantwoordelijkheid neemt en 
krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak.
1.2.1.  Het adequaat ondersteunen van de bestuursorganen bij het realiseren van hun 
 ambities en plannen.

Wat meten we?
Voor een toelichting op de wettelijk verplichte BBV indicatoren verwijzen wij u naar de 
paragraaf bedrijfsvoering.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Organisatie richten zich op: 
Het ondersteunen van het bestuur door de medewerkers van de ondersteunende diensten 
personeel en organisatie, juridische zaken, communicatie, informatisering & automatisering, 
facilitaire zaken & documentaire informatievoorziening, financiën en receptie.

Welke ontwikkelingen zien we?
Voor een toelichting op de ontwikkelingen verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Hierin is ook informatie opgenomen over de implementatie van de nieuwe organisatievisie.

Deelprogramma 
ORGANISATIE

1.2 
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Wat kost het?

Deelprogramma 1.2 - Organisatie

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 3.842 N 0 N 3.842 N 3.842 N 3.842 N 3.842 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 3.842 N 0 N 3.842 N 3.842 N 3.842 N 3.842 N

Programma Bedrijfsvoering H 2.2
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel facilitair
Bestuur, medewerkers en inwoners kunnen op een prettige, gebruiksvriendelijke en veilige 
manier gebruik maken van de (interne) gemeentelijke voorzieningen.
1.3.1.  We zorgen voor een fijn en veilig leef- en werkklimaat en voor een prettig verblijf  
 voor bezoekers van het Huis van de Gemeente en de locatie op Remmerden.
1.3.2.  Wij gaan veilig om met de gegevens van onze inwoners, bedrijven en  
 maatschappelijke organisaties en hebben onze informatieveiligheid en informatie- 
 huishouding op orde.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Facilitair richten zich op: 
Beheer gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik en het beheer van de buiten gebruik gestelde 
gebouwen. Binnen dit deelprogramma vallen ook de materiële componenten van informatisering 
& automatisering, personeel (waaronder opleidingen en arbodienst) en dergelijke.

Welke ontwikkelingen zien we?
Voor een toelichting op de ontwikkelingen verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Hierin is ook informatie opgenomen over de ICT ontvlechting en de invoering van het nieuwe 
zaaksysteem.

Deelprogramma 
FACILITAIR

1.3 

34



Openbaar belang

Behartigt voor gemeenten de belangen op het gebied van 
de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. 
Voor de burgers is de RAZU een publieksgerichte erfgoed-
instelling die met en voor hen historische informatie veilig-
stelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bij- 
draagt aan het vergroten van de regionaal-historische kennis.

Wat willen we bereiken?

Het uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het vervullen van 
de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het 
gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Wat gaan we ervoor doen?

De reguliere taken bestaan uit:
a. De zorg voor en het beheer van de in de archiefbe- 
 waarplaats berustende archiefbescheiden van de deelne- 
 mende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archief- 
 wet 1995.
b.  Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van  
 de deelnemende gemeenten, voor zover die deze niet zijn  
 overgebracht.
c. Het stimuleren van de lokale en regionale geschied- 
 beoefening.
d.  Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet  
 mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en  
 regionale geschiedenis.

Wie hebben we daarbij nodig?

Begroting 2023

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Wijk bij Duurstede GR www.razu.nl Ja

Maatschappelijk doel Rhenen

Het ondersteunen van het bestuur en de organisatie bij het uitvoeren 
van de gemeentelijke taken voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Burgemeester Van der Pas maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur.

Financieel belang 
Het stemrecht is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari 
van het voorafgaande jaar. Per 10.000 inwoners vergegenwoordigd 
een gemeente 1 stem (maximaal 7). Rhenen vertegenwoordigd 2 
stemmen.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen 108 N 98 N 90 N

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen n.b. n.b. 275

Vreemd vermogen n.b. n.b. 1.007

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 1.192 V 1.100 V 996 V

Geraamd resultaat 16 V 171 N 89 V

Wat gaan we ervoor doen? - vervolg

Medio 2022 stelt het RAZU een nieuw beleidsplan op voor de 
periode 2023-2026. Omdat de accenten en het ambitieniveau 
van de taakuitvoering pas eind 2022 bekend zullen zijn, 
bij de vaststelling van het beleidsplan, is de voorliggende 
Programmabegroting 2023-2026 beleidsarm. Naar ver-
wachting zal op 1 januari 2024 de gewijzigde Archiefwet 
in werking treden. De nieuwe Archiefwet bevat een aantal 
ingrijpende wijzigingen. Het RAZU volgt de ontwikkelingen 
nauwlettend en informeert en adviseert de aangesloten 
organisaties hierover.

Risicobeheersing

Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in 
dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief 
exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten 
afgewikkeld. De archieven en collecties die zich in de archief-
bewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die 
door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt. De kosten 
van een reconstructieverzekering voor de collectie zijn hoog. 
Het RAZU heeft beheersmaatregelen getroffen om de risico’s 
op schade als gevolg van calamiteiten te beperken. De risico’s 
ten aanzien van een eventuele calamiteit zijn beperkt als gevolg 
van de strenge eisen waaraan archiefbewaarplaatsen moeten 
voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in de Archiefregeling. 

Programma Bedrijfsvoering H 2.2
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Programma BedrijfsvoeringH 2.2

Wat kost het?

Deelprogramma 1.3 - Facilitair

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 2.590 N 42 V 2.548 N 2.542 N 2.525 N 2.548 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 2.590 N 42 V 2.548 N 2.542 N 2.525 N 2.548 N
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Programma
DIENSTVERLENING
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Inleiding
De gemeente voert een aantal wettelijke (dienstverlenende) taken uit op 
het gebied van burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van 
Bestuur. De klant wordt bediend door één herkenbare ingang te bieden 
voor alle diensten en beleidsvelden. De personeelskosten van specifieke 
dienstverlening - zoals bijvoorbeeld WMO en vergunningverlening 
- zijn opgenomen in het betreffende programma. De gemeente wil 
inwoners, bedrijven en instellingen een doeltreffende en doelmatige 
dienstverlening geven, zodat de gemeente een dienstbare, toegankelijke, 
betrouwbare, moder-ne en daadkrachtige overheid is. 

Het programma Dienstverlening bestaat uit het deelprogramma 
Rhenense publieksbalie. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel
Moderne dienstverlening die aansluit bij de behoeften en verwachtingen 
van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Wat kost het?

Programma 2 - Dienstverlening

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 659 N 0 N 659 N 655 N 655 N 653 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 659 N 0 N 659 N 655 N 655 N 653 N

Programma Dienstverlening H 2.3

DIENSTVERLENING
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Programma'sH 2.2

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de publieke 
dienstverlening.
2.1.1.  Onze inwoners weten zich gehoord en ondersteund in hun vragen aan de gemeente.
2.1.2.  We zijn goed bereikbaar en communiceren open, deskundig en duidelijk.
2.1.3.  Onze (digitale) dienstverlening is veilig, efficiënt en gebruikersvriendelijk.
2.1.4.  We zijn waarderend en respectvol naar onze inwoners en gericht op het werken 
 vanuit de bedoeling. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Rhenense publieksbalie richten zich op: 
Burgerzaken (zoals burgerlijke stand, rijbewijzen, reisdocumenten) en verkiezingen.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het onderwerp dienstverlening tot op het bot. 
Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina.

Deelprogramma 
RHENENSE 
PUBLIEKSBALIE

2.1 

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023
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Wat kost het?

Deelprogramma 2.1 - Rhenense publieksbalie

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 659 N 0 N 659 N 655 N 655 N 653 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 659 N 0 N 659 N 655 N 655 N 653 N

Programma Dienstverlening H 2.3
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Programma'sH 2.2

Programma
FYSIEK
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Wat kost het?

Programma 3 - Fysiek

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 3.787 N 136 V 3.651 N 3.629 N 3.263 N 3.441 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 3.787 N 136 V 3.651 N 3.629 N 3.263 N 3.441 N

Inleiding
Het programma fysiek kent de deelprogramma’s verkeer en openbare ruimte, ruimtelijke 
ontwikkeling en duurzaamheid. 

Verkeer en openbare ruimte
In dit deelprogramma zijn de twee belangrijkste aandachtspunten: het waarborgen van de 
bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het beheren van de openbare 
ruimte. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid per 
auto of bijvoorbeeld fiets, maar ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer (spoor en bus). 
Dit deelprogramma omvat de wegen, waterwegen (beheer van sloten), fietspaden, verkeer, 
verkeersveiligheid, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het beheer van de openbare 
ruimte bestaat uit groenvoorziening (inclusief sportvelden), riolering, speelvoorzieningen, 
afvalverwerking en reiniging.

Ruimtelijke ontwikkeling
Dit deelprogramma omvat drie aandachtspunten, namelijk ruimtelijke ontwikkeling, 
ruimtelijke projecten, wonen en bouwen. Ruimtelijk ontwikkeling binnen de gemeente is met 
name gericht op het mogelijk maken van het comfortabel en betaalbaar wonen, nieuwbouw in 
inbreidingslocaties en nieuwe uitleg. Ook bestemmingsplannen vallen onder dit aandachtspunt. 
Ruimtelijke projecten bevat onder andere de bouwgrondexploitaties. Bouwen en wonen 
is vooral gericht op de woningbehoefte van de inwoners. Het woonbeleid valt hieronder, 
maar ook de uitvoering en toetsing van vergunningaanvragen. Tenslotte vallen onder dit 
deelprogramma ook de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, de omgevingsvisie 
en het omgevingsplan.

Duurzaamheid
Dit deelprogramma gaat met name in op de beleidsmatige kant van duurzaamheid en milieu. 
Hieronder valt ook het beleid over ruimtelijke adaptatie.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel
Het bevorderen en instandhouden van een gezond en duurzaam leefmilieu / openbare ruimte 
en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. 

Programma Fysiek H 2.4
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Programma'sH 2.2

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige 
openbare ruimte met bereikbare voorzieningen.
3.1.1  Een gemeente die verkeersveilig is, een goede doorstroming kent en bereikbaar is op 
 elk moment van de dag met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. 
 Het fietsgebruik wordt gestimuleerd en er is aandacht voor toekomstgerichte en 
 integrale mobiliteit.

3.1.2  Rhenen is een prachtig groene gemeente met een goed onderhouden openbare 
 ruimte en een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving, inclusief voldoende 
 speelvoorzieningen. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen.
3.1.3  Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer van 
 afvalstoffen en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en milieu-
 vriendelijke afvoer).
3.1.4  Elke burger heeft de mogelijkheid om begraven te worden in de gemeente Rhenen.

Deelprogramma 
VERKEER EN 
OPENBARE RUIMTE

3.1 
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Wat meten we?

2018
191
171
136

2019
182
161
128

2020
187
170
131

2021
140

0
0

2022
139
0
0

Rhenen
<25.000
Nederland

Omvang huishoudelijk restafval blijft stabiel

Definitie: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg.

Toelichting: Tot en met juni 2022 is 79,9 kilogram restafval per inwoner ingezameld; voor het 
gehele jaar komt dit naar verwachting uit op 139 kilogram per inwoner. Dit is een extrapolatie 
van het eerste halfjaar. In de tweede helft van 2022 worden de ondergrondse afvalcontainers 
bij de hoogbouw in gebruik genomen (maatregel uit het afvalbeleidsplan), hetgeen bij moet 
dragen tot een betere scheiding en minder restafval. We blijven inzetten op communicatie en 
voorlichting.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Verkeer en openbare ruimte richten zich op:
Inrichting, aanleg, onderhouden/schoonhouden van wegen, riolering en openbaar groen, de 
afvalinzameling, de lijkbezorging, het parkeren, de openbare verlichting, speelvoorzieningen 
en de wijkgebouwen in Rhenen en Elst.

Werken aan de weg en het riool
Voor 2023 staan de uitvoering van de volgende integrale projecten gepland:
1. Parallelweg Cuneraweg (van ambulancepost tot Kerkewijk);
2. Nieuwe Veenendaalseweg (rontonde Herenstraat tot Bantuinweg);
3. Achterbergsestraat (gedeelte J. van Arkelweg tot Valleiweg);
4. Autoweg (Larikshof tot Remmerden): oplossen wateroverlast en inrichting passend binnen 
 60 km en bedrijventerrein Remmerden.

En in voorbereiding zijn:
5. Inrichting van het Paardenveld als gebiedsontsluitingsweg (inclusief de rotonde 
 Utrechtsestraatweg);
6. Inrichting en rioolvervanging Platanenlaan;
7. Klimaat adaptieve inrichting Bruine Engseweg.

2. Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

3c Wet Kwaliteitsborging 3.1 P.M. P.M. P.M. P.M.

Totaal 0 N 0 N 0 N 0 N

3c Wet kwaliteitsborging
Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de eerste tranche Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) in werking. Deze eerste tranche betreft de grondgebonden woningen en 
kleine bedrijfspanden. Dit betreft ruim 90% van onze vergunningaanvragen. De Wkb heeft 
ingrijpende gevolgen voor het proces van bouwen en vergunningverlening voor een groot deel 
van de huidige omgevingsvergunningen. Doordat een belangrijk deel van de werkzaamheden 
verschuift naar private kwaliteitsborgers, die toezicht houden op het bouwproces, zal een deel 
van de bouwleges niet meer aan deze bouwplannen kunnen worden doorgerekend. 

Bij het opstellen van de perspectiefnota 2022-2025 is na een eerste globale analyse rekening 
gehouden met een bedrag van € 160.000 aan structurele legesderving. Voor de perspectiefnota 
2023-2026 is deze geactualiseerd naar een structureel opbrengstenniveau van € 400.000. 
Als gevolg van de invoering van de Wkb komt er per 1 januari 2023 een aantal nieuwe taken/
werkzaamheden naar de gemeente toe. Dit betreft met name de toets van het door de 
kwaliteitsborger op te stellen borgingsplan en het ‘vrijgeven’ van de woning na oplevering door 
de kwaliteitsborger. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel tijd  deze werkzaamheden zullen 
vragen. Na tranche 1 treden in de toekomst wellicht ook de tranches 2 en 3 in werking. Het 
gevolg hiervan is dat alle omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen onder de Wkb 
gaan vallen. Hoewel het op dit moment totaal niet zeker is of die tranches in werking treden en 
op welk moment, wordt gestreefd naar invoering in het jaar 2025. 

Programma Fysiek H 2.4
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Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

Onderzoek naar de financiële effecten en financiële compensatie
In het voorjaar van 2021 is landelijk een zogenaamd ‘artikel-2 onderzoek’ uitgevoerd naar de 
financiële effecten van de invoering van de Wkb. Hieruit blijkt dat invoering van de Wkb niet 
financieel neutraal zal kunnen verlopen. Op basis van die uitkomsten heeft de VNG namens de 
gemeenten een claim neergelegd bij de Minister. Interbestuurlijk zijn compensatie-afspraken 
gemaakt. De compensatie bedraagt:
•  incidenteel € 35 miljoen, ter dekking van de invoeringskosten. Daarvan is € 10 miljoen in  
 de decembercirculaire 2021 beschikbaar gesteld aan gemeenten. De resterende € 25 miljoen  
 is aangekondigd in de  meicirculaire 2022 en ontvangen bij de septembercirculaire.
•  structureel € 10 miljoen per jaar, ter dekking van de uitvoeringskosten die nu niet meer door  
 leges gedekt worden (bijvoorbeeld het afhandelen van de meldingen). Dit zal naar verwachting  
 vanaf inwerkingtreding (1 januari 2023) beschikbaar komen.
Een omissie in het rapport is dat men niet heeft kunnen achterhalen wat de impact van 
de stelselwijziging op toezichts- en handhavingsactiviteiten door gemeenten zal zijn. Dit 
is in het onderzoek een PM-post geworden en blijft dus voorlopig een blinde vlek. Bij de 
compensatieafspraken zijn de mogelijk te verwachten toenemende kosten voor toezicht 
en handhaving dan ook buiten beschouwing gelaten. Ook is de verdeelsleutel, waarmee de 
compensatie over de gemeenten wordt verdeeld, nog niet bekend.

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.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het onderwerp glasvezel in de gemeente 
Rhenen. Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code onderaan deze 

pagina.
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Wie hebben we daarbij nodig?

Openbaar belang

De AVU behartigt de belangen van 25 gemeenten in de Provincie Utrecht op het zorgen van de overslag, transport en 
het verwerken van huishoudelijk afval. 

Wat willen we bereiken?

Het doel van de AVU is in het belang van de deelnemers een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde 
wijze van overslag, transport en verwerking van afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig 
mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten, wat een gunstig effect heeft op de tarieven.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor 2023 worden geen substantiele wijzigingen voorzien. De aanbestedingen kennen een looptijd van vier jaar of meer 
en hebben de mogelijkheid tot verlengingen. Hiermee ontstaat stabiliteit in de begroting. In de begroting 2023 heeft 
Rhenen een ambitie opgenomen om de hoeveelheid restafval en grof huishoudelijk afval ter verminderen. De AVU heeft 
deze ambitie nog niet in haar begroting kunnen verwerken. Voor 2023 wil de AVU de samenwerking CirkelWaarde (een 
samenwerking met Circulus-Berkel en ROVA) en de stimulering van de Circulaire Economie voortzetten. In 2023 wordt 
de vereveningsregeling geëvalueerd (eens in de vijf jaar); indien de verevening moet worden aangepast gebeurt dit in de 
definitieve begroting 2024. 

Risicobeheersing

De AVU houdt zelf geen weerstandsvermogen aan. In 2022 is de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
vastgesteld. In de begroting worden de netto schuldquote, de sovabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte 
op 0 gesteld; bij de jaarrekening worden deze kengetallen berekend. In de begroting van de AVU is het risicobeheer 
opgenomen in hoofdstuk 3 - paragraaf 5.

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 350 350 801

Vreemd vermogen 14.905 15.085 20.805

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 48.708 V 49.493 V 44.643 V

Geraamd resultaat 0 V 0 V 106 V
Begroting 2023

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Afvalverwijdering Utrecht Soest GR www.avu.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer 
van afvalstoffen en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en 
milieuvriendelijke afvoer).

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Van Laar vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het 
Dagelijks en Algemeen Bestuur van de AVU.

Financieel belang
Zoals overeengekomen in artikel 10 van de statuten is de 
stemverhouding gebaseerd op het aantal inwoners per 31 december 
van het voorafgaande jaar. Rhenen vertegenwoordigt 1 stem.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen 811 N 792 N 770 N

Programma Fysiek H 2.4
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Wat kost het?

Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 2.446 N 75 V 2.371 N 2.373 N 2.131 N 2.289 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 2.446 N 75 V 2.371 N 2.373 N 2.131 N 2.289 N

Programma FysiekH 2.4
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving, 
zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied.
3.2.1  Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging 
 om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten 
 te vergroten. Het streven is een groenere leefomgeving in de kernen.
3.2.2  Rhenen realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het algemeen 
 maatschappelijk doel.

3.2.3  Middels grondbeleid geeft de gemeente mede uitvoering aan andere 
 gemeentelijke doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, 
 recreatie, milieu en landschapsontwikkeling.
3.2.4  Er zijn voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende 
 levensfasen. In het volkshuisvestingsbeleid leggen we de verbinding 
 met de ontwikkeling naar de participatiesamenleving (zelfredzaamheid/
 zelfstandigheid). Energietransitie vormgeven bij nieuwe en bestaande woningen en 
 woningen bouwen in sociale en middeldure huur.

   Deelprogramma 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
3.2 
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Wat meten we?

2018
14
9
9

2019
10
9
9

2020
7
9

10

2021
3
9
9

2022
1
-
-

Rhenen
<25.000
Nederland

Nieuw gebouwde woningen

Definitie: Het aantal nieuwe woningen wordt per 1.000 woningen weergegeven. Nieuw 
gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Toelichting: Het aantal woningen muteert niet alleen door nieuwbouw, maar ook door sloop 
en overige toevoegingen en onttrekkingen. Hierdoor kan het totaal aantal woningen sneller 
stijgen dan het aantal nieuwbouwwoningen aangeeft. Door de stikstofproblematiek, hoge 
bouwkosten en vacatures treden vertragingen op bij bouwprojecten. Zowel lokaal als binnen 
de regio wordt extra inspanning geleverd om te komen tot voldoende nieuwbouwlocaties.
In het eerste halfjaar zijn acht nieuwe woningen toegevoegd. De tien flexwoningen voor de 
vluchtelingenopvang zijn niet meegerekend. 

Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van wonen gebruik 

link/qr-code onderaan deze pagina. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Verkeer en openbare ruimte richten zich op:
Principeverzoeken, omgevingsvergunningen, bestemmingswijzigingen, bouwgrondexploitaties 
en faciliterende grondexploitaties, wonen en het woonwagenkamp.

Toekomstige woningbouw
Op de woningbouwplanning staan de volgende nieuwbouwprojecten voor meer dan één 
woning:
• Mispel - 23 woningen. Omgevingsvergunning 2023, verwachte oplevering 2024.
• Nieuwe Veenendaalseweg - 38 appartementen en gezondheidscentrum. 
 Omgevingsvergunning 2023, verwachte oplevering 2024. 
• Franseweg - 32 woningen op twee locaties. Omgevingsvergunning 2023, 
 verwachte oplevering 2024.  
• Populierenlaan 2 - 11 woningen. Omgevingsvergunning 2023, verwachte oplevering 2024.
• Regiodeal Flexwoningen - 150 woningen. Oplevering in 2023. 

Daarnaast wordt de komende jaren de ontwikkeling van de locatie voormalig Dorphuis Elst 
verwacht alsook de ontwikkeling van het voormalige DAMKRO-terrein in Elst. In Achterberg 
wordt woningbouw verwacht nabij woonzorgvoorziening De Linde. 

2. Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

3a Telecomwet 3.2 P.M. P.M. P.M. P.M.

3b Omgevingswet 3.2 P.M. P.M. P.M. P.M.

Totaal 0 N 0 N 0 N 0 N

3a. Telecomwet
De nieuwe Telecomwet is per 1 maart 2022 van kracht geworden. Dit houdt in dat de gemeente 
in principe moet toestaan dat er zogenaamde Small-Cells geplaatst worden. De Small-Cells 
zijn vooral ter ondersteuning van het 5G netwerk. Op dit moment is nog niet te overzien in 
hoeverre Rhenen hiermee te maken gaat krijgen en in welke vorm dat zal zijn. Medio 2022 is 
de leidraad gepubliceerd met advies hoe gemeenten om kunnen gaan met aanvragen voor 
medegebruik van gemeentelijke infrastructuur. De verwachting is dat de eerste aanvragen in 
grotere steden zullen worden gedaan. Voor Rhenen worden de komende jaren geen of een 
beperkt aantal aanvragen verwacht.

3b. Omgevingswet
Wat gebeurt er nog in de tweede helft van 2022?
Pas rond 1 november wordt bekend of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2023 

Link naaar wettelijke indicatoren
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wordt ingevoerd. De voorbereidingen voor de invoering gaan tot die tijd gewoon door. In de 
meicirculaire van 2022 staat welk bedrag Rhenen vanuit het Rijk ontvangt voor de invoering 
van de Omgevingswet. De inzet van de ambtelijke organisatie rond de Omgevingswet is in de 
tweede helft van 2022 fors toegenomen. 
De verwachting is dat het aantal aanvragen uitgebreide omgevingsvergunningen eind 2022 zal 
stijgen. De inzet voor reguliere werkzaamheden is hierdoor minder. De bestaande applicatie voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voldoet niet aan de eisen. Het aanschaffen 
en inregelen van een nieuwe VTH-applicatie is in het vierde kwartaal 2022 gereed. Dit brengt 
enige risico met zich mee. Er is weinig tijd om te oefenen met het nieuwe VTH-systeem.

Wat staat ons te wachten in 2023
Het jaar 2023 wordt het jaar waarin we in de praktijk verder leren. Dit geldt niet alleen voor 
gemeenten maar ook voor ontwikkelaars, inwoners en andere partijen. Het werken met de 
nieuwe VTH-applicatie en de nieuwe procedures vergt nog veel tijd. Daarnaast is er druk om 

de eind 2022 ingediende aanvragen van uitgebreide omgevingsvergunningen te verwerken. Dit 
zorgt voor een grotere werkdruk bij vergunningen, het kan zijn dat er extra capaciteit nodig is. 
Daarnaast starten we in 2023 met het omzetten van onze huidige bestemmingsplannen naar 
het Omgevingsplan nieuwe stijl. Dit vergt een extra investering die gelijk is aan wat normaliter 
voor de herziening van onze bestemmingsplannen benodigd was. De schatting is dat dit gaat 
om € 75.000 per jaar waarbij 1-1-2029 de einddatum is.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het onderwerp wonen. Voor de 

(geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023
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Openbaar belang

De omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) ondersteunt vijftien 
gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland 
bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken waaronder ver-
gunningverlening, toezicht en advies.

Wat willen we bereiken?

De OdrU wil samen met de aangesloten gemeenten werken aan 
een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. De am-
bities zijn in zes speerpunten vastgelegd in de strategische Koers 
2019-2022.

Wat gaan we ervoor doen?

De vastgestelde koers van de ODRU loopt in 2022 af. In het Alge-
meen Bestuur vindt de afweging plaats of er een aangepaste ko-
ers 2023-2026 moet komen en zo ja, welke aanpassingen nodig 
zijn. In 2023 zal de ODRU intensiever gaan samenwerken met de 
tweede omgevingsdienst in Utrecht (RUD). De landelijke ontwik-
kelingen op het gebied van klimaat, stikstof, wonen en ondermi-
jnende criminaliteit hebben invloed op de werkzaamheden van 
de ODRU. Evenals de nieuwe taken en vernatwoordelijkheden 
voor de bodem die gemeenten met ingang van 2022 hebben 
gekregen. De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee 
in het takenpakket van de ODRU. De impact van de wet wordt 
steeds duidelijker. 

Wie hebben we daarbij nodig?

Begroting 2023

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Omgevingsdienst Regio Utrecht Utrecht GR www.odru.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

In Rhenen streven we naar een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, 
duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Fintelman vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in 
het Algemeen Bestuur van de OdrU.

Financieel belang
Het stemrecht is opgenomen in artikel 8 van de gemeenschappe- 
lijke regeling. Gemeente Rhenen vertegenwoordigd één stem.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  501 N  501 N  483 N

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 766 804 1.708

Vreemd vermogen 2.707 2.763 3.334

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 1.551 V 18.909 V 18.773 V

Geraamd resultaat 0 V 38 V 769 V

Wat gaan we ervoor doen? - vervolg

Het feit dat de overgangsfase tot 2029 loopt kan impact hebben 
op de ODRU. De Wet kwaliteitsborging kan eveneens gevolgen 
hebben voor de ODRU, bijvoorbeeld als gemeente in de toekomst 
bouwtaken bij de ODRU belegd gaan worden. De ODRU blijft 
oog houden voor data en verantwoording richting gemeenten. 
De ODRU investeert extra in het zittende personeel en werving 
van nieuwe medewerkers, die bij kunnen dragen aan een flexi-
bele organisatie. De vastgestelde Uitvoerings- en handhavings- 
strategie draagt bij aan de verdergaande professionalisering en 
uniformering van de uitvoering van de basistaken op een voor alle 
gemeenten gelijk, minimaal uitvoeringsniveau. 

Risicobeheersing

De ODRU heeft haar notitie Weerstandsvermogen geactua- 
liseerd en sluit hierin aan bij de methodiek van het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement. De ODRU dient volgens 
deze methodiek uit te gaan van waarderingscijfer C, een weer-
standvermogen tussen 1,0 en 1,4. De weerstandsratio komt nu 
uit op 0,87. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 wordt 
voorgesteld om een deel van het resultaat te doteren aan de 
algemene reserve om de weerstandscapaciteit op peil te bren-
gen. Jaarlijks worden de notie Weerstandsvermogen en het (ver- 
bijzonderd) intern controleplan geactualiseerd.
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Wat kost het?

Deelprogramma 3.2 – Ruimtelijke ontwikkeling 

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.061 N 0 N 1.061 N 1.038 N 937 N 937 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.061 N 0 N 1.061 N 1.038 N 937 N 937 N
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 
2050, energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050.
3.3.1  Rhenen is een gemeente met een gezonde, stille en veilige leefomgeving. 
 We besparen energie en wekken energie duurzaam op.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van duurzaamheid 

gebruik link/qr-code hiernaast. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Duurzaamheid richten zich op: Energietransitie, 
klimaatbestendigheid en de circulaire economie.

   Deelprogramma 
DUURZAAMHEID
3.3 

Link naaar wettelijke indicatoren
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Wat kost het?

Deelprogramma 3.3 – Duurzaamheid

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 280 N 61 V 219 N 219 N 219 N 215 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 280 N 61 V 219 N 219 N 219 N 215 N

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het onderwerp duurzaamheid. Voor de 

(geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hiernaast.
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Ontwikkelingen perspectiefnota 2023
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Programma

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
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Inleiding
Het programma Sociaal maatschappelijk is gerelateerd aan de drie belangrijkste wetgevende 
kaders die dit domein beheersen: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
en de Participatiewet. Deze wetten maken de gemeente (mede)verantwoordelijk voor zowel 
het voorkomen van zorg en ondersteuning, als het bieden van zorg en ondersteuning. 
In het visiedocument “Een vitale samenleving is nooit blut” heeft de gemeenteraad in 2014 
twee hoofdopgaven voor het sociaal domein benoemd:
1.  De vitale samenleving
 Het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij elkaar en hun leefomgeving, en het 
 vergroten van de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en zelfredzaamheid.
2. Maatwerkondersteuning
 Het zorgen voor duurzaam beschikbare en betaalbare ondersteuning op maat, passend bij 
 de persoonskenmerken en situatie van hen die daar een beroep op moeten doen. 

Het programma sociaal maatschappelijk bestaat uit zeven deelprogramma’s.

Overkoepelend deelprogramma  
4.0. Sociaal domein integraal
In dit deelprogramma  wordt een plek gegeven aan de ontwikkelingen en doelen die 
overkoepelend zijn aan de deelprogramma’s in het sociaal domein (jeugd, maatschappelijke 
ondersteuning en participatie). Daar waar bij deze overkoepelende thema’s sprake is van 
subdoelen en deelactiviteiten worden deze wel ondergebracht in de deelprogramma’s. 

Dit deelprogramma behandelt ook de thema’s die overstijgend zijn aan de andere deel-
programma’s en daarnaast ook sterk gerelateerd zijn aan andere programma’s in de begroting.

Jeugd
4.1 Jeugd preventief
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die 
betrekking hebben op de preventie in het jeugddomein. Vroeg signalering van problemen, 
het geven van (opvoed-) ondersteuning, goede basisvoorzieningen, het bestrijden van achter-
standen en een op preventie gerichte professionele inzet.

4.2 Jeugd maatwerk
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zor- 
gen voor de beschikbaarheid, toekenning en levering van jeugdhulp, afgestemd op de individuele 
situatie van gezinnen die daar een beroep op moeten doen.

Maatschappelijke ondersteuning
4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zijn 
gericht op de vitalisering van de samenleving. Het gaat daarbij primair om de sociale aspecten 
van leefbaarheid, zoals elkaar ontmoeten, kennen en helpen. Het vergroten van de onderlinge 
betrokkenheid, zelfredzaamheid en veiligheid. Samen organiseren en bijdragen aan het 
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de eigen woonomgeving. 

Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5
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4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die zijn 
gericht op de beschikbaarheid, toekenning en levering van maatschappelijke ondersteuning. Het 
gaat daarbij om een breed scala aan oplossingen/voorzieningen in de vorm van hulpmiddelen, 
diensten, persoonlijke begeleiding en opvang afgestemd op de persoonlijke kenmerken en 
behoeften van de inwoner die daar een beroep op moet doen.

Participatie
4.5 Participatie preventief
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die 
bijdragen aan het voorkomen dat inwoners blijvend niet meer zelfstandig in hun bestaan kunnen 
voorzien. Het gaat om het vinden en behouden van betaald werk, het voorkomen of oplossen 
van schulden, specifieke inkomensondersteuning voor mensen op het bestaansminimum of het 
integreren en participeren in de samenleving.

4.6 Participatie Maatwerk
In dit deelprogramma staan de ontwikkelingen, beleidsdoelen en activiteiten centraal die een 
vangnet vormen voor inwoners die tijdelijk of langdurig niet meer zelfstandig in het bestaan 
kunnen voorzien. Dit vangnet krijgt vorm in wettelijk geregelde uitkeringen, loonkostensubsidies 
of beschut werk.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel
Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners met 
een ondersteuningsbehoefte.

Wat kost het?

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 19.070 N 42 V 19.028 N 18.979 N 18.911 N 18.965 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 224 N 0 N 224 N 303 N 303 N 303 N

Totaal 19.294 N 42 V 19.252 N 19.282 N 19.214 N 19.268 N
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Exploitatie H 3.2

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
4.0.1 Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor 
 inwoners met een ondersteuningsbehoefte.*
*Vanwege het overkoepelende karakter van dit deelprogramma is het beleidsdoel gelijk aan het maatschappelijk 

doel van het programma.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Sociaal domein integraal richten zich op de 
ontwikkelingen en doelen die overkoepelend zijn aan de deelprogramma’s in het sociaal 
domein (jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie). 

2. Wettelijke onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

4a Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal 
Domein (Wet WAMS)

4.0 P.M. P.M. P.M. P.M.

4f Uitbreiding formatie inzake inclusie van inwoners 
met psychische problematiek en psychosociale 
problematiek (Wetswijziging beschermd wonen)

4.0 89 N 89 N 89 N 89 N

Totaal 89 N 89 N 89 N 89 N

   Deelprogramma 
SOCIAAL DOMEIN
4.0 
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4a. Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (Wet WAMS)
De Wet WAMS is een nieuw wetsvoorstel dat dient als middel om efficiënter en effectiever 
meervoudige problematiek aan te pakken. De wet maakt het mogelijk om gegevens te mogen 
delen tussen de verschillende wetgevingsgebieden (Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Wgs, et 
cetera). Doel is het wegnemen van onduidelijkheid over de wettelijke grondslagen voor domein 
overstijgende gegevensverwerking in het sociaal domein. De oorspronkelijke invoering van de 
Wet WAMS was gepland op 1 januari 2022. Met de Wet WAMS komt er een nieuwe wettelijke 
taak met als doel het beter ondersteunen van inwoners met complexe problematiek. Voor de 
Wet WAMS is het nodig dat er een meldpunt komt waar meervoudige casussen aangemeld 
kunnen worden. Het college moet een coördinator aanstellen om de casus te behandelen. 
Hierbij zetten we in op duurzame oplossingen bij inwoners met ingewikkelde en langdurige 
problematiek, waarbij we niet gebruikelijke oplossingen niet uit de weg gaan. Het is mogelijk 
dat de Wet WAMS uitgesteld wordt en nog niet ingaat per 1 januari 2023.

4f. Inclusie
De ratificatie door Nederland van het VN Verdrag Handicap in 2016 legt de basis voor een 
opdracht aan de gemeenten om lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en een lokale inclusie-
agenda op te stellen. Passend bij participatiegedachte van het VN-verdrag en in lijn met de 
Rhenense werkwijze wordt het beleid vormgegeven met intensieve betrokkenheid van de 
inwoners (ervaringsdeskundigen) en met de gebruikmaking van de kennis en capaciteit  die 
onder hen en bij organisaties aanwezig is.Hierbij dient tegelijkertijd te worden opgemerkt dat 
inclusie over veel meer gaat. Dit zal verder worden uitgewerkt in het bestuursprogramma.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen visie sociaal domein en 
impact Covid-19. Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hiernaast.

Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Wonen en Zorg
Er zijn verschillende ontwikkelingen die de gemeente en haar partners voor een uitdaging stellen. 
Eén daarvan is de woningbouwopgave in relatie tot andere in het akkoord genoemde uitdagingen 
die hier invloed op hebben. De gemeentelijke taken in het sociaal domein hebben een sterke 
relatie met de beschikbaarheid van geschikte woningen voor hen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben. Denk aan huisvesting voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen die erbij 
gebaat zijn het ouderlijk huis zo snel mogelijk te verlaten om beter geholpen te kunnen worden. 
En mensen met beperkingen als gevolg van leeftijd en/of ziekte en gebrek die in hun huidige 
woning niet meer uit de voeten kunnen en dringend of binnen afzienbare tijd een gelijkvloerse 
levensloopbestendige woning nodig hebben. Of inwoners die tijdelijk of structureel niet meer 
(geheel) zelfstandig kunnen wonen en zorg en/of begeleiding nodig hebben. In de Woonvisie 
en de actualisatie daarvan zijn de doelgroepen benoemd die prioriteit zouden moeten krijgen 
in woningbouwopgave. 

De nu en in de toekomst beschikbare woningbouwlocaties moeten onderzocht worden op 
geschiktheid voor deze doelgroepen, die ook behoren tot de doelgroepen van het sociaal 
domein. Vanuit het sociaal domein wordt meegedacht en meegewerkt aan de uitvoering van de 
Woonvisie voor het onderdeel Wonen met Zorg. We trekken daarbij op met maatschappelijke- 
en zorgpartners zodat er een gedeelde visie ontstaat over de vertaling van de ontwikkelingen 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Rhenen. De schaarste aan geschikte woningen, 
krapte op de arbeidsmarkt, dreiging van overbelaste mantelzorgers, overbelasting van de zorg 
en wachtlijsten zijn samenhangende signalen van een problematiek die gezamenlijk met alle 
betrokken spelers moet worden opgelost.

Programma Sociaal maatschappelijkH 2.5

Wat kost het?

Deelprogramma 4.0 – Sociaal domein

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 95 N 0 N 95 N 94 N 93 N 92 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 89 N 0 N 89 N 99 N 99 N 99 N

Totaal 184 N 0 N 184 N 193 N 192 N 191 N

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

60

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3724825


Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5

6160



ExploitatieH 3.2

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin jonge inwoners opgroeien onder gezonde en 
veilige omstandigheden en in staat zijn zich te ontwikkelen en ontplooien.
4.1.1  Jonge inwoners leven gezonder en krijgen optimale ontwikkelingskansen en  
 ontplooiingsmogelijkheden.
4.1.2  Jonge inwoners groeien zo veilig mogelijk op, zowel thuis als in hun leefomgeving.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van jeugd preventief, 

de link/qr-code onderaan deze pagina. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma jeugd preventief richten zich op: 
onderwijshuisvesting, peuteropvang, onderwijsachterstandenbeleid, jeugd-/jongerenwerk en 
de direct betrokken medewerkers.

2. Wettelijke onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens

DP 2023 2024 2025 2026

4b Wet kinderopvang - Kabinetsplannen voor gratis 
kinderopvang

4.1 0 N 0 N P.M. P.M.

Totaal 0 N 0 N 0 N 0 N

4b. Wet Kinderopvang
Het kabinet is van plan kinderopvang met ingang 2025 gratis te maken voor iedereen, maar 
kinderopvang-organisaties voorzien grote problemen in verband met personeelskrapte. De 
gemeentelijke taak blijft, maar het is nog onduidelijk wat hierin wijzigt en wat de financiële 
consequenties zijn.

Deelprogramma 
JEUGD PREVENTIEF

4.1 

Link naaar wettelijke indicatoren
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Openbaar belang

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) behar-
tigt de belangen van 26 aangesloten gemeenten bij het bescher-
men en bevorderen van de volksgezondheid.

Wat willen we bereiken?

Het doel en ambitie van de GGDrU is een veilige omgeving waar 
aandacht is voor gezondheid en voor elkaar of dit nu gaat om 
wonen leven, naar school gaan of werken. Een gezonde en veil-
ige start voor elk kind. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en 
ontplooien. Iedereen kan meedoen. Bedreigingen van de publieke 
gezondheid worden bestreden.

Wat gaan we ervoor doen?

GDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid 
verdeeld over de inhoudelijke pijlers: 
1. Kansrijk opgroeien 
Ondersteunen van ouders en kinderen/jongeren met de vragen 
die zij hebben over opgroeien, opvoeden en gezondheid in brede 
zin. Onderzoeken van alle kinderen op (aangeboren) lichameli-
jke afwijkingen, hen begeleiden bij hun sociaal emotionele 
ontwikkeling en vaccineren tegen ziektes.   
2. Een gezonde en veilige leefomgeving 
- De inwoners van de regio Utrecht helpen te beschermen 
tegen infectieziekten en schadelijke omgevingsfactoren, zoals 
luchtverontreiniging.  

Wie hebben we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

GGD regio Utrecht Zeist GR www.ggdru.nl Ja

Begroting 2023

Maatschappelijk doel Rhenen

Gezinnen in Rhenen voelen zich passend en efficiënt onders-
teund in hun ondersteuningsbehoefte. 

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Poortinga vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in 
het Algemeen Bestuur van de GGDrU.

Financieel belang
Rhenen heeft 1 van de 70 stemmen in het bestuur van de 
GGDrU.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen 811 N 775 N 785 N

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 2.647 2.844 4.113

Vreemd vermogen 14.627 14.972 49.258

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 48.115 V 48.115 V 229.703 V

Geraamd resultaat 0 V  0 V 565 V

Wat gaan we ervoor doen?

- Het periodiek verzamelen van gegeven over de gezond- 
heidssituatie van de bevoling in regio Utrecht (inclusief WMO 
en Kinderopvang Toezicht). 
3. Langer gelukkig en gezond zelfstandig  
- Ondersteuning bieden aan sociaal kwetsbaren. 
- Preventieve ouderenzorg, gericht op gezonde leefstijl van alle 
inwoners in de regio en waar nodig het vergroten van veerkracht, 
helpt mensen zo gezond mogelijk oud te worden.

Risicobeheersing

In de notitie ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ d.d. 26 
maart 2015 zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering 
van de risico-inventarisatie. De actualisatie van de risico-inventa-
risatie vindt tweemaal per jaar plaats. Op basis van de meest 
recente risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstand-
scapaciteit €1.128.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is 
€2.592.203. De weerstandsratio komt uit op 2,30. Hiermee zijn 
de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt. Uit het laat-
ste bestuurlijk gedeelde Ombuigingenplan blijkt echter dat de 
Algemene Reserve naar verwachting de komende jaren zal ter-
uglopen naar een saldo van circa €850.000 wat in de buurt komt 
van het minimum niveau van de benodigde weerstandscapaciteit 
op basis van de huidige risico-inventarisatie.
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Wat kost het?

Deelprogramma 4.1 – Jeugd preventief

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.299 N 22 V 1.277 N 1.273 N 1.271 N 1.273 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.299 N 22 V 1.277 N 1.273 N 1.271 N 1.273 N

Programma Sociaal maatschappelijkH 2.5
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
4.2.1  Wij zorgen ervoor dat voor iedere jeugdige tijdig passende (jeugd)hulp beschikbaar 
 is. De hulpverlening die wij inzetten, sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid 
 van het gezin en zijn netwerk.
4.2.2  Wij zorgen dat voor iedere jeugdige tijdig passende jeugdhulp beschikbaar is bij 
 gezinnen waar de veiligheid in het geding is.
4.2.3  Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het 
 sociaal domein.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van jeugd maatwerk 

gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma jeugd maatwerk richten zich op:
Leerlingenvervoer, de jeugdhulp, de jeugdveiligheid en de direct betrokken medewerkers.

 

   Deelprogramma 
JEUGD MAATWERK
4.2 

Link naaar wettelijke indicatoren
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2. Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

4c Uitbreiding formatie jeugdteam i.v.m. 
toenemende complexiteit, verbeter-/ 
hervormingsagenda Jeugd

4.2 115 N 115 N 115 N 115 N

Totaal 115 N 115 N 115 N 115 N

4c Uitbreiding formatie jeugdteam
Vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming worden (vanuit de jeugdbescher-
mingsketen Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming) 
meer jeugdbeschermingstaken neergelegd bij de lokale teams van de gemeenten. Ook zijn er 
regionale verbeteragenda’s opgesteld ter verbetering van de organisatie en de kwaliteit van de 
jeugdbescherming en beperking van wachtlijsten. Om de taken blijvend te kunnen vervullen is 
1 FTE extra jeugdconsulent en 0,5 FTE extra ondersteuner nodig.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over het onderwerp hervormingsagenda jeugd. Voor de 

(geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina.

Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Taakstelling Jeugd vanaf 2024
Na het AEF-onderzoek heeft de Commissie Sint een rapport uitgebracht met een beschrijving 
van maatregelen om de uitgaven aan de jeugdzorg te beperken en het jeugdzorgstelsel 
beheersbaarder te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot een besparing van € 214 
miljoen. Hierdoor nemen de extra middelen vanaf 2023 tot 2028 af. De strekking van het 
rapport van de Commissie Sint is: eerst meer middelen, later meer effect van maatregelen. Een 
deel van de bezuiniging, € 511 miljoen, komt voor rekening en risico van het Rijk. Het kabinet 
komt daartoe met eigen maatregelen. 

Genoemd zijn onder andere de eigen bijdrage en het normeren van de behandelduur. Duide-
lijkheid hierover wordt verwacht bij de hervormingsagenda welke in november 2022 gereed moet 
zijn. Welke maatregelen het worden weten we op dit moment niet. De uiteindelijke maatregelen 
kunnen reeds getroffen zijn, waardoor het voor Rhenen niet leidt tot uitgavenvermindering. 
Ook kunnen het maatregelen worden, waarover een besluit moet worden genomen: willen 
we dit in Rhenen? Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het invoeren van een eigen bijdrage. 
Afhankelijk van het besluit leidt dit wel of niet tot een uitgavenvermindering. Gelet op 
bovenstaande is vanaf 2024 een taakstelling vermindering uitgaven jeugdhulp opgenomen.  
Het bedrag van de taakstelling bedraagt 80% van de extra inkomsten. Dit betekent een bedrag 
voor 2024 van € 76.800 (2025: € 381.600, 2026: € 382.400). Realisatie van deze taakstelling is 
afhankelijk van de uiteindelijke maatregelen en de invloed hiervan op het jeugdhulpstelsel van 
de gemeente Rhenen. 

Regionale en lokale plannen
Op regionaal niveau is er een onderwijs-jeugdagenda, de zogenaamde focusagenda. Het 
is goed om ook op gemeentelijk/lokaal niveau een onderwijsjeugdhulpagenda op te zetten. 
Met als inhoud versterking samenwerking en verbeterde afspraken over de rolverdeling tussen 
onderwijs en jeugdhulp. 
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Wat kost het?

Deelprogramma 4.2 - Jeugd maatwerk

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 6.132 N 0 N 6.132 N 6.056 N 5.751 N 5.750 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 115 N 0 N 115 N 115 N 115 N 115 N

Totaal 6.247 N 0 N 6.247 N 6.171 N 5.866 N 5.865 N

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
De huidige jeugdbeschermingsketen (Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescher-
ming) en de Raad voor de Kinderbescherming) kampen met een aantal knelpunten betreffende 
de complexe organisatie van de keten, onvoldoende aansluiting en samenhang en het niet tijdig 
kunnen bieden van passende hulp. Om deze problematiek tegen te gaan is een toekomstscenario 
geschetst. Dit houdt kort samengevat in dat er één gezicht is voor de kinderen en gezinnen. 
Deze rol wordt ingevuld door het lokale team van een gemeente in plaats van Veilig Thuis en de 
Gecertificeerde instellingen. 
Gemeenten en Jeugdbescherming hebben de handen ineen geslagen en zijn tot verbeteragenda’s 
gekomen. Vanuit de jeugdhulpregio FoodValley werken we hierin samen met zeven andere 
Gelderse jeugdhulpregio’s onder de naam Gelderse Verbeteragenda. Rhenen, net als 
Veenendaal en Renswoude, valt formeel onder de Utrechtse veiligheidsregio, maar samen met 
de Utrechtse Gecertificeerde instelling (SAVE) doen we mee met de Gelderse Verbeteragenda. 
Deze verbeteragenda gaat over het verbeteren van de samenwerking, het sneller en intensiever 
handelen, meer regie bij de lokale teams, een vereenvoudiging van de toegang en eenduidige 
contractering. De gezamenlijke inzet is erop gericht dat ieder kind in veiligheid opgroeit. Hier 
wordt een lerende omgeving voor opgezet die in eerste aanleg (2022) is gefinancierd door het 
Rijk. Naast deze subsidie zet iedere instantie zoveel als mogelijk eigen middelen en mensen in 
voor dit project. De verwachting is dat we in 2023 niet nogmaals subsidie krijgen. 

Financiering
Vanaf 2023 ontvangen centrumgemeenten middelen voor de uitvoering van het toe-
komstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze middelen zitten in het bedrag van vrouwen-
opvang. Rhenen en Renswoude vallen hiervoor onder centrumgemeente Ede en Veenendaal 
onder Amersfoort. Om de middelen voor de toekomsttuinen Renswoude, Rhenen en Veenendaal 
te oormerken moet overleg gepleegd worden met de betreffende gemeenten. 

De eerste besprekingen zijn geweest. Het bedrag is € 250.000. De kans is groot dat niet alle 
kosten voor 2023 gedekt zullen worden. 

Vanaf 2023 zijn de verwachte jaarlijkse kosten ad € 45.000 voor Rhenen. Onder andere voor 
projectleiding, gedragswetenschapper en organisatie.

Daarnaast moeten mensuren voor de tuinen worden geleverd, zowel op beleids- als op 
uitvoeringsniveau. Het verleggen van de regie naar de lokale teams betekent voor Rhenen meer
werkzaamheden voor het jeugdteam op het terrein van veiligheid. Vanwege de toenemende 
complexiteit in de zorg en door de verbeteragenda jeugdbescherming komen er steeds meer 
taken naar het jeugdteam van de gemeenten. Daarvoor zijn een extra jeugdconsulent en een 
ondersteuner nodig.

Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5

NB Het geraamd resultaat loopt de komende jaren terug door de taakstelling die vanaf 2024 is opgenomen. Deze taakstelling is onderdeel van de invulling van de uitkomsten arbitragezaak jeugd.

67



Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die onderling 
betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen.
4.3.1  Inwoners leven gezonder, voelen zich veiliger, zijn zelfredzamer en 
 kunnen zich ontplooien.
4.3.2  Inwoners en maatschappelijke organisaties voelen zich meer onderling betrokken 
 en verbonden en dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning preventief, gebruik de link/qr-code onder-aan deze pagina. 

   Deelprogramma 
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
PREVENTIEF

4.3 

Link naaar wettelijke indicatoren
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Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma maatschappelijke ondersteuning preventief richten 
zich op:
Maatschappelijke huisvesting (gezondheidscentra, sportaccommodaties en dorpshuizen), 
sport, bibliotheek, muziek, welzijn, vrijwilligers, mantelzorg en buurtsportcoaches. Ook het 
project voor een nieuw MFG Rhenen is hier onderdeel van.

Voortgang project MFG Rhenen
Naar verwachting uiterlijk in juli 2023 besluit uw raad over de vergunning aangaande de bouw. 
In augustus 2023 zal er worden begonnen met de bouw van eerst de multifunctionele zalen 
en het zwembad. In 2024 worden deze opgeleverd. In 2025 wordt de bouw afgerond met de 
oplevering van de Sporthal.
 
In het MFG zal naast sport vanuit verenigingen en onderwijs in sporthal en zwembad in de 
multifunctionele ruimten met name activiteiten vanuit participatie, schuldhulpverlening en 

ruimteverhuur, zoals bijvoorbeeld yoga, plaatsvinden. Doelstelling is om het gebouw en in het 
bijzonder de multifunctionele ruimten optimaal te benutten en te vullen met zoveel mogelijk 
maatschappelijke activiteiten. Ook Sportservice Rhenen krijgt er een plek. Daarnaast is het doel 
om kruisbestuiving tussen de verschillende activiteiten te laten plaatsvinden om een soort van 
huiskamer van de Stad te worden. 

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen preventieakkoord, sport- 
en beweegakkoord, extra aandacht voor wijken waar de leefbaarheid een grote investering 
verdient en Werkplaats de Steiger. 

Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.
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Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

Wat kost het?

Deelprogramma 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 3.339 N 20 V 3.319 N 3.370 N 3.612 N 3.633 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 3.339 N 20 V 3.319 N 3.370 N 3.612 N 3.633 N
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   Deelprogramma 
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING MAATWERK

4.4 

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
De inwoners voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
4.4.1  De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van maatschappe-

lijke ondersteuning maatwerk, gebruik de link/qr-code onder-aan deze pagina. 

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma maatschappelijke ondersteuning maatwerk 
richten zich op: Individueel toegekende voorzieningen, de taken van de gemeente op het 
gebied van de Wet verplichte GGZ, de ondersteuning overbelaste mantelzorgers, individuele 
welzijnsvragen, bemoeizorg, huiselijk geweld, het Algemeen Maatschappelijk Werk en het 
(samen met de regio) regelen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  

Link naaar wettelijke indicatoren
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2. Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens DP 2023 2024 2025 2026

4d Wetswijzigingen Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)

4.4 P.M. P.M. P.M. P.M.

4e Rechtmatigheid Toezicht Wmo. 
Inrichting toezicht en kosten toezichthouder 
rechtmatigheid

4.4 20 N 89 N 89 N 89 N

Totaal 20 N 89 N 89 N 89 N

4d Wetswijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning
4d.1 Wetsvoorstel Eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
De inhoud van de wetswijziging is nog niet bekend, maar deze is erop gericht om de toename 
van de hulpvragen voor huishoudelijke hulp van meer vermogende inwoners te beperken. Dat 
heeft invloed op de eigen bijdrage die inwoners nu betalen en daarmee ook op de hoogte van 
eigen bijdrage die gemeente zal ontvangen. In 2022 is de eigen bijdrage maximaal € 19 per 
maand. De wetswijziging wordt per ingang van 1 januari 2025 verwacht en gaat gepaard met 
een taakstellende besparing. 

4d.2 Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen
De gemeente waar de inwoner zijn verblijf heeft is verantwoordelijk voor het bieden van 
beschermd wonen. Dit zal leiden tot andere verhoudingen met de centrumgemeente Ede. 
De gemeente Rhenen heeft geen locatie voor beschermd wonen. Met de centrumgemeente 
Ede en mogelijk met de gemeente Veenendaal moeten afspraken gemaakt worden over hoe 

te handelen als inwoners van de gemeente Rhenen gebruik maken van locaties in de andere 
gemeente. De invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen stond gepland voor 
1 januari 2023. Door de lange periode duur van de kabinetsformatie lijkt deze datum niet 
haalbaar. De nieuwe datum wordt 1 januari 2024. Er is extra beleidscapaciteit nodig om de 
afspraken te maken. 

4d.3 Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen 
Het doel van deze wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering, 
waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein 
van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wets-
voorstel twee delegatiebepalingen: één ten aanzien van reële prijzen en één ten aanzien van 
zorgvuldigheidseisen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. De wetswijzi-
ging heeft mogelijk invloed op de keuzes die de gemeente Rhenen maakt ten aanzien van in-
kopen en subsidiëren van dienstverlening in het sociaal domein. De gemeente Rhenen heeft 
voor zowel jeugd als Wmo de reële prijzen al gerealiseerd. De financiële effecten van de aan-
passing kunnen nu nog niet bepaald worden. De wetswijziging is per 1 juli 2022 ingegaan. In de 
hierop volgend AMvB worden de consequenties van deze wetswijziging duidelijk. Het betreft 
een wijziging van de Wmo, de Jeugdwet en de Aanbestedingswet.

4e Rechtmatigheid toezicht Wmo
De gemeente Rhenen voldoet op onderdelen niet aan de wettelijke vereisten in het kader 
van toezicht en handhaving. De Minister wil het toezicht op de Wmo versterken, mede naar 
aanleiding van het IGJ-rapport over het toezicht Wmo. Het college heeft in 2022 besloten 
dat na de vaststelling van de visie op het sociaal domein een handhavingskader en structuur 
voor het rechtmatigheidstoezicht worden opgezet. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de 
wettelijke eisen en om ervoor te zorgen dat de zorggelden rechtmatig worden besteed.
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Maatschappelijk doel Rhenen

De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Boerkamp maakt deel uit van het bestuur.

Financieel belang
Het stemrecht van Rhenen is 1 van de in totaal 8 stemmen.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  225 N  206 N  117 N
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Openbaar belang

De GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper behar-
tigd de belangen van 8 deelnemende gemeenten. De regeling is 
aangegaan ten behoeve van het Vraagafhankelijk vervoer en het 
OV-vangnet.

Wat willen we bereiken?

Het doel is om middels de samenwerking de volgende 
gezamenlijke doelen te realiseren: 
- de kosten van collectief afhankelijk vervoer beter te beheersen;
- de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; 
- de kwetsbaarheid van ondersteuning te verminderen; 
- de regionale samenwerking te verbeteren; 
- meer kansen te bieden aan medewerkers.

Wat gaan we ervoor doen?

Vanwege het wegevallen van het provinciale subsidiedeel en 
bijdrage in de begrotingen in de komende jaren, is in 2021 de 
notitie "Visie op Valleihopper toekomst 2022" opgesteld. Doel 
is om de burgers te stimuleren in hun zelfredzaamheid en alleen 
maatwerk voorzieningen aan te bieden wanneer geen gebruik kan 
worden gemaakt van de algemene voorzieningen. De betrokken 
ambtelijke werkgroep gaat in de komende periode zes mogelijke 
maatregelen verder uitwerken Deze maatregelen zijn:
1. Tegengaan van oneigenlijk gebruik Valleihopper. 
2. Geen vervoer van Inwoners met een indicatie scootmobiel 
voor ritten van 5 km of minder met Valleihopper.

Wie hebben we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Valleihopper Barneveld GR www.valleihopper.nl Ja

Begroting 2023

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen - - -

Vreemd vermogen - - -

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves)  4.820 V  4.639 V 3.865 V

Geraamd resultaat - - -

Wat gaan we ervoor doen? - vervolg

3. Max. aantal reis km per jaar verlagen van 2500 naar 1500 km. 
4. Verhogen en/of differentiatie van reizigerstarieven. 
5. Laatboek opslag. Breng extra kosten in rekening voor rit-
boeking/-mutatie na 18.00 uur de dag ervoor. 
6. Het gebruik van haltetaxiRRReis en AutoMobiel Rhenen 
stimuleren. HalteRRReis  is een nieuwe vorm van OV-vervoer 
in de provincie Gelderland dat vanaf 3 april 2022 is gestart. 
Het betreft een deeltaxi zonder vaste route die mensen binnen 
een straat van twee tot vijftien kilometer vervoert naar een OV 
opstapplaats. AutoMobiel Rhenen is een vervoersysteem van 
Servicepunt Thuiswonen die zorgen dat vrijwilligers met hun 
eigen auto burgers vervoeren.

Risicobeheersing

Het risico ligt met name besloten in het feit dat het hier gaat 
om een bedrijfsvoeringsorganisatie. Wanneer kosten stijgen en/
of meer burgers gebruik maken van het vervoer, zullen deze voor 
rekening komen van de deelnemende gemeente. Vanwege hoge 
inflatie, de hoge brandstof en energieprijzen is de verwachting 
dat deze kosten mogelijk hoger uitvallen. Daarnaast bestaat het 
risico dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het vervoer. 
Valleihopper heeft diverse maatregelen/ activiteiten getroffen 
om het risico te mittigeren.
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Wat kost het?

Deelprogramma 4.4 – Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 4.574 N 0 N 4.574 N 4.604 N 4.608 N 4.613 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 20 N 0 N 20 N 89 N 89 N 89 N

Totaal 4.594 N 0 N 4.594 N 4.693 N 4.697 N 4.702 N

Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5
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Wat willen we bereiken?
Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.
4.5.1  Meer inwoners kunnen bijstandsafhankelijkheid voorkomen door het vinden of 
 behouden van betaald werk.
4.5.2  Minder inwoners krijgen te maken met problematische schulden.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma participatie preventief richten zich op:
Vluchtelingenwerk, nieuwkomers en maatschappelijke begeleiding.

   Deelprogramma 
PARTICIPATIE 
PREVENTIEF

4.5 

74



Wat kost het?

Deelprogramma 4.5 – Participatie preventief 

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 204 N 0 N 204 N 202 N 199 N 199 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 204 N 0 N 204 N 202 N 199 N 199 N

Welke ontwikkelingen zien we?
Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. 
Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties 
voor asielopvang mogelijk te maken. Er wordt naarstig gezocht naar locaties 
waar minimaal 100 asielzoekers voor kortere of langere tijd kunnen worden 
opgevangen. Een dergelijke locatie hebben wij niet beschikbaar in onze 
gemeente en daarom leveren wij in personele zin ondersteuning aan andere 
gemeenten in onze regio die een opvanglocatie hebben. Concreet doen we 
dit momenteel in de gemeente Veenendaal. Daarnaast werkt het kabinet aan 
wetgeving om meer opvanglocaties te realiseren. 
 
Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben een erkende status als 
vluchteling en komen in aanmerking voor reguliere huisvesting. Het rege-
len van deze huisvesting is, evenals de inburgering, een wettelijke taak 
voor gemeenten. Deze taakstelling is, gelet op de stijging van het aantal 
asielzoekers, verhoogd. De uitvoering van deze taak met de daarmee gepaard 
gaande complexe problematiek zal ook in 2023 nog veel van onze aandacht 
vergen.
Dit voorjaar (2022) hebben gemeenten van het rijk ook de opdracht gekregen 
om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Gelet op het 
verloop van de oorlog is de verwachting dat wij ook in 2023 Oekraïners blijven 
opvangen. 
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Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Inwoners doen mee naar vermogen en zijn zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam. 
Inwoners (dichter bij huis) helpen rondom werk en inkomen. 
4.6.1  Meer inwoners verrichten betaald werk.
4.6.2  Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam. Voor inwoners die daar niet toe in staat 
 zijn biedt de gemeente een vangnet in de vorm van een participatiewet-uitkering.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van participatie maat-

werk gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina. 
Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, 
t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in 
een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en 
thuislozen zijn niet inbegrepen.

2017
237,2
216,1
418,6

2018
214,1
206,7
401,1

2019
198,6
194,5
381,7

2020
266,3
262,8
459,7

2021
232,6
220,4
431,2

Rhenen
<25.000
Nederland

Personen met een bijstandsuitkering

   Deelprogramma 
PARTICIPATIE MAATWERK
4.6 

Link naaar wettelijke indicatoren
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Toelichting: de daling van het aantal personenen met een bijstandsuitkering ten opzichte van 
2022 past binnen het landelijke beeld. We zien een dalende trend die o.a. wordt veroorzaakt 
door een gunstige arbeidsmarkt.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma participatie maatwerk richten zich op:
Werken in de sociale werkvoorziening (WSW-IW4), de gebundelde uitkering (BUIG: uitke-
ringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz2004 en loonkostensubsidie), het 
minimabeleid, de schuldhulpverlening, het tijdelijk overbruggingskrediet zelfstandige onder-
nemers (Tozo) en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

2. Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens

Wat willen we gaan doen in 2023 - 2026  
(€ x 1.000)
Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens

DP 2023 2024 2025 2026

4g Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - 
Vroegsignalering schulden- incidentele kosten 
doorontwikkeling lokale aanpak

4.6 P.M. P.M. P.M. P.M.

4h Wetswijzigingen Participatiewet - inkomen 4.6 P.M. P.M. P.M. P.M.

Totaal 0 N 0 N 0 N 0 N

4g. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening /vroegsignalering schulden
Vroegsignalering behoort sinds 2021 tot de wettelijke taak van gemeente. Bij een signaal over 
een betalingsachterstand hebben gemeenten de taak om de betreffende inwoner hulp te 
bieden bij het oplossen van de betalingsachterstand. Er is een plan opgesteld op welke wijze 
het college invulling geeft aan deze taak. Voor de uitvoering van dit plan is structureel extra 
formatie nodig bij zowel het Budgetloket (0,5 fte) als het sociaal team (0,2 fte). Met deze 
extra formatie ontstaat er ruimte om bij signalen van twee of meer betalingsachterstanden op 
huisbezoek te gaan. Bij enkele signalen wordt een brief gestuurd of er wordt contact gezocht 
via telefoon of SMS. 
De contractafspraken zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst met Veenendaal. 
Gezien de huidige inflatie, de stijgende energieprijzen en de nasleep van corona is de 

verwachting dat het aantal mensen met betalingsachterstanden de komende tijd toeneemt. 
In 2024 wordt geëvalueerd of de gekozen aanpak en de beschikbare formatie passend zijn. In 
de tussentijd wordt het aantal signalen continu gemonitord en waar nodig worden tussentijds 
tijdelijk andere afspraken gemaakt om alle signalen van betalingsachterstanden adequaat op 
te pakken.

4h. Wetswijzigingen Participatiewet
Wetvoorstel uitvoeren Breed offensief 
De Participatiewet wordt op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen komen voort 
uit het wetvoorstel Breed offensief. Het Breed offensief is gericht op verbetering van de 
bestaanszekerheid en een betere ontsluiting van de arbeidsmarkt voor mensen met een 
arbeidsbeperking of mensen die al langere tijd bijstandsafhankelijk zijn. Daarnaast wordt 
structureel geïnvesteerd in werk-naar-werk en uitkering-naar-werktrajecten. Het wetsvoorstel 
Uitvoeren Breed offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 
invoeren. 

Maatregelen uit dit wetsvoorstel zijn onder andere: 
- vereenvoudiging loonkostensubsidie;
- ondersteuning op maat met inzet van jobcoach;
- extra vrijlatingsregeling voor inwoners met een arbeidsbeperking die (deeltijd) werken en 
 daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen;
- een extra verordeningsplicht voor gemeenten waar ondersteuningsaanbod is uitgewerkt en
- afschaffen van de vier weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking.

Versoepeling regels in de bijstand 
In een brief aan de Kamer kondigde minister Schouten haar beleidsplan “Participatiewet in 
balans” aan.  Doel is om de balans in de Participatiewet terug te brengen door meer oog te 
hebben voor mensen en vertrouwen meer centraal te stellen. In dit plan kondigt de minister 
versoepelingen aan in de Participatiewet. Voor vrijwel alle versoepelingen geldt dat deze 
om wijziging van wetgeving vragen. De vorm van de versoepelingen wordt in overleg met 
gemeenten verder uitgewerkt. Op korte termijn worden naar verwachting al een aantal 
wijzigingen doorgevoerd zoals:
- afschaffen kostendelersnorm en
- wachttijd bij bijstandsaanvragen voor jongeren tot 27 jaar bij dreigende dakloosheid.

Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5
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Welke ontwikkelingen zien we?
Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Energiearmoede
Vanwege de sterk stijgende energieprijzen hebben steeds meer huishoudens moeite om hun 
energierekening te betalen. Voor het tegengaan van energiearmoede ontvingen gemeenten 
begin 2022 een specifieke uitkering (SPUK) vanuit het Rijk. Sindsdien zijn de prijzen nog verder 
gestegen. Gemeenten ontvingen een aanvullende specifieke uitkering omdat de omvang 
van de groep die te maken krijgen met energiearmoede is gestegen. Met deze aanvullende 
middelen hebben gemeenten de mogelijkheid om de bestaande aanpak te intensiveren en 
uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te 
treffen. De bestedingstermijn voor deze middelen loopt af op 31 december 2023. 

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
Op 12 juli 2022 presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanpak 
geldzorgen, armoede en schulden. Het betreft een meerjarige aanpak met als doel halvering 
van het aantal kinderen in armoede in 2025 en een halvering van armoede en schulden in het 
algemeen in 2030. De aanpak richt zich op vijf pijlers en bestaat uit 44 concrete maatregelen. 
Een deel van deze maatregelen hebben ook invloed op gemeenten. De belangrijkste maat-
regelen waar gemeenten ook een rol hebben met de planning zijn:
- Versterken van bestaanszekerheid
 • Tegengaan energiearmoede - lopend
 • Tegengaan niet-gebruik van voorzieningen - vanaf 4e kwartaal 2022

 • Werken laten lonen en tegengaan armoedeval - lopend
 • Bevorderen (voldoende inkomsten uit) werk voor mensen in armoede - lopend

- Preventie van geldzorgen
 • Intensivering vroegsignalering schulden en experimenteren met andere signalen - 
  vanaf 3e kwartaal 2023

- Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst
 • Opschalen effectieve aanpak schuldhulpverlening - vanaf 2023

- Iedereen doet mee en komt vooruit
 • Versterken vaardigheden en participatie van kinderen in armoede - 
  vanaf 3e kwartaal 2022
 • Versterken veerkracht en vaardigheden volwassenen in armoede - 
  vanaf 3e kwartaal 2022
 • Bevorderen van het welzijn en de inclusie van mensen in armoede - 
  vanaf 2e kwartaal 2022

- Een overheid die werkt voor mensen
 • Geen specifieke maatregelen voor gemeenten

Veel van de maatregelen sluiten aan op acties waar vanuit het plan van aanpak armoedebestrij-
ding al stappen in zijn gezet. In 2023 worden activiteiten verder voortgezet en geïntensiveerd.
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Openbaar belang

IW4 is het Sociaal Werkbedrijf voor de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. IW4 benut talenten van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen daarbij aan passend volwaardig werk.

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van IW4 is het handhaven, vergroten of herstellen van de arbeidsgeschiktheid van personen die tot 
arbeid in staat zijn, maar ook voor wie, in belangrijke mate, ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om 
onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of nu niet aanwezig is.

Wat gaan we ervoor doen?

Eind 2018 is gestart met de doorontwikkeling van IW4 onder de naam 'variant 1+'.
De kern van deze variant is dat zowel IW4 als de afdeling Economie & Werk van de gemeente Veenendaal zich va-
nuit de bestaande expertise en kracht richten op hun kerncompetenties. Voor beiden wordt een ontwikkelopdracht 
gevolgd. Daarbij richt  IW4 zich op de grote opgave om te komen tot een effectieve ondersteuning van de inclusieve 
arbeidsmarkt (expertise en facilitering), in combinatie met een zo licht mogelijke eigen infrastructuur voor de doel-
groep. De doorontwikkeling wordt eind 2022 geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie kan gesteld worden dat 
de ontwikkelingen laten zien dat IW4 op de goede weg zit. Op basis van de evaluatie worden de plannen voortgezet 
danwel bijgesteld.

Risicobeheersing

De risico's voortvloeiende uit de bedrijfsvoering van IW4 liggen binnen IW4 Beheer NV. Binnen de NV is echter slechts 
een beperkte algemene risicoreserve opgebouwd. Dit betekent dat wanneer risico's daadwerkelijk (ernstige) negatieve 
gevolgen voor het financieel resultaat binnen de NV hebben dit zal leiden tot een beroep op de middelen in de GR. Het 
betreft hier risico's als gevolg van de economie en bedrijfsvoering en andere externe factoren. Enkele voorbeelden zijn 
de corona-crisis, kostendekkende tarieven en het aantal beschikbare Sw-medewerkers.

Financiën

Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 2.064 2.121 2.170

Vreemd vermogen 3.981 4.020 4.780

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) 12.517 V 13.309 V 13.779 V

Geraamd resultaat - -

Wie hebben we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Veenendaal GR www.iw4.nl Nee

Begroting 2023

Maatschappelijk doel Rhenen

Samen zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Poortinga vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het dagelijks 
bestuur van IW4. 

Financieel belang
Rhenen heeft twee leden in het algemeen bestuur van IW4 en vertegenwoordigt 
daarmee twee van de zes stemmen.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen   11 N 32 N

Programma Sociaal maatschappelijk H 2.5
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Wat kost het?

Deelprogramma 4.6 – Participatie maatwerk

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 3.427 N 0 N 3.427 N 3.381 N 3.386 N 3.405 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 3.427 N 0 N 3.427 N 3.381 N 3.386 N 3.405 N

Programma Sociaal maatschappelijkH 2.5
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Programma

ECONOMIE & TOERISME
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Inleiding
Dit programma richt zich op de lokale economische ontwikkeling. Het 
doel is om tot een gezondere economie te komen in Rhenen. Tot deze 
economische ontwikkeling horen de economie, het vestigingsklimaat 
voor ondernemers, recreatie en toerisme, plattelandsontwikkeling en de 
regionale samenwerking. 
Het programma Economie & toerisme kent het deelprogramma econo-
mische zaken. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel
Gemeente Rhenen is een gemeente waar het goed ondernemen is waarbij 
de kwaliteit van de leefomgeving in acht wordt genomen.

Wat kost het?

Programma 5 – Economie & toerisme

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.230 N 33 V 1.197 N 1.147 N 1.145 N 1.145 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.230 N 33 V 1.197 N 1.147 N 1.145 N 1.145 N

Programma Economie & toerisme H 2.6
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5.1
ECONOMISCHE ZAKEN

Deelprogramma

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
De gemeente Rhenen streeft naar duurzame ontwikkelingen binnen economie en toerisme, 
zowel op lokaal als regionaal niveau. De schaal van Rhenen en de kwaliteit van de leefomgeving 
worden hierbij in acht genomen. De vele lokale mogelijkheden om te recreëren, dragen bij aan 
de leefbaarheid voor de inwoners.

5.1.1  Rhenen is en blijft een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor 
 onze kleine en middelgrote ondernemingen.
5.1.2  De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke gronden. 
 Waar het kan willen we een actiever grondbeleid voeren, waarbij de financiële 
 risico’s zo laag mogelijk houden.

5.1.3  Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd.
5.1.4  Rhenen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreatie of voor een kort verblijf.  
 Het lokale aanbod voor recreatieve, toeristische en culturele activiteiten bedient 
 zowel de inwoners als regionale bezoekers.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van economie & toe-

risme gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina. 

Link naaar wettelijke indicatoren
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Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten richten zich op:
a. Economische agenda: faciliteren van de ondernemersverenigingen ten behoeve van  
 het  ondernemersklimaat.
b. Agrarische sector
c. Toerisme & recreatie: realiseren van het uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme en de  
 exploitatie van de VVV in het Stadsmuseum en de Stadshaven Rhenen
d. Cultuur: cultuur- en erfgoededucatie in het onderwijs en service van de bibliotheek als  
 Informatiepunt Digitale Overheid.
e. Samenwerkingsverbanden: de gemeente neemt deel aan de reguliere overleggen in de regio  
 over economische zaken en rondom landbouw.
 

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen horeca en evenementen. 
Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.

Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Economische Agenda
Er is het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een Economische Agenda. De 
Economische Agenda bevat een visie en maatregelen om deze visie concreet handen en voeten 
te geven. Met de Economische Agenda zorgt het college voor focus in haar handelen met als 
doel de lokale economie te versterken. Met de Economische Agenda zal het college aangeven 
welke activiteiten zij de komende jaren gaat uitvoeren. Deze activiteiten zullen in het teken 
staan van onder andere bedrijfsvestigingen, verduurzaming bedrijventerrein, versterken van 
de organisatiegraad van ondernemers en verbeteren van het ondernemersklimaat. Een goed 
lokale ondernemersklimaat is belangrijk voor onze gemeente. De gemeente faciliteert de 
ondernemersverenigingen in onze gemeente en zal dat ook het komende jaar weer doen.

Ontwikkelingen Landelijk Gebied
De agrarische sector neemt een belangrijke positie in onze lokale samenleving. De komende 
jaren staat de agrarische sector onder druk om de uitstoot van stikstof* te verminderen. Het is 
de ambitie van dit college dat de agrarische sector blijft bestaan in onze gemeente. Wij kiezen 
ervoor om als gemeente onze agrariërs te steunen in deze onzekere tijden. Dit omdat de impact 
van de aangekondigde doelstellingen voor individuele agrariërs groot kunnen zijn. Daarnaast 
hebben de gevolgen niet alleen economische impact. Maar ook op andere domeinen, zoals het 
sociaal domein of ruimtelijke ordening. Voor de uitvoering van de stikstofmaatregelen heeft 

Programma Economie & toerisme H 2.6

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

* voor de stikstofaanpak is in 2023 en 2024 1 fte beschikbaar

85

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3724833


het Rijk de provincies een regisserende rol gegeven. De provincie Utrecht wilt door middel van 
gebiedsprocessen maatregelen bedenken om de uitstoot van stikstof te verminderen. Voor de 
gemeente Rhenen is dit gebiedsproces Binnenveld.

Met dit gebiedsproces werkt de gemeente samen met de omliggende gemeenten van het 
Binnenveld, twee provincies en het waterschap om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het 
eindresultaat van dit gebiedsproces is een gedragen beeld van de toekomst van het Binnenveld 
waarbij tevens concrete maatregelen zijn opgenomen om dat beeld te bereiken. Als gemeente 
kiezen wij voor een actieve rol binnen dit gebiedsproces. Daarnaast zetten we ons binnen 
regionaal verband in met de ontwikkeling van een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied 
(RPLG). Met het RPLG zoekt regio FoodValley naar een nieuwe balans tussen verschillende 
opgaven in het landelijk gebied. Als er balans is ontstaat er een perspectief voor meerdere 
jaren. Een perspectief voor de agrarische ondernemer, de natuur en andere gebruikers van het 
landelijk gebied. In 2023 gaan we aan de slag met het verder uitwerken van de contourennotitie. 
Een ander overlegtafel waar wij als gemeente actief aan deelnemen is het gebiedstafel Oost. Al 
geruime tijd werkt de Provincie aan deze gebiedsgerichte aanpak stikstof die tot doel heeft het 
versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in en rondom Natura2000-
gebieden, op een manier die past bij de kenmerken van het gebied. Via de gebiedstafels wordt 
een bredere groep partijen geconsulteerd over deze aanpak. 
Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij zij het college oproept om:

- de provincie Utrecht te verzoeken niet mee te gaan met de plannen van het Rijk rondom de  
 stikstofdoelstellingen; 
- een perspectief te bieden aan boeren en blijft communiceren met de boeren; 
- contact op te nemen met de provincie Utrecht en hen te verzoeken om het provinciaal  
 beleid in lijn te brengen met het beleid van provincie Gelderland. 

Naar aanleiding van de bovenstaande motie heeft het college een brief gestuurd naar Gedeputeerde 
Staten van provincie Utrecht. Verder blijven we zoveel mogelijk in contact met onze boeren. Om 
regie te houden op bovenstaande activiteiten en het ondersteunen van onze agrariërs zetten we 
een interne projectleider in. Verder is er nog inhoudelijke expertise nodig op dit gebied. Daarnaast 
zullen we enkele onderzoeken uitvoeren. Voor onze deelname aan het gebiedsproces Binnenveld 
en RPLG is eveneens budget nodig. Voor dit extra budget die bovenstaande activiteiten met zich 
mee brengen, komen wij in december 2022 met een raadsvoorstel.  

Toerisme & recreatie
Het is van belang dat de verhouding tussen inwoner en bezoeker passend is binnen de schaal 
van Rhenen. Dit vertaalt zich in recreatieve activiteiten en bezoekersstromen die draagvlak 
hebben bij de leefomgeving (natuur, milieu) en inwoner. De inkomsten uit toeristenbelasting 
worden ingezet om kwaliteitstoerisme te faciliteren. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden 
waarbij de eindgebruiker meebetaalt aan beheer en onderhoud.

Programma Economie & toerismeH 2.6
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Cultuur, erfgoedbeleid 
De bij de erfgoedvisie behorende uitvoeringsagenda vertaalt de visie naar de praktijk via 
actiepunten. De uitvoeringsagenda wordt elke twee jaar geëvalueerd. De komende vier jaar 
wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van het karakteristieke gezicht van de binnenstad 
met de wederopbouwstijl/Delftse School architectuur en het beleefbaar maken van erfgoed 
voor inwoners en bezoekers van Rhenen. 
Hiertoe is een app in ontwikkeling die in de plaats komt van de publieksversie van de Cultuur 
Historische Waardenkaart en mensen uitnodigt tot het maken van een wandeling of fietstocht, 
waarbij zij informatie krijgen over de landmarks die zij passeren. Met de landgoedeigenaren zal 
in de komende vier jaar voornamelijk gekeken worden naar de manier waarop de landgoederen 
kunnen verduurzamen. 

Evenementen
Met name voor onze jongeren is het van belang dat er in onze stad ook iets te beleven valt. De 
Rijnweek wordt door velen gezien als het evenement van het jaar. Een faciliterende rol van de 
gemeente is noodzakelijk om dit evenement in stand te houden.

Stadshaven Rhenen
Er wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls van de Stadshaven en het bijbehorende gebied, 
inclusief de Loswal. Daarbij wil het college rekening houden met het rivierenlandschap en 
de toegankelijkheid van het gebied. Dat zijn de elementen die meegenomen worden in de 
huidige planvorming. We streven naar een nieuwe haven die qua maat en uitstraling past bij 
het omliggende landschap en het karakter van de stad Rhenen. Daarnaast zetten we in op een 
gebiedsontwikkeling waarbij de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden willen verbeteren. 
De activiteiten in 2023 die hier uit vloeien zijn afhankelijk van verder debat op dit onderwerp.  

Wat kost het?

Deelprogramma 5.1 – Economische zaken

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.230 N 33 V 1.197 N 1.147 N 1.147 N 1.145 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.230 N 33 V 1.197 N 1.147 N 1.147 N 1.145 N

Programma Economie & toerisme H 2.6
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Programma

VEILIGHEID & HANDHAVING
88



Inleiding 
Voor een leefbaar, gezond en veilig Rhenen, werken toezichthouders, boa’s, beleidsmedewerkers 
en juristen samen met interne en externe partners. Met toezicht en handhaving zetten we in 
op het vergroten van de naleving van regels en beleid. Dat is belangrijk, omdat we met de 
naleving van regels en beleid samen met onze inwoners zorgen voor een leefbaar, gezond en 
veilig Rhenen. Een Rhenen waar mensen veilig zijn en mensen zich ook veilig voelen. In ons 
nieuw op te stellen handhavingsbeleid besteden we hieraan nadrukkelijk aandacht. Hoewel 
uit politiecijfers niet per definitie blijkt dat er erg veel criminaliteit in onze wijken aanwezig is, 
kan het veiligheidsgevoel van onze inwoners iets heel anders zeggen. Een onderdeel hiervan is 
het netjes verzorgen van de openbare ruimte. Een nette leefomgeving geeft een veiliger gevoel 
dan een omgeving waarin het afval op straat ligt en het groen niet wordt onderhouden. In 
ons jaarlijkse handhavings-programma bepalen we vervolgens prioriteiten waarop we onze 
beschikbare handhavingscapaciteit inzetten. 

In het Integraal Veiligheidsbeleid en het daarbij behorende activiteitenplan staan de doelen 
die we op het terrein van veiligheid nastreven, de resultaten die daartoe binnen de looptijd 
van het plan worden beoogd en de inspanningen die de veiligheidspartners leveren om de 
doelen te bereiken. Wij richten ons over het algemeen op de preventieve maatregelen en 
de bestuursrechtelijke aanpak. Hierbij heeft de bestuurlijke aanpak van ondermijning onze 
intensieve aandacht. Ook besteden we extra aandacht aan de digitale veiligheid en weerbaarheid 
van onze inwoners. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie richten zich op de repressieve 
maatregelen en de strafrechtelijke vervolging. 

Het gesprek voeren en daarmee het veranderen van ongewenst gedrag of ongewenste activiteiten 
is ons uitgangspunt. We zetten in op het vergroten van de weerbaarheid en verdraagzaamheid 

van onze inwoners. Elkaar aanspreken op gedrag lijkt de laatste jaren moeilijker geworden. 
Dat moet weer terugkomen. We willen onze inwoners hierbij een helpende hand bieden en 
zetten daarom in bepaalde gevallen in op buurtbemiddeling. We zagen van buurtbemiddeling 
afgelopen jaren goede resultaten en we verwachten dat deze goede resultaten ook in de 
toekomst blijven aanhouden. Gedragsverandering kost echter tijd en vasthoudendheid. Dit 
houden we dan ook in het oog. Ongewenste situaties moeten ook gestopt kunnen worden en 
handhaving kan daarvoor een goed middel zijn. 

Het uitschrijven van boetes door onze buitengewone opsporingsambtenaren is geen doel op 
zich, het herstellen van de gewenste situatie wel. We schuwen het uitschrijven van boetes 
echter niet. Doorpakken is soms nodig om de orde en leefbaarheid in de openbare ruimte te 
herstellen en om zo gedragsverandering te bewerkstelligen.

We zijn belast met de organisatie van de brandweerzorg, de crisisbeheersing en de genees-
kundige hulpverlening. Gemeenten en Veiligheidsregio Utrecht werken samen aan het 
versterken van de (fysieke) veiligheid. Brandweerzorg is een belangrijke veiligheidsopgave en 
brandweervrijwilligers raken ook aan het belang van betrokkenheid en participatie van inwoners.

Het programma Veiligheid en handhaving kent de deelprogramma's openbare orde en veiligheid 
en handhaving. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk doel 
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig 
voelen.

Wat kost het?

Programma 6 – Veiligheid & handhaving

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 2.326 N 56 V 2.270 N 2.285 N 2.284 N 2.283 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 2.326 N 56 V 2.270 N 2.285 N 2.284 N 2.283 N

Programma Veiligheid & handhaving H 2.7
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6.1
OPENBARE ORDE 
EN VEILIGHEID

Deelprogramma

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig 
voelen.
6.1.1  Fysieke veiligheid van burgers en bedrijven waarborgen door een doelmatige en 
 slagvaardige hulpverlening op het gebied van politiezorg, brandweerzorg, 
 crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
6.1.2  Zorgdragen voor het vergroten van het algehele veiligheidsgevoel (objectief 
 en subjectief) van onze inwoners en ondermijnende criminaliteit aanpakken.

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van veiligheid 

gebruik de link/qr-code hiernaast.

Wat gaan we er voor doen?
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Openbare orde en veiligheid richten zich op:
Criminaliteitsaanpak, ondermijning, buurtbemiddeling, demonstraties, brandweerzorg, 
crisisbeheersing en geneeskundige zorg.

Welke ontwikkelingen zien we?
In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen Omgevingswet en Wet 
kwaliteitsborging. Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.

Link naaar wettelijke indicatoren Ontwikkelingen perspectiefnota 2023
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Wie hebben we daarbij nodig?

Openbaar belang

De VRU behartigt de belangen van de de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht op de brandweerzorg, de 
organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding, 
crisisbeheersing en de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met 
politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening.    

Wat willen we bereiken?

Het doel van de VRU is het bevorderen van veiligheid, het bestrijden van incidenten, hulp en ondersteuning 
bieden aan slachtoffers, leed en (gezondheids)schade beperken en verstoringen in het dagelijks leven snel 
helpen herstellen. De ambitie is dat wat werkt steeds beter te doen en te leren van feedback. 

Wat gaan we ervoor doen?

Naast de regeliere activiteiten van de VRU spelen de ontwikkeling rond COVID-19 nog steeds een 
rol vanwege de centrale rol die hierbij vervult word. Daarnaast heeft de VRU in verband met Oekraïnse 
vluchtelingen onder andere een de coördinatie van de regionale HUB op de locatie Jaarbeurs overgenomen 
van de gemeente Utrecht.     

Risicobeheersing

De VRU schat de omvang van de (rest) risico's in op € 585.000. Hiervan is € 554.000 voor (onvoorziene) 
exploitatierisico's. Het geraamde restrisico hiervoor is ingeschat op 0,59% van de totale lasten. De 
beschikbare weerstandscapaciteit incidenteel bedraagt € 1,4 miljoen.    

Financiën

Bron: begroting 2023 en jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen 16.445 20.635 23.237

Vreemd vermogen 81.881 65.854 62.708

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves)  101.861 V  11.056 V 100.073 V

Geraamd resultaat  -  - 3.102 V
Begroting 2023

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Veiligheidsregio Utrecht Utrecht GR www.vru.nl Ja

Maatschappelijk doel Rhenen

Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en 
zich veilig voelen.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Burgemeester Van der Pas maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur.

Financieel belang
Het stemrecht is opgenomen in artikel 2.5 van de gemeenschappelijke regeling. 
Gemeente Rhenen vertegenwoordigd twee stemmen. Het aantal stemmen is 
afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2023 2022 2021

Jaarlijkse bijdrage gemeente
Rhenen

1.189 N 1.132 N 1.140 N

Programma Veiligheid & handhaving H 2.7
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Wat kost het?

Deelprogramma 6.1 – Openbare orde en veiligheid

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 1.658 N 56 V 1.602 N 1.616 N 1.616 N 1.615 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 1.658 N 56 V 1.602 N 1.616 N 1.616 N 1.615 N

Programma Veiligheid & handhavingH 2.7
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6.2
HANDHAVING

Deelprogramma

Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel
Rhenen is een gemeente waar iedereen met elkaar in een gezonde, leefbare en veilige 
omgeving kan wonen, leven, werken en verblijven. 
6.2.1  Voldoende toezicht op en handhaving van de geldende regelgeving, waardoor de 
 leefbaarheid in onze samenleving wordt vergroot.

Wat gaan we er voor doen? 
1. Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten in deelprogramma Handhaving richten zich op:
Toezicht, juridische en bestuurlijke handhaving en de taken van de boa’s.

Welke ontwikkelingen zien we?
Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zullen gevolgen hebben voor toezicht en 
handhaving. Er is nog geen indicatie te geven van de (extra) kosten die dit met zich mee 
zal brengen.Wat kost het?

Deelprogramma 6.2 - Handhaving

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 668 N 0 N 668 N 668 N 668 N 668 N

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 668 N 0 N 668 N 668 N 668 N 668 N
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Programma 7

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
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Inleiding
In dit programma zijn de middelen verantwoord die vooraf geen 
bepaald bestedingsdoel hebben of niet toe te rekenen zijn aan de 
inhoudelijke programma’s. Voorbeelden hiervan zijn: belastingen, 
uitkeringen uit het gemeentefonds, treasury, dividend en onverdeelde 
lasten (stelposten). 

Het programma Algemene dekkingsmiddelen is onderverdeeld in 
twee deelprogramma’s: 
1.  Belastingen 
2.  Overige algemene dekkingsmiddelen. 

De beleidsdoelen belastingen zijn opgenomen in de paragraaf lokale 
heffingen. 

Wat kost het?

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 37.005 V 21 V 37.026 V 36.786 V 37.745 V 34.882 V

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 37.005 V 21 V 37.026 V 36.786 V 37.745 V 34.882 V

Programma Algemene dekkingsmiddelen H 2.8
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BELASTINGEN
Deelprogramma7.1

Inleiding
In het deelprogramma belastingen zijn alle belastingopbrengsten opgenomen evenals de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) uitvoering belastingen met de gemeente Ede. 

Wat meten we?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van lokale heffingen, 

gebruik de link/qr-code hieronder. 

Wat kost het?

Deelprogramma 7.1 – Belastingen 

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 5.100 V 11 V 5.111 V 5.275 V 5.466 V 5.637 V

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 5.100 V 11 V 5.111 V 5.275 V 5.466 V 5.637 V

Link naaar wettelijke indicatoren
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7.2Deelprogramma
OVERIGE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding
In dit deelprogramma zijn alle overige baten en lasten (inclusief reserves) verantwoord die we 
niet aan de inhoudelijke programma’s kunnen toerekenen. Hieronder vallen de uitkeringen uit  
 

 
het gemeentefonds, rentelasten, vennootschapsbelasting, stelkosten voor loon- en prijsinflatie 
en de posten onvoorzien.

Wat kost het?

Deelprogramma 7.2 – Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten  (€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Saldo 
baten en lasten

Mutaties 
reserves

Geraamd
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Geraamd 
resultaat

Bestaand beleid 31.926 V 10 V 31.936 V 31.536 V 32.252 V 29.280 V

Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 31.926 V 10 V 31.936 V 31.536 V 32.252 V 29.280 V
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Nadere toelichting algemene (dekkings)middelen
Overeenkomstig de verslagleggingsregels van de BBV is hierna een meer gedetailleerd inzicht 
gegeven in de algemene (dekkings)middelen.

Onvoorzien
De post onvoorzien is in de begroting 2023 in zijn geheel geraamd en niet per (deel)programma. 
Er is onderscheid gemaakt tussen onvoorzien incidenteel van jaarlijks € 15.000 en onvoorzien 
structureel van € 5.000 per jaar. De posten onvoorzien kunnen ingezet worden als de criteria 
van de 3-O’s van toepassing zijn: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. 

(€ x 1.000) 2023 2024 2025 2026

Onvoorzien incidenteel 15 N 15 N 15 N 15 N

Onvoorzien structureel 5 N 10 N 15 N 20 N

Totaal 20 N 25 N 30 N 35 N

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1-1-2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet VPB) van toepassing 
op alle overheidsbedrijven en dus ook voor de gemeente Rhenen. Deze wet ondersteunt samen 
met de Wet Markt en Overheid het streven van het kabinet / Europese Unie om een gelijk 
speelveld te creëren voor overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen. De afgelopen 
jaren was de gemeente geen vennootschapsbelasting verschuldigd. We verwachten ook in 
2023 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. 

Overhead

(x € 1.000)
Begroting 

2023
Begroting 

2022 - NJR
Jaarrekening 

2021

Personele overhead (taakvelden)* 3.973 N 4.009 N 3.687 N

Materiële overhead (taakvelden) 2.616 N 2.617 N 2.648 N

Toegerekend Dienstverlening 147 N 222 N 194 N

Toegerekend 50% flexteam en 
spelverdelers

617 N 379 N 167 N

Totale overhead 7.353 N 7.227 N 6.696 N

Doorbelast aan projecten 239 V 210 V 195 V

Totale overhead 7.114 N 7.017 N 6.501 N

 

Tabel Overige (dekkings)middelen:  

(x € 1.000)
Begroting

2023
Begroting
2022-NJR

Jaarrekening
2021

Lokale heffing waarvan de besteding niet 
gebonden is

5.343 V 5.090 V 6.001 V

Uitkeringen uit het gemeentefonds 33.733 V 32.956 V 30.214 V

Dividend 125 V 139 V 110 V

Saldo financieringsfunctie 27 N 204 N 5 V

Onvoorzien 20 N 15 N 0 N

Overig 2.127 N 1.524 N 1.123 N

Totaal overige dekkingsmiddelen 37.027 V 36.442 V 35.207 V

Uitkeringen uit het gemeentefonds
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn met circa 60% van de baten (exclusief reserves) de 
grootste inkomstenbron van de gemeente. Vanwege het grote belang van deze inkomsten is in 
onderstaande grafiek de ontwikkeling ervan over de afgelopen 7 jaar in beeld gebracht.

2017 2018

Ontwikkelingen gemeentefonds 2017 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Programma Algemene dekkingsmiddelenH 2.8
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Programma Algemene dekkingsmiddelen H 2.8

Openbaar belang

 De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De aandelen worden 
gehouden door gemeenten en provincies. 

Wat willen we bereiken?

Samen met de publieke sector wil de BNG maatschappelijke impact bereiken waarbij de BNG zich focust op 
duurzame ontwikkeldoelen: Goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, betaalbare duurzame energie 
en duurzame steden en gemeenschappen.

Wat gaan we ervoor doen?

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten blijkt uit het jaarverlag dat de BNG in 2021 invulling geeft aan 
de ambitie om samen met haar klanten maatschappelijke impact te realiseren. 
1. In 2021 is een nulmeting gedaan om aan de hand van indicatoren de maatschappelijke impact van de BNG en 
haar klanten te kunnen meten. Hiervoor zijn de Sustainable Develelopment Goals (SDG's) het uitgangspunt. 
De ambitie is om in 2023 10% meer maatschappelijke impact te realiseren. 
2. Er is een SDG-obligatie van € 2 miljard uitgegeven aan gemeenten en van € 1,5 miljard aan woningbouw-
corporaties. 
3. CO²-uitstoot klanten BNG Bank is gedaald, onder meer dankzij de verduurzaming van sociale huurwoningen. 
4. BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte in 2021 141 sportleningen.

Risicobeheersing

Een uitgebreide risicoanalyse vindt u vanaf pagina 41 in de jaarstukken 2021. 

Financiën

Bron: jaarrekening 2021 en halfjaarcijfers 2022.

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen n.b. n.b. 5.062.000

Vreemd vermogen n.b. n.b. 143.995.000

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) n.b. n.b. 529.000 V

Geraamd resultaat n.b. n.b. 236.000 V

Wie hebben we daarbij nodig?

jaarrekening 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag N.V. www.bngbank.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

Waarborgen van het publiek belang.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Als aandeelhouder neemt de gemeente Rhenen deel in BNG. 

Financieel belang
Rhenen bezit 61.035 (0,11%) van de 55.690.720 aandelen.

Dividend voorafgaand jaar (x € 1.000) 2023 2022 2021

125 V 139 V 110 V

Toelichting halfjaarbericht BNG 2022:
Financieel staat BNG Bank er gezond voor. We hebben over het eerste halfjaar van 2022 
een renteresultaat gerealiseerd van EUR 220 miljoen en boekten over deze periode een 
nettowinst van EUR 206 miljoen. De voornaamste redenen voor de hogere nettowinst 
(eerste halfjaar 2021: EUR 187 miljoen) een daling van de kredietvoorzieningen en een 
hoger resultaat financiële transacties. De kapitaalpositie van BNG Bank blijft goed. 
De verwachte dividenduitkering 2022 voor onze gemeente is op basis van de 
gepresenteerde halfjaarcijfers niet aangepast. De verantwoording van het dividend over 
het jaar 2022 vindt plaats in de Voorjaarsrapportage 2023. 
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Wie hebben we daarbij nodig?

Openbaar belang

Vitens behartigt de belangen van zijn publieke aandeelhouders bij het 
voorzien in een betrouwbare, veilige, betaalbare en financieel gezonde 
drinkwatervoorziening. 

Wat willen we bereiken?

Aandeelhouders: 
a. Bijdragen aan het welzijn van hun burgers. 
b. Helpen bij hun grondwater-beschermingstaken. 
c. Constructieve partner zijn in de ruimtelijke ordening. 
d. Dividend uitkeren als het kan. 
Omgeving: 
a. Waterlevering heeft grote maatschappelijke waarde, maar ook nog 
een keerzijde voor mens en natuur. Vitens werkt aan het verduurzamen 
van de watercyclus en aan het minimaliseren van de impact: 
1. Opwekken van duurzame energie. 
2. Duurzaam terreinbeheer. 
3. Beperken overlast werkzaamheden. 
4. Duurzaam inkoopbeleid, hergebruik reststromen en samenwerkingen 
circulaire economie.

Wat gaan we ervoor doen?

Met betrekking tot de waarde voor de aandeelhouders is, samen met 
onze stakeholders, voor 2021 een aantal materële focusthema’s vast-
gesteld:
a. Financiële gezondheid: doel > solvabiliteit > 35%. Resultaat 2021: 
30,2% (2019: 29,4%). Ondanks de verbetering van de solvabiliteit is in

(concept)
jaarrekening 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Vitens Zwolle N.V. www.vitens.nl Ja

Maatschappelijk doel Rhenen

Waarborgen van het publiek belang.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Als aandeelhouder neemt de gemeente deel in 
de Vitens. 

Financieel belang
Gemeente Rhenen heeft 16.461 (0,285%) 
aandelen van de in totaal 5.777.247. De aande-
len hebben een nominale waarde van € 1 per 
aandeel.

Dividend (x € 1.000) 2023 2022 2021

 0  0 110 V

Financiën

Bron: jaarrekening 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2021

Eigen vermogen n.b. n.b.

Vreemd vermogen n.b. n.b.

Exploitatie (x € 1.000) 2023 2022 2021

Omvang baten (excl. reserves) n.b. n.b. 396.100 V

Geraamd resultaat n.b. n.b. 19.400 V

Wat gaan we ervoor doen? - vervolg

2021 geen dividend uitgekeerd. Hangt samen met de grote investe- 
ringsopgave. 
b. Innovatie: Belangrijk bij realiseren van de strategie "Elke druppel 
duurzaam". In 2021 zijn 6 ontwikkelingen uit innovatieproces geimple-
menteerd. Doel was 3.  Voorbeelden hiervan zijn: een onderzoek naar 
waterverbruik in 2050 onder invloed van klimaatontwikkeling. Op het 
gebied van waterbesparing lanceerden wij een watervergelijkingstool. 
Met de online tool kunnen klanten hun waterverbruik vergelijken met 
mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. 
c. Cybersecurity: In 2021 geen incidenten, geslaagd voor audit en voldaan 
aan beveiligingsnorm, de zogeheten materiële thema’s. Vitens wil in 
20230 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve 
impact op mens en natuur. Om dit te bereiken gaat Vitens werken aan 
bewust zijn rondom duurzaam en veilig watergebruik. De doelstelling is 
dat in 2030 het waterverbruik bij particuliere klanten met 5% is gedaald. 
Vitens wil de komende periode het gesprek over haar nieuwe strategie 
met haar stakeholders aangaan. De verduurzaming van het drinkwater-
systeem staat in het licht van een veel grotere uitdaging, namelijk de 
omwenteling in het gehele Nederlandse watersysteem.

Risicobeheersing

De belangrijkste risico's: Maakbaarheid infrastructuur, cybersecurity, 
fraude, financierbaarheid, drukte in de ondergrond, adaptief vermogen 
en beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen. Meer informatie 
hierover vindt u op pagina 49 van de jaarstukken 2021. 
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H3 PARAGRAFEN

Inleiding
De paragrafen vormen een belangrijke informatiebron 
en overstijgen de programma’s. Het doel van de 
paragrafen is om informatie bijeen te brengen die 
voorheen op meerdere plaatsen in de begroting stond. 
Hierdoor is het mogelijk om sneller en beter inzicht te 
krijgen in deze onderwerpen. De raad heeft hiermee 
een extra instrument om de uitvoering te kunnen 
controleren.

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft 
de volgende zeven paragrafen verplicht voor:
1.  Lokale heffingen
2.  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.  Kapitaalgoederen
4.  Financiering
5.  Bedrijfsvoering
6.  Verbonden partijen
7.  Grondbeleid

In aanvulling op de verplichte paragrafen zijn twee 
extra paragrafen toegevoegd omdat het relevant is om 
u als raad meer controle en inzicht te bieden op deze 
onderwerpen:
8.  Subsidieverlening
9.  Duurzaamheid
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Lokale heffingen
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3.1.0 Inleiding
In de begroting 2023 vormen de lokale heffingen 21% van de totale baten van de gemeente. 
De lokale heffingen zijn daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. In 
deze paragraaf worden de volgende onderdelen toegelicht:
1. Wat zijn lokale heffingen?
2. Het gemeentelijk beleid.
3. De inkomsten uit de lokale heffingen en de kostendekking. 
4. De lokale lastendruk. 

3.1.1 Wat zijn lokale heffingen?
De lokale heffingen bestaan uit het totaal van belastingen, leges en (bestemmings-)heffingen. 

Belastingen
De inkomsten uit belastingen zijn niet gelabeld en kunnen daarom voor alle gemeentelijke 
taken en voorzieningen worden ingezet. Voorbeelden zijn de onroerendzaakbelasting (OZB) en 
de toeristenbelasting. 

Leges
Leges worden geheven voor diensten die geleverd worden aan een individuele aanvrager. Leges 
worden ook rechten of retributies genoemd. Voorbeelden zijn het aanvragen van een rijbewijs, 
het aanvragen van een omgevingsvergunning en de lijkbezorging. 

(Bestemmings-)heffingen
(Bestemmings-)heffingen worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een 

duidelijk algemeen belang. De inkomsten kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke 
taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en 
de rioolheffing. Voor deze heffingen geldt dat de gemeente niet méér in rekening mag brengen 
dan de (begrote) kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. 
 
3.1.2 Het gemeentelijk beleid
De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen en tevens de 
hoogte van de tarieven. In het coalitieakkoord is het streven opgenomen om te komen tot 
een gematigde ontwikkeling van de belastingdruk voor de inwoners. In de begroting zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. De belastingen zijn verhoogd met het gewogen inflatiepercentage van 4,89%. Bij de OZB is 
de waardeontwikkeling van de woningen en niet-woningen in de periode 1-1-2021 en 1-1-2022 
in het tarief verrekend. Voor een gemiddeld gezin komt het OZB bedrag in 2023 dan uit op het 
bedrag 2022 verhoogd met de gewogen inflatie.
b. De leges zijn maximaal 100% kostendekkend. Als de kostendekking onder de 100% ligt, dan 
zijn de leges verhoogd met het gewogen inlatiepercentage.
c. Voor de bestemmingsheffingen geldt dat de lasten en baten zijn geactualiseerd. De materiele 
kosten zijn (met uitzondering van de kapitaallasten) geïndexeerd met het percentage van de 
prijsinflatie en de personeelskosten met het percentage van de verwachte loonontwikkeling.

Kwijtscheldingen
Inwoners met weinig vermogen en een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gehele 
of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Voor de hondenbelasting geldt dit 
alleen voor de eerste hond. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een totaalbedrag van  
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€ 77.600 voor toegekende kwijtscheldingen. In 2022 zijn in het eerste halfjaar 365 verzoeken 
tot kwijtschelding geregistreerd (in 2021 zijn in het gehele jaar 440 verzoeken behandeld).

Door de hoge prijzen zien we dat steeds meer (kwetsbare) inwoners het financieel niet meer 
redden. Het college zal daarom bij het inzetten van extra middelen als tegemoetkoming aan 
deze inwoners ook kijken naar de mogelijkheden om het kwijtscheldingsbeleid te verruimen.

Ambitie vermindering restafval
In het afval- en grondstoffenbeleid, dat in 2021 is gestart, is de ambitie opgenomen om in 
2030 op 30 kilogram restafval per inwoner uit te komen. In 2021 is een mooie stap gemaakt 
van 187 naar 140 kilogram per inwoner. De perspectiefnota 2023 kwam te vroeg om haalbare 
ambities en uitgangspunt voor 2023 te formuleren. Hiervoor was een duidelijk beeld nodig van 
de ambitie van het nieuwe college. Op basis van de realisatie 2021 en de eerste zes maanden 
van 2022 is voor 2023 een  ambitie geformuleerd van 110 kg restafval. De ambitie voor 2024 
bedraagt 96 kilogram, voor 2025 is dat 83 kilogram. Tenslotte is voor 2026 het streven tot 70 
kilogram restafval per inwoner te komen.

De ondergrondse containers voor de hoogbouw (een maatregel uit het afval- en grond-
stoffenbeleid) zijn in de zomer en het najaar van 2022 geplaatst en in gebruik genomen. 
Hiermee moet een betere scheiding en een verlaging van de hoeveelheid restafval per inwoner 
gerealiseerd kunnen worden. Echter, er zijn meer maatregelen nodig om de hoeveelheid 
restafval per inwoner verder terug te dringen. 

De hiervoor geschetste ambities en maatregelen betekenen een forse uitdaging voor het college, 
maar wel één waar het college voor wil gaan. Ambities gaan vaak gepaard met financiële risico’s. 

Hiervoor kan de reserve bestemmingsheffingen ingezet worden, mits deze (voldoende) saldo 
heeft. Voor een verdere uitwerking van de ambities, uitgangspunten en maatregelen die gehanteerd zijn 

in deze begroting en de meerjarenraming 2024-2026, gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina.

3.1.3. Inkomsten lokale heffingen
De totale inkomsten uit lokale heffingen zijn begroot op € 10.784.000. In vergelijking met 
2022 is dat € 198.000 (1,9%) hoger. Van 2022 naar 2023 nemen de belastingbaten vanuit 
de OZB toe. Binnen de leges zijn in 2023 de baten voor omgevingsvergunningen (leges titel 
2) lager geraamd in verband met de verwachte invoering van de Omgevingwet en de Wet 
kwaliteitsborging. De baten op de (bestemmings-)heffingen zijn gebaseerd op de verwachte 
kosten. De verdeling naar soort baten is in de tabel hierna weergegeven.

Baten uit lokale heffingen (x € 1.000)

Begroting 

2023 

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021

Jaarrekening 

2021

Subtotaal belastingen 5.368 V 5.098 V *5.972 V

Subtotaal leges 1.313 V 1.429 V 1.766 V

Subtotaal (bestemmings)-heffingen ** 4.103 V 4.059 V 3.827 V

Totaal belastingen, leges en 
heffingen

10.784 V 10.586 V 11.565 V

*Vanaf 1 januari 2022 is de precario opbrengst op buizen, kabels en leidingen vervallen. De 
belastingopbrengst in 2023 en 2022 is daarom significant lager dan in 2021.
** In de gepresenteerde opbrengsten is geen rekening gehouden met de belastingteruggave 
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aan de inwoners (2021: € 433.000, 2022: € 49.000 en in 2023: € 11.000). Het verschil tussen 
de opbrengsten uit de heffingen in 2022 en 2021 is aanzienlijk lager dan het verschil tussen de 
belastingteruggave in die jaren. De oorzaak hiervan ligt in de hogere verwerkingskosten van het 
restafval, extra investeringslasten riolering en de loon- en prijsindexering in 2022. 

In de volgende onderdelen zijn de lokale heffingen verder toegelicht. Bij de leges en (bestem-
mings-)heffingen wordt tevens ingegaan op de kostendekking. 

3.1.3.1 Belastingen nader toegelicht
Zoals onder 3.1.1. aangegeven kunnen de belastingen, omdat deze niet zijn gelabeld, worden 
ingezet voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen. De raad heeft er bij de belasting-
verordening 2022 voor gekozen om de OZB voor 2022 niet te laten stijgen. 

Financiën  

Inkomsten uit belastingen (x € 1.000)

Begroting 

2023

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021

Jaarrekening 

2021

OZB eigendom woningen 3.358 V 3.213 V 3.230 V

OZB eigendom en gebruik niet-woningen 1.630 V 1.504 V 1.393 V

Precariobelasting buizen, kabels, draden 
of leidingen

0 V 0 V 991 V

Hondenbelasting 129 V 131 V 170 V

Toeristenbelasting 172 V 172 V 106 V

Precariobelasting 26 V 26 V 37 V

Eigendom roerende woon-/bedrijfsruimten 1 V 1 V 1 V

Ondernemersfonds 53 V 53 V 47 V

Totaal belastingen 5.368 V 5.098 V 5.972 V

Tarieven

Tariefontwikkeling belastingen

Begroting 2023 Verordening 2022

OZB eigendom woningen 0,1011% 0,1096%

OZB eigendom en gebruik niet-woningen 0,4796% 0,4710%

Hondenbelasting 1e hond € 63,00 € 60,00

Hondenbelasting 2e hond € 159,00 € 151,00

Hondenbelasting 3e en volgende honden € 176,00 € 170,00

Hondenbelasting kennel € 421,00 € 401,00

Toeristenbelasting € 1,40 € 1,35

Ondernemersfonds € 500,00 € 500,00
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3.1.3.2. Leges nader toegelicht
Zoals onder 3.1.1. aangegeven worden leges geheven voor diensten die geleverd worden aan 
een individuele aanvrager, zoals een rijbewijs of een omgevingsvergunning. Bij het heffen van 
leges heeft de gemeenteraad te maken met beperkingen. Er mag geen winst gemaakt worden 
op de diensten. Dit uitgangspunt geldt op het niveau van de verordening. Voor een aantal 
diensten heeft het Rijk een maximumtarief bepaald. Voorbeelden hiervan zijn de paspoorten 
en rijbewijzen. 

De gemeente Rhenen kent vier verordeningen voor het heffen van leges. De verordeningen 
2023 worden in december 2022 vastgesteld. 

Verordening Grondslag van de heffing van leges

1. Verordening leges 2022 Titel 1: algemene dienstverlening

Titel 3: dienstverlening vallen onder Europese 
dienstenrichtlijnen en niet vallend onder titel 2

2. Verordening leges  
 omgevingsvergunningen 2022

Titel 2: dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving / omge-vingsvergunning

3. Verordening lijkbezorgingsrechten  
 2022

Gebruik begraafplaats en verleende diensten in 
verband met de begraafplaats

4. Verordening marktgelden 2022 Gebruik gemeentegrond op marktdagen

Financiën  

Inkomsten uit leges (x € 1.000)

Begroting 

2023

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021

Jaarrekening 

2021

1. Verordening leges titel 1 en titel 3 228 V 284 V 318 V

2. Verordening leges omgevings-
 vergunningen titel 2

469 V 641 V 819 V

3. Verordening lijkbezorgingsrechten 608 V 496 V 621 V

4. Verordening marktgelden 9 V 9 V 9 V

Totaal leges 1.313 V 1.429 V 1.766 V

De opbrengsten uit leges liggen bij de begroting 2023 met een bedrag van € 1.313.000 ruim 
€ 100.000 lager dan bij de begroting 2022. De voornaamste verschillen treden op bij de ver-
ordening leges omgevingsvergunning titel 2. De verwachte opbrengsten uit de verordening 
leges omgevingsvergunning titel 2 zijn voor 2023 naar beneden bijgesteld. Dit heeft te 
maken met de onzekerheid in relatie tot de invoering van de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging. Wanneer deze wetten worden ingevoerd zullen de opbrengsten uit de leges 
omgevingsvergunningen voor een groot deel vervallen. 
De lijkbezorgingsrechten 2023 zijn ten opzichte van de opbrengsten 2022 bij de verordening 
aanzienlijk hoger. In 2022 is een meerjarige analyse gemaakt van de lijkbezorgingsrechten. Uit 
die analyse bleek dat de lijkbezorgingsrechten in 2022 meer in lijn liggen met de opbrengsten 
2021 en de verwachte opbrengst 2023. De begroting 2022 is hierop aangepast. 
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Kostendekking leges

Kostendekking leges (x € 1.000)

Begroting 

2023

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021

Jaarrekening 

2021

Verordening leges titel 1 en titel 3 32% 38% 48%

Verordening leges omgevingsver-
gunningen titel 2

83% 85% 89%

Verordening lijkbezorgingsrechten 100% 91% 102%

Verordening marktgelden niet berekend niet berekend niet berekend

Verordening leges titel 1 en titel 3
De kostendekking van de verordening leges titel 1 en 3 voor de begroting 2023 ligt op 32%. Dit 
is 6% lager dan bij de begroting 2022 bij de vaststelling legesverordening en 16% lager dan bij 
de jaarrekening 2021. Het verschil is te verklaren door de hogere loonkosten en de toerekening 
van de overhead. Verder zijn in 2021 minder evenementen georganiseerd als gevolg van de 
corona maatregelen.

Verordening leges omgevingsvergunningen titel 2
De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen brengt nog veel 
onzekerheden met zich mee, zowel aan de baten- als aan de lastenzijde. Daarom hebben 
we voor de kostendekking van de legesopbrengsten vooralsnog aansluiting gezocht met 
de ramingssystematiek van voorgaande jaren. In het raadsvoorstel over de nieuwe leges- 
verordening wordt u nader geïnformeerd over de geraamde effecten in de opbrengsten en de  
 
 

 
 
kostendekking van leges uit titel 2 als deze wetten daadwerkelijk in werking treden per 1 januari 
2023. 

Verordeningen lijkbezorgingsrechten
De kostendekking van de verordening lijkbezorgingsrechten voor de begroting 2023 ligt 
met 100% in lijn met de kostendekking bij de jaarrekening 2021. De verwachting bij de 
najaarsrapportage 2022 is inmiddels dat de opbrengsten in 2022 hoger zullen zijn als begroot 
waardoor dit meer in lijn zal liggen met de verwachting voor 2023.  

Verordening marktgelden
De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters dat door standplaatsen wordt ingeno-
men. De totale begrote baten bedragen circa € 9.000. Voor de marktgelden is, gelet op de 
beperkte omvang, de kostendekking niet in beeld gebracht. 

Tariefontwikkeling marktgelden

Begroting 2023 Begroting 2022 verordening 

december 2021

Tarief per strekkende meter € 2,57 € 2,45
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3.1.3.3. (Bestemmings-)heffingen nader toegelicht
Zoals aangegeven onder 3.1.1. worden (bestemmings-)heffingen in rekening gebracht voor 
specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. De inkomsten kunnen 
alleen besteed worden aan die specifieke taak of voorzieningen waarvoor de heffing is 
opgelegd. Voor de (bestemmings-)heffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan 
de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. De gemeente Rhenen kent 
twee verordeningen voor de (bestemmings-)heffingen:

Verordening Grondslagen (bestemmings)heffing

1. Verordening rioolheffing Gebruik van riolering voor afvalwater

2. Verordening afvalstoffenheffing Dienstverlening voor het ophalen en verwerken van afval

Financiën  

Inkomsten uit (bestemmings-) heffingen (x € 1.000)

Begroting 

2023

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021

Jaarrekening 

2021

Rioolheffing 1.735 V 1.569 V 1.524 V

Afvalstoffenheffing 2.368 V 2.490 V 2.303 V

Totaal belastingen 4.103 V 4.059 V 3.827 V

Rioolheffing
Vooruitlopend op de vaststelling van het plan in 2022 zijn de in het Waterrioolplan (WRP) 
opgenomen hogere kosten voor onderzoek reeds in de begroting 2023 verwerkt. De 
investeringsplanning riolering en wegen (integrale projecten) is geactualiseerd. Enkele 
projecten schuiven door in de tijd, waardoor de kapitaallasten in 2023 ten opzichte van de 
perspectiefnota lager uitvallen. Per saldo compenseren de hogere kosten voor onderzoek en de 
lagere kapitaallasten elkaar. 

Afvalstoffenheffing
Voordeel afvalstoffenheffing 2021 en 2022
Bij de jaarrekening 2021 was sprake van een positief resultaat van ruim € 420.000. Ruim  
€ 200.000 was het gevolg van afrekeningen over voorgaande jaren van de AVU en Nedvang. 
Daarnaast was is 2021 sprake van lagere verwerkingskosten door een grote vermindering 
van de hoeveelheid restafval. De beter gescheiden overige afvalstromen leidden tot hogere 
opbrengsten. Het voordeel van ruim € 420.000 is bij de bestemming van het jaarrekening-
resultaat toegevoegd aan de reserve bestemmingsheffingen. 

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor de belastingverordening was nog onvoldoende 
inzicht in de gevolgen van de positieve ontwikkelingen omtrent de ingezamelde hoeveelheid 
restafval uit 2021. Hierdoor zijn de verwerkingskosten voor het restafval en de opbrengsten 
van de gescheiden afvalstromen in 2022 te hoog respectievelijk te laag begroot. Daarom 
wordt ook in 2022 een positief resultaat op de afvalstoffenheffing verwacht. Van de voordelen 
wil het college € 211.000 inzetten om de woonlasten voor een gemiddeld gezin in 2023 op 
hetzelfde niveau te houden als in 2022. De financiële aanpassing van begroting 2023 wordt 
meegenomen in het raadsvoorstel over de belasting en legesverordening 2023. In de tabel over 
de lokale lastendruk (3.1.4) is dit voorstel voor 2023 inzichtelijk gemaakt. 

Kostendekking (bestemmings-)heffingen
Zoals onder 3.1.1. aangegeven worden bestemmingsheffingen worden geheven voor specifieke 
taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Er mag op het niveau van de 
verordening geen winst gemaakt worden. De gemeente Rhenen heeft twee verordeningen 
voor het heffen van bestemmingsheffingen. De verordeningen 2023 worden in december 2022 
vastgesteld. 

Kostendekking (bestemmings-)heffingen

Begroting 

2023

Begroting 2022 ver-

ordening december 2021 

Jaarrekening 

2021

Kostendekking verordening rioolheffing 94% 94% 97%

Kostendekking verordening afval-
stoffenheffing

96% 96% 118%
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3.1.4 Lokale lastendruk
De lokale lastendruk geeft aan wat een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een 
eigen woning in Rhenen aan woonlasten betaald. De totale lasten blijven in 2023 gelijk aan 
die van 2022, door het inzetten van een deel van de reserve bestemmingsheffing. Als de 
woonlastendempingen voor 2022 en 2023 buiten beschouwing worden gelaten stijgen de 
woonlasten van € 868,47 in 2022 naar € 883,26 in 2023: een stijging van € 14,79 ofwel 1,7%. 

Ontwikkeling lokale lastendruk

Begroting 

2023

Begroting 2022 

verordening 2021

Verordening 

2021

OZB-eigenaren (gemiddelde woning) € 400,32 € 381,47 € 390,69

Afvalstoffenheffing 
(meerpersoonshuishouden)

€ 312,84 € 329,00 € 306,00

Rioolheffing (aansluiting) € 96,10 € 87,00 € 85,00

Rioolheffing (gebruik op basis van 100 m²) € 74,00 € 71,00 € 70,00

Demping woonlasten -27,29 - € 12,50

Totaal

Gebruiker € 359,55 € 387,50 € 376,00

Eigenaar € 496,42 € 468,47 € 475,69

Gebruiker en eigenaar € 855,97 € 855,97 € 851,69

 
In onderstaande grafiek is het meerjarig verloop van de woonlasten weergegeven. In de grafiek 
is rekening gehouden met het voorstel van het college om de woonlasten voor het jaar 2023 
niet te verhogen, uitgaande van een gemiddeld gezin.

Wens college ontwikkeling woonlasten 2024- 2026
De groep inwoners die door de alsmaar stijgende prijzen het financieel niet meer redden 
neemt toe. Het college wil zich  extra inspannen om inwoners tegemoet te komen. In de 
Najaarsrapportage stelt het college voor om incidenteel € 500.000 vrij te maken voor mensen 
in (energie)armoede. Dit is een gerichte impuls voor inwoners in de meest kwetsbare positie. 
Daarnaast wil het college de woonlasten voor 2023 niet laten stijgen. Dit is een generieke 
maatregel die alle inwoners ten goede komt.
Het is niet de verwachting dat het beeld na 2023 significant anders is. Daarom heeft het 
college de wens om de woonlasten voor een gemiddeld gezin voor een langere periode niet te 
verhogen. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat we de lasten die hiermee samenhangen structureel 
kunnen opvangen.
Naast de middelen uit de bestemmingsreserve heffingen wil het college de  begrotingsresultaten  
deels (inclusief de extra inkomsten uit de septembercirculaire) daarvoor inzetten.
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3.1.4.1 Lokale lastendruk in perspectief
Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
(COELO) de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens uit deze Atlas is voor het jaar 
2022 een vergelijking gemaakt van de lokale lastendruk van de gemeente Rhenen en 
1. het landelijk gemiddelde;
2. het gemiddelde van zeven omliggende gemeenten;
3. het gemiddelde van de acht gemeenten in de regio Foodvalley;
4. het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Utrecht;
5. het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Gelderland.
Deze vergelijkingen geven volgens de brief van de Rekenkamer van februari 2022 op het totaal 
van de woonlasten een goed inzicht in de verschillen met andere gemeenten. Wel stelt de 
Rekenkamer dat de omgevingssituatie betrokken zou moeten worden bij de beoordeling van de 
cijfers. Als de raad meer gedetailleerde vergelijkingen zou willen hebben bestaat de mogelijkheid 
om aan te sluiten bij lokalelastenmeter.nl. Rhenen zal dan wel jaarlijks extra informatie moeten 
aanleveren en een contributie betalen. Via de link in deze paragraaf is de Atlas lokale lasten 
2022 te ontsluiten, waardoor ook gedetailleerde informatie beschikbaar is. 
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3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de uitvoering van onze taken zijn risico's niet te vermijden. 
Risico's kunnen impact hebben op de realisatie van onze doelen. 
Het is daarom belangrijk om ze in beeld te hebben, zorgvuldig af 
te wegen en passende beheersmaatregelen te nemen. Als risico’s 
zich voordoen dan willen wij ze financieel kunnen opvangen. De 
ratio weerstandsvermogen geeft een indicatie of wij hiertoe in 
staat zijn. Een gezond weerstandsvermogen is > 1,0. Dit betekent 
dat we financiële tegenvallers kunnen opvangen zonder dat dit 
leidt tot ombuigingen of aanpassingen in de uitvoering van taken.

In onderstaande tabel is de totale beschikbare weerstands-
capaciteit in beeld gebracht naar de stand daarvan op 31 
december van het betreffende jaar. De grafiek die daarna volgt 
laat het verloop zien van de beschikbare weerstandscapaciteit 
over de jaren 2020 tot en met 2026.

Jaarrekening Najaarsrapportage Begroting

(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) 0 0 15 20 25 30 35

Onbenutte belastingcapaciteit 1.619 850 1.292 1.605 1.605 1.605 1.605

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 15.075 14.842 16.468 16.458 16.458 16.408 16.408

Resultaat lopende jaar - 2.832 - - - - -

Niet beklemde bestemmingsreserves 4.563 4.370 3.207 3.149 3.155 3.160 3.166

Stille reserves P.M. P.M. - - - - -

Totale weerstandscapaciteit 21.257 22.894 20.982 21.232 21.243 21.203 21.214
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Weerstandscapaciteit exploitatie
De weerstandscapaciteit die in de in de exploitatie beschikbaar is, dient vooral voor het 
opvangen van structurele financiële restrisco’s. De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. raming voor onvoorzien en de
2. onbenutte belastingcapaciteit.

1. Onvoorzien
Voor het opvangen van onvoorziene incidentele lasten is jaarlijks € 10.000. beschikbaar. Voor 
onvoorziene structurele lasten is het bedrag € 5.000 per jaar. 

2. Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op financiële ruimte bij de onroerende zakenbelasting 
en de bestemmingsheffingen afval en riolering. Het verschil tussen het gemiddelde OZB tarief 
van de gemeente en het normtarief dat door het Rijk wordt gehanteerd geeft de financiële 
ruimte bij de OZB weer. Bij de heffingen riolering en afval gaat het om de financiële ruimte tot 
aan het niveau van 100% kostendekking.

Jaarrekening Najaarsrapportage Begroting

(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) 0 0 15 20 25 30 35

Onbenutte belastingcapaciteit 1.619 850 1.292 1.605 1.605 1.605 1.605

Totaal weerstandscapaciteit exploitatie 1.619 850 1.307 1.625 1.630 1.635 1.640

Weerstandscapaciteit vermogen
De weerstandscapaciteit die in het vermogen beschikbaar is, dient vooral voor het opvangen 
van incidentele financiële restrisco’s. Dit houdt in dat ze eenmalig kunnen worden ingezet. De 
aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. algemene reserve,
2. niet beklemde bestemmingsreserves* en de
3. stille reserves.

* De beklemde bestemmingsreserves zijn niet meegenomen omdat we daarover niet vrij kunnen beschikken. 

Vaak zijn deze reserves structureel ingezet ten gunste van de exploitatie of er liggen afspraken met derden aan 

ten grondslag. Voorbeelden hiervan zijn de bruto methode reserves voor de dekking van de kapitaallasten van 

investeringen.

Algemene reserve en niet beklemde bestemmingsreserves
Voor de algemene reserve geldt dat die geen specifieke bestemming heeft en daardoor vrij 
kan worden ingezet voor het opvangen van financiële restrisico’s. Dit geldt ook voor de niet 
beklemde bestemmingsreserves. Voor deze reserves heeft de raad wel een bestemming 
bepaald, maar deze reserves zijn niet structureel ingezet ten gunste van de exploitatie. Hierdoor 

kan de raad met het wijzigen van de bestemming, die reserves inzetten voor het opvangen van 
de restrisico’s. 

Stille reserves
Stille reserves zijn bezittingen van de gemeente die op de balans lager zijn gewaardeerd dan 
de marktwaarde. Dit betekent dat verkoop van deze bezittingen een (eenmalig) financieel 
voordeel voor de gemeente kan opleveren. Van een stille reserve is pas sprake als het bezit 
(vaste activa) niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening is verbonden. De meeste gemeentelijke 
eigendommen zoals schoolgebouwen, sportvelden en het gemeentehuis worden gebruikt voor 
de uitvoering van gemeentelijke taken. 
Deze bezittingen zijn duurzaam aan de bedrijfsuitoefening verbonden. Een eventueel hogere 
marktwaarde mag daarom niet meegenomen worden bij de bepalen van de hoogte van de 
stille reserve. Als gemeente hebben wij een beperkt aantal activa in bezit die niet duurzaam 
aan de bedrijfsuitoefening verbonden zijn (bijvoorbeeld verhuurde gronden en de woning 
aan de Kerkstraat). Voor het bepalen van de hoogte van de stille reserve dient de directe 
opbrengstwaarde van het bezit bekend te zijn. Ook moet het bezit direct verkoopbaar of 
verhandelbaar te zijn. Dit is bij het gemeentelijk bezit vaak niet van toepassing. Bij de berekening 
van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves daarom als een p.m.-post opgenomen.

Weerstandvermogen en risicobeheersingH 3.2
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Jaarrekening Najaarsrapportage Begroting

(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 15.075 14.842 16.468 16.458 16.458 16.408 16.408

Resultaat lopende jaar - 2.832 - - - - -

Niet beklemde bestemmingsreserves 4.563 4.370 3.207 3.149 3.155 3.160 3.166

Stille reserves P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Totale weerstandscapaciteit 19.638 22.044 19.675 19.607 19.613 19.568 19.574

Weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de hoogte van de restrisico’s 
(benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om deze risico’s te kunnen 
opvangen (beschikbare weerstandscapaciteit). Restrisico’s zijn risico’s waar geen maatregelen 
voor zijn getroffen om die af te dekken. 

Als een financieel restrisico zich in de praktijk voordoet, leidt dat tot uitgaven voor de gemeente. 
Als er onvoldoende geld op de bank staat, kan het nodig zijn om een lening aan trekken, die 
extra rentelasten met zich meebrengt.

In de begroting 2023 komt de ratio weerstandsvermogen uit op 5,9. In de jaarstukken 2021 was 
de ratio 7,2. Volgens ons eigen beleid dient de ratio groter of gelijk te zijn aan 1,0. De ratio in de 
jaren 2023 en 2021 zijn daarom beide als uitstekend aan te merken. 

Ratio weerstandsvermogen = = = 5,9Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

21.232.000
3.600.000

Een ratio van 5,9 geeft aan dat we met de beschikbare weerstandscapaciteit 5,9 x de omvang 
van de restrisico’s kunnen afdekken.
De daling van de ratio in 2023 ten opzichte van de jaarstukken 2021 komt door een afname 

van de beschikbare weerstandscapaciteit en een toename van de restrisico’s. Deze toename 
hangt samen met het toegenomen restrisico op gebied van cybersecurity en de mogelijke 
vennootschapsbelastingplicht op verstrekte geldleningen. 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen voor de jaren 
2018 tot en met de begroting 2023 weergegeven.
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Financieel gevolg (x € 1.000)

Nr. Risico Kans Minimum Maximum

1 Open einde regelingen 170 480

1.1 Jeugd 50% (1x per 2-5 jaar) 40 150

1.2 Participatie (BUIG) 50% (1x per 2-5 jaar) 65 165

1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 90% (1x per jaar) 65 165

2 Overige risico's 60 200

2.1 Pandemieën 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 45 150

2.2 Vervuiling en overige schades aan de openbare ruimte 90% (1x per jaar) 15 50

3 Klimaatveranderingen 225 750

3.1 Hitte en droogte 70% (1x per 1-2 jaar) 50 150

3.2 Wateroverlast 30% (1x per 5-10 jaar) 50 150

3.3 Kou 5% (1x per 10 jaar) 125 450

4 Bedrijfsvoering 225 1.620

4.1 Fraude & Oplichting 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 15 35

4.2 Personeel 50% (1x per 2-5 jaar) 10 100

4.3 Cybersecurity 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 150 1.300

4.4 AVG 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 25 50

4.5 ICT 30% (1x per 5-10 jaar) 25 135

5 Aansprakelijkheid 25 40

5.1 Bedrijfsongevallen 10% (1x per 10 jaar) 15 25

5.2 Eigen risico verzekeringen 90% (1x per jaar) 10 15

6 Grote projecten en voorzieningen 135 550

6.1 Herontwikkeling Stadshaven 50% (1x per 2-5 jaar) 35 100

6.2 Riool en zuiveringsinstalatie 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 100 450

6.3 Nog te verkopen grond 5% (minder dan 1x per 10 jaar) P.M. P.M.

7 Verbonden partijen en gesubsideerde instellingen 55 340

7.1 Veiligheids regio Utrecht 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 20 110

7.2 Regio FoodValley 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 15 110

7.3 Gemeente Veenendaal 5% (minder dan 1x per 10 jaar) 20 120

Risico’s - benodigde weerstandscapaciteit
In onderstaande tabel zijn de top 10 restrisico’s weergegeven. De hoogte van de (rest)risico’s 
van nieuwe wet- en regelgeving zoals de omgevingswet en de wet inburgering zijn niet 

financieel vertaald. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het Rijk gemeenten voldoende hiervoor 
compenseert. Dat is echter niet het beeld in de afgelopen jaren. In onderstaand overzicht is 
nieuwe wet- en regelgeving daarom als P.M. aangemerkt.

Weerstandvermogen en risicobeheersingH 3.2

116



Weerstandvermogen en risicobeheersing H 3.2

Kengetallen
Om het inzicht in de financiële positie van gemeenten te verbeteren is vanuit de financiële 
wet- en regelgeving (BBV) een standaard set van financiële kengetallen voorgeschreven. In 
onderstaande tabel zijn deze kengetallen voor de jaren 2021 tot en met 2026 gepresenteerd 
(stand per 31 december). Een uitgebreide toelichting vindt u terug in het onderdeel Financieel 
beeld 2023-2026.

Kengetallen gemeente Rhenen Signaalwaarden GTK* 2020 provincie

Kengetal ultimo jaar JRR 2021 NJR 2022 BGR 2023 BGR 2024 BGR 2025 BGR 2026 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

1 Structurele exploitatieruimte 5,6% 1,3% 3,1% 2,8% 5,1% -0,4% >0% 0% <0%

2.1 Netto-schuldquote 67% 80% 87% 105% 113% 117% <90% 90%-130% >130%

2.2
Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen

56% 71% 80% 97% 106% 110% <90% 90%-130% >130%

3 Weerstandsvermogen 7,2 - 5,9 - - - >1,0 0,8 ≤ x < 1,0 <0,8

4 Grondexploitatie 0,1% 1,0% -0,6% - - - <20% 20%-35% >35%

5 Belastingcapaciteit 110% 105% 95% - - - <95% 95%-105% >105%

6 Solvabiliteitsratio 35% 30% 31% 28% 26% 25% >50% 20%-50% <20%

Financieel gevolg (x € 1.000)

Nr. Risico Kans Minimum Maximum

8 Nieuwe wetgeving en taken P.M. P.M.

8.1 Omgevingswet 90% (1x per jaar) P.M. P.M.

8.2 Wet Inburgering 90% (1x per jaar) P.M. P.M.

9 Financieel 150 250

9.1 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 10% (1x per 10 jaar) 150 250

10 Economische effecten 40 135

10.1 Leningen 30% (1x per 5-10 jaar) 25 100

10.2 Faillisementen (debiteuren, leveranciers) 10% (1x per 10 jaar) 15 35

*GTK: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 van de provincies
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Onderhoud kapitaalgoederen
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3.3.0 Inleiding
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. 
Aangezien de uitgaven voor onderhoud van kapitaalgoederen op diverse beleidsvelden voor-
komen, is deze paragraaf van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor een langdurige investering nodig is, bijvoorbeeld 
gebouwen en wegen. In deze paragraaf beschrijven we het beleid over het onderhoud van 
kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De 
kapitaalgoederen zijn verdeeld in:
- wegen
- riolering en water
- groen
- gebouwen

In deze paragraaf worden (in overeenstemming met het BBV) voor de kapitaalgoederen wegen, 
riolering, water, groen en gebouwen het beleidskader en de financiële uitgaven aangegeven. 
Wat we met het onderhoud aan de kapitaalgoederen willen bereiken is voor de gemeente 
Rhenen beschreven in de volgende nota’s:

Nota Vaststelling Actualisatie Kwaliteitsniveau Achterstallig  onderhoud 

Openbare ruimte (beeld)Kwaliteitsplan (herijkt) 2018 2023 Basis Nee 

Wegen Mobiliteitsagenda 2022 2026

Beheerplan wegen 2022 2026 Basis Nee 

Openbare verlichting 2017 2024

Riolering Waterrioolplan (WRP) 2022 2026 Normen Rioned Nee 

Groen Groen beleidsplan 2008 2022 Basis Nee 

Landschapsbeleidsplan 2008 2023

Gebouwen Vastgoedbeleid 2020 2025

Onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2021 2024 NEN Nee

Onderhoud kapitaalgoederenH 3.3
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3.3.1. Integrale projecten
Waar onderhoud van enige omvang nodig is wordt dit onderhoud integraal uitgevoerd. Hierdoor 
wordt een maximaal rendement op de investering verkregen. Het kader voor de projecten 
wordt vanuit het beleidsveld per onderdeel gegeven. Op deze manier dragen projecten bij aan 
de bedoeling. 

Planning
Voor 2023 staan de uitvoering van de volgende integrale projecten gepland:
- Parallelweg Cuneraweg (van ambulancepost tot Kerkewijk);
- Nieuwe Veenendaalseweg (rontonde Herenstraat tot Bantuinweg);

- Achterbergsestraat (gedeelte J. van Arkelweg tot Valleiweg);
- Autoweg (Larikshof tot Remmerden): oplossen wateroverlast en inrichting passend binnen 
 60 km en bedrijventerrein Remmerden.

En in voorbereiding zijn:
- Inrichting van het Paardenveld als gebiedsontsluitingsweg (inclusief de rotonde Utrechtse-
 straatweg);
- Inrichting en rioolvervanging Platanenlaan;
- Klimaat adaptieve inrichting Bruine Engseweg.

Onderhoud kapitaalgoederen H 3.3
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3.3.2. Wegen
Het beleidskader dat de vorm van de wegen bepaald is het Verkeersstructuurplan. De gewenste 
mobiliteit bepaald de inrichting van de weg. Het onderhoud aan de wegen vindt vervolgens 
plaats op de wijze zoals vastgelegd in het Beheerplan Wegen. In 2017 is het beleidsplan 
“Openbare verlichting gemeente Rhenen” vastgesteld. Met ingang van 2020 is de openbare 
verlichting eigendom van de gemeente en onderdeel van het investeringsprogramma openbare 
ruimte. Openbare verlichting draagt bij aan zowel een verkeersveilige als een sociaal veilige 
openbare ruimte. Jaarlijks wordt een deel van het areaal aan lichtmasten en armaturen 
vervangen. 

Financiële consequenties

Exploitatielasten wegen (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 147 160 170 180

Groot onderhoud 288 222 229 259

Toevoeging voorziening groot onderhoud wegen 291 296 301 307

Overige beheers- en onderhoudskosten (exclusief 
personeel)

261 259 259 260

Totaal exploitatielasten wegen 987 936 959 1.006

Waarde kapitaalgoederen wegen (€ 1.000) 2023 2024 2025 2026

Investeringen wegen 580 1.200 2.625 1.423

Investeringen openbare verlichting 273 230 235 214

Stand voorziening onderhoud wegen (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Stand per 1 januari 248 8 45 54

Toevoeging 291 296 301 307

Onttrekking -531 -259 -292 -296

Stand per 31 december 8 45 54 65

N.B. het bedrag van de onttrekking aan de voorziening is niet altijd gelijk aan het bedrag 
onttrekking aan de voorziening bij de exploitatielasten, omdat er een component groot 
onderhoud opgenomen kan zijn in investeringsprojecten wegen.
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3.3.3 Riool en water
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het opvangen en verwerken van riool-, regen- 
en grondwater staat in de wet Milieubeheer en Waterwet. Inmiddels beheren we een 
stelstel van circa 140 km aan riolering, met in dat stelsel randvoorzieningen als gemalen en 
bergbezinkbassins. Onderhoud of vervanging is afhankelijk van de uitkomsten van inspecties, 
meten en berekenen. Deze informatie wordt gebruikt voor de meerjarenplanning. Waar 
mogelijk leidt dat tot een integraal project.
Hoe wij dit stelsel onderhouden en optimaliseren is beschreven in het Waterrioolplan 2023 
- 2027 (WRP) dat in september 2022 door de raad is vastgesteld. Het WRP zet het beleid en 
beschrijft het beheer van het rioolstelsel alsook de watertaken voor de komende vijf jaar. De 
gemeente heeft ook een taak om de gevolgen van weersextremen zoals wateroverlast aan te 
pakken. Dit wordt toegelicht in de paragraaf duurzaamheid.

In het kader van groot onderhoud wordt in 2023 de laatste hand gelegd aan de projecten:
- vervangen streng Oude Dijksestraat;
- relinen riolering StichtseRand/Galgenberg en Beukenlaan;
- vervangen HWA overstort Zwarteweg-Nederrijn.

Daarnaast worden de volgende projecten voorbereid:
- aanbrengen HWA overstort Rijksstraatweg te Elst;
- onderhoud van riool in de Bantuinweg en delen in de Cuneraweg te Achterberg.

Het dagelijks beheer zorgt voor een juiste werking van het rioolstelsel. Het betreft dan zaken 
als het reinigen, kleine reparaties, het verhelpen van verstoppingen en het maken van nieuwe 
huisaansluitingen. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd in de vorm van:
-  inspectie riolering;
-  reinigen van rioolbuizen, inspectieputten, kolken en bijzondere constructies zoals wadi’s 
 en dergelijke;
-  inspectie en onderhouden gemalen.

Financiële consequenties
De kosten voor het onderhouden, beheren en vervangen van het rioolstelsel en de riool-
voorzieningen bestaat uit het dagelijks beheer alsook uit de investeringslasten van de renovaties, 
vervangingen en verbeteringen van de rioleringen. De financiering van de rioleringszorg wordt 
gedekt uit de rioolheffing. Voor investeringen in riolering vormt het WRP de basis. Het WRP 
geeft een actueel inzicht in de investeringen die de komende vijf jaar nodig zijn. 

Exploitatielasten riolering (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 626 66 686 727

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

315 316 316 316

Totaal exploitatielasten riolering 941 976 1.002 1.042

Waarde kapitaalgoederen riolering       (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Investeringen 1.110 910 1.595 742

Stand voorzieningen riolering (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Voorziening uitgestelde investeringen riolering

Stand per 1 januari 0 0 0 0

Toevoeging 0 0 0 0

Onttrekking 0 0 0 0

Stand per 31 december 0 0 0 0

Voorziening riolering*

* De verwachting is dat deze voorziening in 2022 opgeheven gaat worden
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3.3.4 Openbaar groen

Onder openbaar groen in deze paragraaf worden begrepen het beheer en onderhoud van 
bomen, bermen, beplanting, speelvoorzieningen en begraafplaatsen (exclusief gebouwen). 
Groen volgt onder andere de opgave op het gebied van ruimtelijk adaptatie. We herijken 
het beeldkwaliteitsplan met meer aandacht voor klimaatmaatregelen en biodiversiteit. Er 
ontbreken meetlatten en de huidige meetlatten worden geactualiseerd.

Voor 2023 staan de volgende activiteiten gepland:
- er worden voorbeeldtuinen aangelegd in de openbare ruimte om bewoners te enthousias- 
 meren om hun tuin te vergroenen. In 2023 wordt de laatste hand gelegd aan een voorbeeld- 
 tuin in Elst.
- We brengen meer diversiteit aan in gemeentelijke plantvakken. We vervangen boomlanen in  
 het Binnenveld en planten diverse soorten aan zodat er geen monocultuur ontstaat.

Financiële consequenties
De kosten voor openbaar groen bestaan uit de kosten welke gemaakt worden voor bossen, 
bomen, gras, bermen, beplanting en groenafval. Ook de speelplaatsen vallen onder openbaar 
groen.

Exploitatielasten openbaar groen (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 37 41 42 47

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

519 519 519 519

Totaal kosten openbaar groen 555 560 561 566

Waarde kapitaalgoederen openbaar groen
(x € 1.000)

2023 2024 2025 2026

Investeringen groen 22 22 68 22

Investeringen speelterreinen 22 22 22 22

Onderhoud kapitaalgoederenH 3.3
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3.3.5 Gebouwen

Beleidskader
De gemeente heeft ruim 30 gebouwen in haar bezit. De diversiteit is groot. Het betreft onder 
meer gebouwen voor de eigen bedrijfsvoering, multifunctionele accommodaties, scholen, 
gymzalen, brandweerkazernes en monumentale bouwwerken (Cuneratoren, stadswallen). 

Voor de meeste gebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor het eigenaarsbeheer. Dit 
bestaat uit het meerjarig planmatig onderhoud, de onderhouds- en storingscontracten, 
renovatie/vernieuwing/sloop en de contracten tot het gebruik van het object. Uitzondering 
hierop zijn de scholen, die zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het eigenarenonderhoud 
van hun gebouwen. Ook valt ’t Gastland niet volledig onder het eigenaarsbeheer van de 
gemeente. Er is destijds met de exploitant van ’t Gastland afgesproken dat zij verantwoordelijk 
zijn voor het eigenarenonderhoud (veilig en functioneel) van het huidige gebouw. Als eigenaar 
draagt de gemeente de lasten voor afschrijving en rente (kapitaallasten) en beheerlasten van 
het gebouw als verzekeringen en heffingen. 

In 2022 zijn energie-labels voor onze gebouwen geactualiseerd of opgesteld en zijn er voor 
diverse gebouwen energieadviezen gemaakt. In 2023 wordt, naast het regulier onderhoud, 
aandacht besteed aan de uitkomsten van de energieadviezen, waar mogelijk gecombineerd 
met het regulier onderhoud.

Financiële consequenties
De kosten voor het meerjarig planmatig onderhoud (MJOP) wordt berekend voor een periode 
van 20 jaar (2023-2042). De Cuneratoren vormt hierop een uitzondering omdat bij dit object 
eens in de 25 jaar sprake is van een grote kostenpost; de looptijd van dat MJOP is derhalve 
25 jaar. In een MJOP staan de onderhoudsactiviteiten voor het gebouw. Het betreft zowel 
bouwkundig als installatietechnisch onderhoud en/of vervanging. Het MJOP draagt er toe bij 
dat een gebouw zijn waarde behoud en geschikt blijft voor gebruik. De huidige MJOP’s zijn in 
december 2021 vastgesteld. De MJOP’s worden iedere drie jaar geactualiseerd. 

Exploitatie gebouwen 
(x € 1.000)

Begroting 2023

Lasten Baten Exploitatie saldo

Welzijn 754 N 179 V 575 N

Sport 294 N 39 V 256 N

Brandweer 152 N 0 V 152 N

Lijkbezorging 69 N 0 V 69 N

Gemeentelijk gebruik 572 N 39 V 533 N

Monumenten 276 N 5 V 271 N

Onderwijs 658 N 166 V 492 N

Overig 420 N 404 V 16 N

Gebouwen totaal 3.194 N 832 V 2.363 N

Via de link/qr-code onderaan deze pagina komt u bij de nadere specificatie van het exploitatie saldo 

(lasten en baten) per soort gebouw voor 2023. De lasten zijn gesplitst in lasten voor de eigenaar 
(kapitaallast, verzekeringen/heffingen en toevoeging voorziening groot onderhoud) en lasten 
voor de beheerder (dagelijks onderhoud en overige beheerlasten).

Waarde kapitaalgoederen gebouwen
(x € 1.000)

2023 2024 2025 2026

Investeringen 0 160 186 0

Stand voorziening onderhoud gebouwen (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Stand per 1 januari 1.463 1.270 1.546 1.413

Toevoeging 521 521 506 506

Onttrekking -714 -245 -639 -493

Stand per 31 december 1.270 1.546 1.413 1.426

Specificatie exploitatie gebouwen 
in eigendom en beheer
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3.4.0 Inleiding
De wet- en regelgeving rond financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de 
Wet financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde ministeriele Regeling 
uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Deze regelgeving, de werkwijze en 
procedures van gemeente Rhenen zijn nader uitgewerkt in het treasurystatuut. De planning en 
uitvoering van treasury is opgenomen in deze paragraaf.

De belangrijkste doelstelling van de regelgeving rondom financiering is het bevorderen van een 
stevige financieringspositie en uitstekende kredietwaardigheid van de gemeente Rhenen op de 
kapitaalmarkt.

Hieronder volgt een toelichting op:
3.4.1  renterisico’s;
3.4.2 financieringsbehoefte;
3.4.3  rentemethodiek en renteresultaat en
3.4.4  schatkistbankieren.

3.4.1 Renterisico's
Renterisico’s worden binnen de Wet Fido onderscheiden in het renterisico van de vlottende 
schuld en het renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet Fido een 
eigen norm.

3.4.1.1 Renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet
De Wet Fido definieert vlottende schuld als opgenomen geldleningen met een looptijd korter 
of gelijk aan een jaar. Vlottende schuld, ook wel kortlopende financiering genoemd is in de 
regel goedkoper dan langlopende financiering. Echter, de rentelasten zijn meer aan fluctuaties 
onderhevig. Daarom is in de Wet Fido de omvang van de kortlopende financiering gemaxi- 
meerd door de kasgeldlimiet. Hiermee wordt voorkomen dat de fluctuatie van de korte 
rente een te grote invloed heeft op het niveau van de rentelasten in het begrotingsjaar. De 
kasgeldlimiet bedraagt voor 2023 € 4,5 miljoen. Dit betreft de omvang van de totale baten 
exclusief reserves uit deze begroting (€ 52,5 miljoen) x wettelijk percentage van 8,50%.

We gaan ervan uit dat we in 2023 geen gebruik hoeven maken van kortlopende financiering 
omdat we, door de lage rente, eind 2021 en medio 2022   ingespeeld hebben op de verwachte 
lange termijn behoefte. In 2024 zullen we naar verwachting 50% van het maximale kasgeld-
limiet gaan gebruiken en vanaf 2025 weer het volledige bedrag.

3.4.1.2 Renterisico van de vaste schuld: renterisiconorm
De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een looptijd groter 
of gelijk aan een jaar. Het doel is het voorkomen van een te sterke afhankelijkheid van het 
renteniveau in een bepaald jaar. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen 
en aflossingen niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal met een minimum van € 2,5 
miljoen. 
De komende jaren bedraagt ligt de renterisiconorm tussen de 5,2 % ren 5,4%. De verwachting 
is dat we met de huidige omvang van de leningenportefeuille (en een ongeveer gelijkblijvend 
begrotingstotaal) in de toekomst ook niet boven de renterisiconorm uitkomen.

Renterisico (x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Renterisico

1.  Netto renteherziening 0 0 0 0 

2.  Aflossingen 2.799 2.799 2.833 2.833 

3.  Renterisico (1 + 2) 2.799 2.799 2.833 2.833 

 Renterisico in % 5,33% 5,31% 5,21% 5,40%

Toets renterisiconorm

4.  Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal) 10.498 10.538 10.879 10.502 

5.  Bedrag renterisico (zie punt 3.) 2.799 2.799 2.833 2.833 

6.  Ruimte t.o.v. renterisiconorm  
(met een minimum van € 2,5 miljoen)

7.698 7.738 8.046 7.669 

Ruimte t.o.v. renterisiconorm  in % 14,67% 14,69% 14,79% 14,60%

Begrotingstotaal 52.488 52.688 54.393 52.508 

Financiering H 3.4
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Huidige leningenportefeuille
Met de spreiding van de looptijden van de vaste schulden wil de Wet Fido een sterke 
afhankelijkheid van het renteniveau in een jaar voorkomen. De leningenportefeuille in 
Rhenen bedraagt naar verwachting op begin 2023 € 49,1 miljoen. In onderstaande tabel is 
het verloop van de langlopende geldleningen weergegeven. De daling tussen 2023 en 2024 
komt doordat er geen langlopende leningen in 2023 aangetrokken hoeven worden in verband 
met het financieringsoverschot eind 2022 van € 7,1 miljoen. Dit overschot is ontstaan door de 
geldleningen die in 2022 zijn aangetrokken voor toekomstige investeringen. In 2023 betalen we 
wel de jaarlijkse aflossing.

Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd van 1 jaar of langer. Stand per 1-1 2023 2024 2025 2026

Saldo huidige leningenportefeuille 
(incl aflossingen hierop)

49.068 46.259 43.460 40.960

Saldo nog te storten leningen 
(aangetrokken mei 2022, incl aflossingen hierop)

0 0 10.000 9.667

Saldo aan te trekken leningen 
(incl aflossingen hierop)

0 0 0 6.594

Totaal vaste schulden met een rentetypische 
looptijd van 1 jaar of langer

49.068 46.259 53.460 57.221

3.4.2 Financieringsbehoefte
Gemeenten lenen in de praktijk hoofdzakelijk voor investeringen. Het betreft vooral 
vervangingsinvesteringen. Voorbeelden hiervan zijn: investeringen in wegen, riolering, vastgoed, 
voertuigen, sportvelden. Bij het ontbreken van voldoende eigen middelen zal er geld geleend 
worden. Dit leidt tot een oplopende schuld. In december 2021 en mei 2022 zijn leningen 
aangetrokken om in de financieringsbehoefte op middellange termijn te kunnen voldoen. Een 
van de aangetrokken leningen (€ 10 miljoen) zal begin 2024 gestort worden.

In de tabel op de hieronder zijn de te financieren investeringen afgezet tegen de beschikbare 
financieringsmiddelen. Naast de financieringsmiddelen die de gemeenten extern aantrekt 
op de kapitaalmarkt heeft de gemeente in de vorm van reserves en voorzieningen ook eigen 
financieringsmiddelen. Het financieringsoverschot eind 2023 van € 0,6 heeft vooral te maken 
het tijdig inspelen op een deel van de benodigde financieringsbehoefte voor het nieuw te 
bouwen MFG in Rhenen. Hierbij is gebruik gemaakt van de lage rentestanden op dat moment. 
Het financieringstekort in 2024 tot en met 2026 zal zowel door kortlopende- als langlopende 
leningen ingevuld worden. 

Stand per 31-12

Financieringspositie 2023-2026 2023 2024 2025 2026

Te financieren

Lopende en voorgenomen investeringen per 1/1 76.694 86.462 92.395 92.410 

Totale boekwaarde (a) 76.694 86.462 92.395 92.410 

Financieringsmiddelen

Stand van reserves en voorzieningen 31.039 31.270 31.004 30.935 

Stand van vreemd vermogen lang 46.259 53.460 50.627 47.794 

Beschikbare financieringsmiddelen (b) 77.298 84.730 81.631 78.729 

Financieringsoverschot / -tekort (a-b) 604 -1.733 -10.764 -13.681 

FinancieringH 3.4
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3.4.3 Rentemethodiek en renteresultaat
De financiering van de investeringen gebeurt op basis van totaalfinanciering. Dit betekent dat de 
leningen die de gemeente aantrekt niet een op een zijn te verbinden aan investeringsprojecten. 
Alle rentelasten en baten worden verzameld in deelprogramma 7.2 “Overige algemene 
dekkingsmiddelen”. 

Om de rentelasten en baten te kunnen toerekenen aan de investeringen in de (deel)programma’s 
passen we het de rente-omslagmethode toe. De omslagrente is voor het jaar 2023 1,44%. In de 
perspectiefnota kwam dit percentage uit op 1,41%. Door het geringe verschil zijn de rentelasten 
in de (deel)programma’s niet geactualiseerd. Het omslagpercentage 2023 is ook gebruikt om 
de rentelasten voor de jaren 2024 tot en met 2026 aan de (deel)programma’s toe te rekenen. 

Rentepercentage toerekening rentelasten aan de deelprogramma's 
(x € 1.000) 2021

Rente

a. Saldo werkelijke rentelasten minus rentebaten 1.072 N

b. Doorbelasting rente aan grondexploitatie -76 N

c. Doorbelasting rente aan investeringen in deelprogramma's 1.063 N

Boekwaarde

d. Boekwaarde investeringen (excl. grondexploitatie) 73.630

e. Omslagrente (c/d) 1,44%

Renteresultaat
Het renteresultaat is het verschil tussen verwachte rentelasten en baten minus de toerekening 
van de rente aan de (deel)programma’s op basis van het renteomslagpercentage. Het rente-
resultaat bedraagt in 2023 € 16.000 voordelig. Dit betekent dat er minder rentelasten aan 
de (deel)programma’s zijn doorgerekend dan er daadwerkelijk aan rente is betaald aan de 
geldverstrekkers.

3.4.4 Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden (liquide middelen) worden aangehouden in de 
Nederlandse schatkist. De wet verplicht dat alle decentrale overheden hun overtollige (liquide) 
middelen aanhouden in deze schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die 
decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak (leveranciers en 
salarissen betalen bijvoorbeeld). De tegoeden bij het schatkistbankieren zijn op elk moment 
opneembaar. Over deze tegoeden wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de 
Nederlandse staat betaalt op leningen die de Staat op de markt aantrekt. Medio 2022 bedroeg 
de rente bij het verplicht Schatkistbankieren 0,00%.

129



 3.5

Bedrijfsvoering
130



Bedrijfsvoering H 3.5

Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende activiteiten bedoeld die nodig zijn om de inzet 
van de inhoudelijke programma’s mogelijk te maken. Bedrijfsvoering bestaat onder andere uit 
de onderdelen personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, 
juridische zaken, informatiebeveiliging, privacy en financiën. Bedrijfsvoering draagt in belang-
rijke mate bij aan de interne en externe dienstverlening.
In onderstaande toelichting gaan we in op de ontwikkelingen die in 2023 gaan plaatsvinden. 
Tenslotte volgt een overzicht van de formatie en bezetting en een overzicht van de wettelijk 
verplichte BBV indicatoren bedrijfsvoering.

Informatiehuishouding
In de perspectiefnota 2023 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van de 
informatiesamenleving. Voor de volledige tekst druk hier of gebruik de qr-code rechts.
Aanvullend op de informatie uit de perspectiefnota, gaan we hieronder in op:

Digitale weerbaarheid
De informatiehuishouding van de gemeente Rhenen is in de loop der jaar steeds complexer 
geworden. We slaan meer informatie op en stellen deze beschikbaar aan inwoners en bedrijven. 
Informatie in systemen van de gemeente Rhenen zijn ook interessant voor personen die daar 
geen recht op hebben. Het aantal digitale aanvallen op onze systemen neemt toe en wordt 
complexer. Naast het zo optimaal inrichten van de systemen, trainen we onze medewerkers om 
alert te zijn op onder inbreuk op de beveiliging van onze systemen. 
Naast de digitale weerbaarheid is privacy van onze inwoners van groot belang. We slaan alleen 
informatie op in onze systemen als we daar ook een grondslag voor hebben. We verstrekken ook 
alleen informatie aan medewerkers, inwoners en bedrijven die ze nodig hebben. Verwijderen 
van gegevens doen we conform de archiefwet zodat gegevens die we niet meer nodig hebben 
of niet meer mogen hebben ook niet meer in onze systemen voorkomen.

Datagedreven werken
Data is nodig om ambities en de uitvoering daarvan te kunnen monitoren. Deze data dient 
omgezet te worden in informatie die het bestuur kan gebruiken bij het maken van hun keuzes. 
Vaak is die data opgeslagen in onze systemen of extern beschikbaar. Voorbeelden waarvoor 
data nodig is zijn: 
a. Meer betaalbare woningen: Hoeveel betaalbare woningen is de doelstelling; hoeveel  
 hebben we er nu; wat is betaalbaar, nu en over 4 jaar? 
b. We houden ontwikkelingen op de woningmarkt in de gaten: Hoe houden we de ont- 
 wikkelingen in de gaten; welke informatie halen we waar vandaan, externe partijen of  
 hebben we zelf ook informatie die hiervoor relevant is?

c. Zoveel mogelijk energie besparen: Hoeveel energie gebruiken we; waar valt het meest be- 
 sparen; welke maatregelen hebben het meeste/snelste effect?  
De ambitie is om de data beschikbaar te stellen in overzichtelijke rapportages en op kaarten. 
De data die relevant is voor inwoners en bedrijven van de gemeente maken we toegankelijk.

Organisatieontwikkeling
We willen met onze organisatie klaar zijn voor de toekomst. Klaar om met focus te werken aan
alle belangrijke opgaven in de samenleving. We werken er vanuit de bedoeling aan, integraal, 
samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op een waarderende
manier. We gaan uit van wat al goed is en bouwen daar op door. We zorgen er op een slimme
manier voor dat we minder kwetsbaar zijn ondanks de omvang van de organisatie. We benutten
onze talenten en die van de samenleving. Dit is de kern van onze organisatievisie Slim Samenspel
2022-2027 en het bijbehorende ontwikkelplan. We gaan vol energie aan de slag om deze visie 
uit te voeren. 
Zo gaan we onder andere aan de slag met:
 • Procesbeschrijvingen, teamplannen, eenduidige formats voor opdrachtverstrekking, opbouw 
beleidsstukken en rolbeschrijvingen. Het doel is meer focus te krijgen, de samenwerking 
verbeteren en meer regie op het werk te krijgen waardoor we betere resultaten kunnen behalen 
en meer waarde voor de inwoner kunnen toevoegen
• We werken aan een gezonde balans tussen werk en privé door een goed huisvestingsconcept, 
een vitaliteitscan met opvolging en door hybride werken. Verder werken we aan verbinding 
tussen medewerkers door ontmoeting en kennis van wie wat doet.
• We ontwikkelen een strategie op datagedreven werken en leiden mensen op om datagedreven 
te werken en maken voor iedere functiegroep een digipaspoort
• We bieden zoveel mogelijk diensten ook digitaal aan
• We ontwikkelen vlekkeloze ict
• We gaan aan de slag met talentenscans en we maken een plan voor aantrekkelijk werkgeverschap.
 Bovenstaande is een greep uit het ontwikkelplan Slim samenspel 2022-2027.

Participatie en meedoen 
We treden de samenleving met waardering tegemoet en nodigen hen uit om mee te denken en
te doen in maatschappelijke vraagstukken. We doen dat aan de hand van een helder en 
transparant participatieproces en methodiek (waarderend vernieuwen). En we willen graag dat 
alle doelgroepen mee kunnen doen. We zorgen dus dat de samenleving op meerdere manieren 
kan meedoen. Dat doen we via:
• Gebruik maken van het inwonerspanel, bezoeken inwoners in de wijken, scholen en 
accommodaties, fysieke en digitale bijeenkomsten et cetera.
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• We werken aan een project participatietrajecten in beeld waar het voor de inwoners duidelijk 
gaat worden wanneer, waarover en hoe zij mee kunnen praten
• We maken een participatiebeleid nieuwe omgevingswet
• We evalueren het participatiestatuut met de raad en voeren verbeteringen door daar waar gewenst
• We leiden onze medewerkers op om goede participatie toe te passen en zorgen voor een 
kalender waar alle participatietrajecten in beeld komen.

ICT ontvlechting
Toekomstgerichte ict voorziening
Hoogwaardige informatievoorziening en ict inrichting zien wij als een strategische productie-
factor. Het belang hiervan wordt op alle niveau’s in de organisatie onderschreven. Het is 
belangrijk dat wij zelf de regie voeren zodat de voorziening aansluit bij onze wensen en 
behoeften.
 
Beeindiging ict overeenkomst met Veenendaal per 1-1-2023
De Gemeente Rhenen besloot in december 2021 de ICT overeenkomst met de gemeente 
Veenendaal te beëindigen.  De voornaamste redenen om de overeenkomst te beëindigen waren:
Door zelf regie te voeren op onze ICT voorziening krijgen we beter grip op de kosten.
Door eigen beheer kunnen we strategische keuzes te maken die passen bij Rhenen en onze visie.
We zijn niet tevreden over de afronding van belangrijk projecten en de dienstverlening door de 
gemeente Veenendaal.
 
Tussentijdse oplossing
In 2022 vindt de ontvlechting gaat plaats. Op 1 januari 2023 start onze eigen ICT omgeving. We 
doen dit tijdelijk met de aanbieder Telindus. Een commerciële aanbieder van ICT omgevingen 
en het beheer op de omgeving. Dit doet Telindus voor een groot aantal gemeenten waaronder 
Amsterdam, Hilversum en Maastricht. De jaren 2023 en 2024 gebruiken we om de keuze te 
maken welke partij onze ICT voorziening structureel gaat leveren.
 
Structurele oplossing
We gaan naar een ICT voorziening die  in control is dit draagt bij aan betere dienstverlening 
voor inwoners en bedrijven en meer gebruiksgemak voor de eigen medewerkers gaat opleveren.
We houden rekening met diverse trends en ontwikkelingen zoals:
1. Cloud: De ICT infrastructuur staat niet meer in het gemeentehuis. We werken in de cloud. 
We zorgen voor goede informatiebeveiliging.  We monitoren de met de Cloud aanbieders 
afgesproken prestaties voortdurend. 

Common Ground: Common Ground wil informatievoorziening van alle gemeenten gezamenlijk 
inrichten. Zo kunnen we data bevragen bij de gezamenlijke bron in plaats van steeds te kopiëren 
en op te zoeken. Dienstverlening en bedrijfsvoering worden hierdoor ingrijpend verbeterd en 
we kunnen op een moderne en flexibele manier inspelen op maatschappelijke opgaven.
Datagedreven werken: Waardecreatie met data vraagt hoogwaardige kwaliteit, beschikbaarheid 
en toegang tot data via ICT.
Schaalbaarheid en commerciële partijen:  grote commerciële partijen zoals Microsoft, Telindus en 
Detron zijn veel beter in staat om ontwikkelingen snel te implementeren in de dienstverlening. 
We zorgen ervoor dat we met een stabiele ontwikkelgerichte partij in zee gaan.

Nieuw zaaksysteem
De gemeente Rhenen gaat in 2023 investeren in een nieuw zaaksysteem. We merken dat 
het huidige systeem de laatste jaren niet meer de functionaliteit kan bieden die we er van 
verwachten Met een nieuw zaaksysteem ontwikkelen we verder in de optimalisatie van onze 
digitale dienstverlening. Denk hierbij aan een (nog) betere informatieverstrekking richting 
inwoners en bedrijven, het minder complex afhandelen van zaken (efficiency) en meer en 
betere samenwerking met externe systemen zoals mijnoverheid en externe partijen zoals het 
kadaster en de kamer van koophandel. Daarnaast realiseren we met het nieuwe zaaksysteem 
meer koppelingen met vakapplicaties. Door het realiseren van deze koppelingen komt meer 
informatie vanuit de vakapplicaties digitaal beschikbaar. Dit helpt ons bij het verder ontwikkelen 
van datagedreven werken binnen de gemeente Rhenen. Ook informatieverstrekking in het 
kader van de Wet Open Overheid (WOO) zal hierdoor minder handmatig werk worden en 
daardoor efficiënter.

Personeel  - Hoe blijven we een aantrekkelijke werkgever?
In de perspectiefnota 2023 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt. Voor de volledige tekst druk hier of gebruik de qr-code links.

Personeel - Ontwikkeling formatie
In deze paragraaf treft u informatie aan over de ontwikkeling van de formatie over de periode 
2021 tot en met 2023. In de presentatie is aangesloten bij het organisatieschema zoals dat is 
weergegeven in hoofdstuk 1. De formatie 2022 is afkomstig uit de vastgestelde begroting 2022 
(november 2021).

BedrijfsvoeringH 3.5
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Formatie Begroting
2023

Begroting
2022

Jaarstukken
2021

Fte/personen (x € 1.000) Fte/personen (x € 1.000) Fte/personen (x € 1.000)

Totaal 173,34 14.155 N 169,90 13.296 N 164,08 10.789 N

Bestuur 6,94 1.037 N 6,66 962 N 6,63 925 N

Organisatie 166,40 13.118 N 163,24 12.334 N 157,45 9.864 N

Bestuur 6,94 1.037 N 6,66 962 N 6,63 925 N

Gemeenteraad * 19,00 316 N 19,00 282 N 17,00 262 N

College 4,60 494 N 4,32 464 N 4,30 454 N

Raadsgriffie 2,34 217 N 2,34 207 N 2,33 200 N

Rekenkamer * 3,00 9 N 3,00 9 N 3,00 10 N

Organisatie 166,40 13.118 N 163,24 12.334 N 157,45 9.864 N

Intergraal management team 4,00 512 N 5,00 616 N 5,00 363 N

Cluster Bedrijfsvoering 56,14 4.299 N 52,06 3.758 N 52,02 2.916 N

Cluster Dienstverlening 6,95 501 N 5,75 423 N 5,71 349 N

Cluster Fysiek 64,87 4.930 N 66,03 4.690 N 60,39 3.608 N

Cluster Sociaal Maatschappelijk 34,44 2.876 N 34,40 2.847 N 34,33 2.629 N

* Deze aantallen zijn in personen ipv FTE en worden niet in de totaaltelling meegenomen. Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal ontwikkelingen over de formatie:

Bedrijfsvoering H 3.5

1. De formatie van de organisatie is in 2023 per saldo toegenomen met bijna 3,20 fte. De 
uitbreiding hangt samen met de formatie voor een beleidsadviseur stikstof (alleen in 2023 
en 2024). En verder met de uitbreiding van het cluster Sociaal maatschappelijk van 1,5 fte als 
onderdeel van de wettelijke onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectiefnota 2023. 

NB. In het formatie-overzicht ontbreekt de formatie van het cluster Sociaal maatschappelijk 
voor het rechtmatigheidstoezicht Wmo en inclusie van 2 fte. De raad heeft hierover besloten 
als onderdeel van de wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de Perspectiefnota 
2023. Bij de afronding van de begroting bleek dat de extra middelen hiervoor samenhingen met 
formatie-uitbreiding.

2. Het aantal fte bij het cluster bedrijfsvoering is uitgebreid. Het betreft de formatie 
voor een spelverdeler die gedekt wordt uit de verlaging van de formatie van het integraal 
managementteam. Daarnaast is de formatie van de organisatieadviseur met 0,89 fte 
toegenomen. Tenslotte is de inhuur van de salarisadministrateur omgezet naar een vast 
dienstverband. De dekking is afkomstig uit de restformatie van andere clusters en het 
vervallen inhuurbudget.

3. De formatie van het cluster fysiek is teruggelopen door de pensionering van een 
bovenformatieve medewerker. 

133



VERGELIJKING FORMATIE FTE / PERSONEN

GEMEENTERAAD*

COLLEGE

RAADSGRIFFIE

REKENKAMER*

INTEGRAAL MANAGEMENT TEAM

CLUSTER BEDRIJFSVOERING

CLUSTER DIENSTVERLENING

CLUSTER FYSIEK

CLUSTER SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

Formatie Begroting 2023 Formatie Begroting 2022 Formatie Jaarstukken 2021
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Financiën
Doorontwikkeling planning en control
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de opzet, leesbaarheid en de 
stuurinformatie van de planning en control producten (vanaf hier P&C producten). De 
verbeteringen waren grotendeels gebaseerd op het onderzoek van de rekenkamer uit 2019 naar 
de effectiviteit en de efficiency van de P&C producten. In het onderzoek zijn ook de gewenste 
verbeteringen van de raad meegenomen. 
In 2022 is gewerkt aan de verdere uniformiteit van de verschillende documenten en zijn 
realisatiecijfers uit voorgaande jaren in de tussentijdse rapportages opgenomen. Deze aanvulling 
zorgt ervoor dat de cijfers uit het begrotingsjaar meer in samenhang met de realisatie kan 
worden bekeken. We gaan nieuwe indicatoren uitwerken bij de actualisatie van bestaand beleid 
of bij het opstellen van nieuw beleid. Vanzelfsprekend zullen we ook investeren in de verdere 
transparantie en overzichtelijkheid van de documenten.  

Rechtmatigheidsverantwoording van het college
Wat is rechtmatigheid?
Rechtmatigheid betekent dat de gemeente zich houdt aan alle wetten en richtlijnen. Het 
college van B&W is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om 
Europese en nationale wetgeving, maar ook om de eigen richtlijnen.

Uitstel rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W
De verwachting was dat landelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van 
het college, na eerder uitstel, in 2022 zou plaatsvinden. In mei 2022 heeft de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel aangenomen, maar met de ingangsdatum het boekjaar 20231. Na 
goedkeuring in de Eerste Kamer zal het college van B&W vanaf het begrotingsjaar 2023 een 
rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. 

Voor 2022 neemt de accountant de rechtmatigheidsverantwoording nog voor zijn reke- 
ning. In 2023 zal de accountant het proces toetsen van de totstandkoming van de recht-
matigheidsverklaring in plaats van zelf de rechtmatigheidsverklaring af te geven.

Waar staat de gemeente?
Om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording van het college is in het begrotingsjaar 
2020 gestart met de voorbereidingen. Er is onder andere een plan van aanpak opgesteld. 
In 2021 zijn we gestart met het uitvoeren van de interne controles aan de hand van een 
controleplan. Met deze interne controles wordt de rechtmatigheid getoetst. Daarbij is er waar 
nodig afstemming met de accountant over het proces en de rolverdeling. 

1. Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 109, juni 2022
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Overzicht BBV indicatoren
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht een 
aantal indicatoren op te nemen in hun begroting en jaarstukken. De indicatoren die over de 
bedrijfsvoering gaan zijn hieronder gepresenteerd en toegelicht.

Definitie: Het gaat om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de 
organisatie op peildatum 1 januari voor het begrotingsjaar. Uitgangspunt is het vastgestelde 
formatieplan.
Toelichting: De formatie van de organisatie is in 2023 per saldo toegenomen met bijna 3,20 
fte. De uitbreiding betreft de formatie voor een beleidsadviseur stikstof en de uitbreiding bij 
het sociaal domein. De toegenomen formatie bij het sociaal domein hangt samen met de 
wettelijke onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectiefnota 2023. 

Definitie: Betreft het aantal verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen. 
Toelichting: Het verzuimpercentage in de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 
2022 is iets gestegen ten opzichte van het verzuimpercemtage over 2021. Het was over 2021 
8,09% en is nu over de afgelopen 12 maanden 8,16%. Het grootste deel van dit verzuim wordt 
voor 60% gevormd door de medewerkers die meer dan 100 dagen verzuimen. Het aandeel in 
het verzuimpercentage van medewerkers die langer dan 6 weken verzuimen is ook aanzienlijk 
(23%). Dit maakt dat inzet en aandacht vooral nodig blijft op de langdurig zieken. Managers 
hebben aandacht voor de individuele casuïstiek. Binnen de sector gemeenten is het verzuim de 
laatste jaren ook gestegen en ligt het landelijk gemiddelde op 5,8%.

Definitie: Het betreft de formatie die op 31 december door vaste medewerkers is ingevuld.
Toelichting: Dit kengetal wordt alleen gemeten bij de jaarstukken.

2018 2019 2020 2021

Rhenen 7,2 7,3 7,6 7,8

2022

8,1

2023

8,3

Formatie per 1.000 inwoners loopt langzaam op
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2023
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Personele bezetting 2021 gelijk aan het jaar ervoor
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2022
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Apparaatskosten nemen vooral toe door uitbreiding  
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Definitie: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële 
middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, 
automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Appa-
raatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren 
van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Toelichting: De toename van de apparaatskosten komt door de uitbreiding van de formatie 
met ruim 3,0 fte en de loonindexering 2023. Tenslotte waren bij de apparaatskosten 2022 de 
loonkosten van jeugd preventief niet meegenomen.

Definitie: Van externe inhuur is sprake bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van 
een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. 
Toelichting: In de begroting is de inhuur die gedekt wordt uit vacatureruimte niet geraamd.Dit 

geldt in mindere mate ook voor de projecten die over het jaar heenlopen. Deze inhuur wordt 
verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Dit zorgt ervoor dat het kengetal in 2023 sterk 
afwijkt van de jaren ervoor. 

Definitie: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. De berekening is gebaseerd op de verhouding tussen de 
overheadkosten op taakveld 0.4 en de totale lasten exclusief de toevoegingen aan de reserves.
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Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin de gemeente een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Als het alleen om een financieel belang of alleen 
om een bestuurlijk belang gaat, dan is volgens de BBV geen sprake van een verbonden partij. 
Van een financieel belang is sprake als de gemeente een risico loopt met de aan deze partij 
beschikbaar gestelde middelen. Ook bij het niet nakomen van de verplichtingen
door de verbonden partij is sprake van een financieel belang. Van een bestuurlijk belang 
is sprake als de gemeente zeggenschap heeft uit hoofde van vertegenwoordiging in het 
bestuur of uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke 

(gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en 
BV’s) organisaties zijn. Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben
deze een bijzondere status. De gemeente Rhenen neemt deel in 10 verbonden partijen. Het 
gaat om 8 gemeenschappelijke regelingen en 2 vennootschappen.  
Het onderstaande overzicht geeft per verbonden partij de bestuurlijk vertegenwoordiger 
weer en de (verwachte) bijdrage over 2023, 2022 en 2021. Een uitgebreidere toelichting per 
verbonden partij is opgenomen in de (deel)programma’s. Dit zorgt voor een versterking van 
inzicht in de bijdrage van de verbonden partij aan de maatschappelijke doelstellingen.

Overzicht verbonden partijen (x € 1.000) Bestuurlijk vertegenwoordiger Bijdrage 2023 Bijdrage 2022 Bijdrage 2021

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Foodvalley (FV): Deelprogramma 1.1 - Bestuur Burgemeester Van der Pas 68 N 66 N 66 N

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU): Deelprogramma 1.3 - Facilitair Burgemeester Van der Pas 108 N 98 N 90 N

Afvalverwijdering Utrecht (AVU): Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte Wethouder Van Laar 743 N 792 N 770 N*

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU): Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling Wethouder Fintelman 501 N 501 N 483 N

GGD regio Utrecht (GGDrU): Deelprogramma 4.1 - Jeugd preventief Wethouder Poortinga 811 N 775 N 785 N

Valleihopper: Deelprogramma 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk Wethouder Boerkamp 225 N 206 N 117 N

Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (IW4): Deelprogramma 4.6 - Participatie maatwerk Wethouder Poortinga 11 N 32 N 52 N

Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Deelprogramma 6.1 - Openbare Orde en Veiligheid Burgemeester Van der Pas 1.189 N 1.132 N 1.140 N

Vennootschappen en coöperaties

BNG: Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen Wethouder Boerkamp - - -

Vitens: Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene deikkingsmiddelen Wethouder Boerkamp - - -

* Bijdrage AVU wijkt af van de begroting van de AVU omdat wij een afwijking verwachten in de hoeveelheid afval ten opzichte van de begroting van de AVU.
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3.7.0 Inleiding
Grondbeleid is een middel om uitvoering te geven aan gemeentelijke beleidsdoeleinden zoals 
bijvoorbeeld doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, recreatie, milieu 
en landschapsontwikkeling. Deze doelen kan de gemeente onder meer bereiken door aankoop, 
exploitatie en uitgifte van gronden of het verlenen van medewerking aan ontwikkeling van 
plannen door private personen, bedrijven en instellingen. De missie zoals die verwoord staat in 
het gemeentelijk grondbeleid gaat uit van een actieve rol van de gemeente, met dien verstande 
dat als het niet wenselijk/mogelijk is, de gemeente kiest voor regisserend grondbeleid om haar 
doelstellingen te bereiken. Het college maakt hierbij steeds een afweging tussen:

1. het bereiken van maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen;
2. winst en risico en
3. praktische uitvoerbaarheid.

Actief grondbeleid is een middel om versneld voldoende betaalbare woningen te realiseren. 
Waar het kan voeren we actiever grondbeleid, met zo min mogelijk financiële risico’s. We zoeken 
de ruimte voor woningbouw in regionaal verband en door inbreiding en herstructurering. We 
gaan meer regie voeren op woningbouw in Rhenen. De projecten in deze paragraaf dragen bij 
aan het doel om meer woningen te realiseren. 

3.7.1 Financiële positie
Grondbeleid gaat gepaard met financiële kansen en risico’s, zeker in de gevallen van actief 
grondbeleid. Voor het opvangen van de risico’s bij de grondexploitatie wordt gebruik gemaakt 
van de algemene reserve vrij besteedbaar. Als bekend is dat een complex een negatief resultaat 
krijgt, dan dient volgens de financiële voorschriften een voorziening te worden gevormd om het 
tekort af te dekken.

Actuele prognoses en te verwachten resultaten
In onze gemeente zijn twee bouwgronden in exploitatie: Achterberg West 2 en Rhenen Noord/
LVA. Bij de jaarrekening 2021 zijn de grondexploitaties van beide projecten geactualiseerd. 
Van de beide projecten bedroeg de potentiële winst ultimo 2021 € 447.000. De potentiële 
winst is gebaseerd op de eindwaardeberekening. De potentiële winst op basis van de contante 
waarde methode (CW) bedroeg ultimo 2021 € 453.000. Voor Achterberg West 2 wordt een 
grondexploitatie opgesteld, die aan de raad wordt voorgelegd. 

Bij de grondexploitaties zijn een aantal exploitaties in uitvoering bij derden. Hierbij is het 
uitgangspunt dat de kosten die de gemeente maakt worden verhaald op de ontwikkelaar. 
Tenslotte zijn er nog de locaties Dorpshuis en Woudmees in Elst. Deze vallen onder de materiële 
vaste activa (voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden). Voor locatie Dorpshuis is de 
verkoopprocedure gestart. Locatie Woudmees zit nog niet in een transformatieproces. Gronden 
onder de materiële vaste activa dienen gewaardeerd te worden op basis van de verkrijgingsprijs 
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of de duurzaam lagere marktwaarde. Als de gemeente zelf een transformatie gaat realiseren, 
wordt de raad gevraagd een grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting, 
vast te stellen. 

3.7.2 Grond in exploitatie
Achterberg West 2
Woonzorgvoorziening De Linde is in 2020 gerealiseerd waardoor fase 2, woningbouwontwik-
keling, van start kon gaan. De ontwikkelaar en de grondeigenaar zijn bezig met de plan-
uitwerking voor dit gebied. De gemeente faciliteert deze ontwikkeling. Begin 2022 heeft het 
college principemedewerking verleend aan het schetsplan van de ontwikkelaar met een aantal 
aanvullende voorwaarden. De gemeenteraad heeft ingestemd om het plangebied uit te breiden. 
In van 2022 wordt gewerkt aan onderzoek, planuitwerking en participatie met omwonenden. 
De gemeente heeft een grondpositie binnen het plangebied. Deze gronden worden verkocht. 
Naar verwachting zal de ontwikkelaar nog in 2022 de procedure voor bestemmingswijziging 
starten. Deze zal naar verwachting in 2023 voltooid worden. Daarna kan gestart worden met 
het bouwrijp maken.

Rhenen Noord LVA
De gemeente Rhenen heeft haar perceel aan de Lijsterberg verkocht aan woningcorporatie 
Rhenam. Op het perceel worden 20 sociale huurappartementen voor senioren gerealiseerd. 
Deze ontwikkeling is de laatste stap in de herstructurering van het gebied Lijsterberg, Vallei-
weg en Achterbergsestraatweg (LVA). Naar verwachting zullen de appartementen inclusief 

terreininrichting halverwege 2023 opgeleverd worden. Financieel wordt dit project bij de 
jaarrekening 2022 afgesloten.

3.7.3 Faciliterend grondbeleid
Vogelenzang 
De nieuwbouwwijk Vogelenzang is ontwikkeld door de VOF Vogelenzang. Dit is een 
samenwerking tussen verschillende partijen. De rol van de gemeente daarbij was kaderstellend, 
toetsend en faciliterend. In 2022 wordt de bouw van het Entreegebouw afgerond en worden 
de daarin gerealiseerde 42 sociale huurappartementen in gebruik genomen. Daarmee is de 
realisatie van de woonwijk met 226 woningen voltooid.

DAMKRO Elst
De ontwikkelaar wil de locatie Elsterstraatweg 51 - 71 in Elst (het voormalige DAMKRO-terrein) 
herontwikkelen naar woningbouw. Op 19 april 2016 stemde de gemeente-raad in met het 
Handboek “Elsterstraatweg 51 - 71, Elst”. Daarna heeft de ontwikkeling een tijd stilgelegen. In 
de zomer van 2020 was er een herstart. De plannen zijn aangepast aan de nieuwe Woonvisie en 
de veranderende woningbehoefte in Elst. Het plan is ook opnieuw voorgelegd aan omwonenden 
en de raad. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 het handboek van 2016 gewijzigd 
vastgesteld. Nu worden 26 woningen in het sociale, middel dure en dure segment gebouwd die 
voldoen aan de Woonvisie. De initiatiefnemer heeft medio 2022 bodemonderzoek uitgevoerd 
en we verwachten aansluitend de procedures van het bestemmingsplan. Door het sluiten van 
een anterieure overeenkomst in 2021 zijn er geen financiële risico’s voor de gemeente.
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Herontwikkeling gezondheidscentrum en voormalig kerkterrein Nieuwe Veenendaalseweg
Na afspraken met de eigenaar/ontwikkelaar van de grond is in 2020 gestart met een haal-
baarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van de ontwikkeling van een nieuw gezondheids-
centrum-appartementencomplex (rond de 40 woningen), in overleg met de zorgverleners, 
de gemeente en de omgeving. In 2022 heeft dit geresulteerd in een anterieure overeenkomst 
waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd over de te realiseren ontwikkeling en het verhaal 
van de gemeentelijke kosten op de initiatiefnemer. Een bestemmingsplanwijziging, waarbinnen 
de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, wordt aangeboden aan de raad in september 2022. 
De realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum is voorzien tussen 2023 en 2024. 

3.7.4 Niet in exploitatie genomen gronden
Vrijgekomen locaties MFG Elst 
Van de vrijgekomen locaties in Elst zullen het Dorpshuis en de Woudmees nog herontwikkeld 
worden. Met een eventuele opbrengst is nog geen rekening gehouden in de ontwikkeling van de 
vermogenspositie van de gemeente.

Voor de locatie Dorpshuis heeft begin 2021 participatie met bewoners plaatsgevonden door 
middel van digitale en telefonische gesprekken en een digitale enquête. De basisverkoopkaders 
zijn opgesteld en consulterend aan de raad voorgelegd. Het college heeft besloten het Dorpshuis 
gedeeltelijk als monument aan te wijzen. Op 12 juli 2022 heeft het college het uiteindelijke 
verkoopdocument vastgesteld en het startsein gegeven voor de verkoopprocedure. Als de 
procedure volgens planning verloopt, is begin 2023 de koper bekend. Na contractvorming zal 

de koper het plan uitwerken en de procedures voor omgevingsplan en omgevingsvergunning in 
gang zetten. 

Voor locatie Woudmees zijn verschillende ruimteclaims. Intern is gestart met een haalbaar-
heidsstudie om de gewenste ontwikkelingsrichting te bepalen.
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Wet- en regelgeving 
In 2019 heeft de raad de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV 2019) vastgesteld. 
Met de ASV 2019 heeft het college drie mogelijkheden voor het verstrekken van subsidies: 

1. Subsidie op basis van de ASV en nadere subsidieregels. 
2. Subsidies op basis van een begrotingspost. 
3. Subsidies voor incidentele gevallen. 
 
Hieronder vindt u een uitleg wat de verschillende subsidietypen inhouden. 
 
1. Subsidie op basis van de ASV en nadere subsidieregels 
In een ASV staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV 
moet gezien worden als de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie. Deze kapstok 
staat ter beschikking aan alle beleidsterreinen binnen de gemeente, maar er kan pas subsidie 
worden verstrekt als er vanuit een beleidsterrein een nadere regel (ook wel subsidieregeling 
genoemd) wordt opgesteld. Nadere regels zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in 
aanmerking komen voor subsidie, welke bepalingen aan de subsidie worden verbonden, hoeveel 
budget er beschikbaar is (subsidieplafond) en of er sprake is van een verdeelsleutel. 
In de ASV is vastgelegd dat het een bevoegdheid is van het college om een subsidieregeling 
vast te stellen. Het is een bevoegdheid van de raad om subsidieplafonds vast te stellen. 
Subsidieverstrekking op basis van de ASV en daarmee samenhangende regelgeving geeft de 

mogelijkheid om doelen, activiteiten en beoogde resultaten te bepalen. In Rhenen wordt deze 
mogelijkheid bijvoorbeeld gebruikt voor de jaarlijkse subsidies aan stichting bibliotheek ZOUT, 
stichting Muziekonderwijs en de oranje comités. Ook voor bijvoorbeeld de verstrekking van 
incidentele subsidies in het kader van preventie wordt de ASV in combinatie met een nadere 
regel gebruikt. 
 
2. Subsidies op basis van een begrotingspost 
Deze mogelijkheid in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is bedoeld om een onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd 
door één of een beperkt aantal ontvangers hoeft er niet speciaal voor hen een subsidieregeling 
in het leven te worden geroepen. Wel moeten de naam van de ontvanger en het maximale 
subsidiebedrag in de begroting of de toelichting daarop worden opgenomen. Ook is de 
inhoudelijke sturing minder uitgewerkt, want er is geen nadere regel aan verbonden. In Rhenen 
wordt deze mogelijkheid bijvoorbeeld gebruikt voor subsidies voor het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen (bijvoorbeeld Stichting Slachtofferhulp en Stichting Dierenambulance). 
 
3. Subsidies voor incidentele gevallen 
Een mogelijkheid die in de Awb is opgenomen om als college een spontaan ingediende 
subsidieaanvraag, waarvoor geen subsidieregeling is opgesteld, toch te kunnen honoreren. Deze 
subsidies mogen voor een tijdvak van maximaal vier jaar worden verstrekt. In Rhenen wordt 
deze mogelijkheid in voorkomende gevallen gebruikt (bijvoorbeeld stichting HartslagNu). 
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Publicatie 
Artikel 11 is aan de ASV toegevoegd met de verplichting voor het college om minimaal jaarlijks 
een openbaar subsidieregister te publiceren met de op basis van de ASV verstrekte subsidies 
in het voorgaande jaar, zodat de transparantie wordt vergroot. Op deze manier kan iedereen 
inzicht krijgen in welke subsidies er in het afgelopen jaar zijn verstrekt en voor welke doelen. 
 
Subsidieregels 2023 
Voor het subsidiejaar 2023 is de Algemene Subsidieverordening 2019 van kracht op basis 
waarvan het college ter uitwerking subsidieregelingen heeft vastgesteld. Deze subsidieregelingen 
zijn onderverdeeld in subsidieregels. De subsidieregels geven exact aan voor welke doelen en 
activiteiten er subsidie wordt verleend. 
Instellingen en verenigingen die een subsidieaanvraag indienen, krijgen voor het indienen 
van subsidieverzoeken te maken met de bepalingen en verplichtingen vanuit genoemde 
verordening. Toetsing vindt tevens plaats vanuit de Awb. De subsidieaanvragen voor het jaar 
2023 moeten voor 1 juli 2022 ingeleverd zijn (met uitzondering van de aanvragen voor reguliere 
peuteropvang en VVE). 
 
Vaststelling subsidieplafonds 2023 
Elke subsidieregel heeft zijn eigen subsidieplafond. Deze subsidieregelingen en -regels zijn op 16 
maart 2022 vastgesteld en vervolgens gepubliceerd, zodat subsidievragers hier rekening mee 
konden houden bij hun subsidieaanvraag. 
Het subsidieplafond bij de subsidieregeling VVE is verbonden aan de hiervoor ontvangen Rijks- 
bijdrage. De subsidie die de gemeente verstrekt voor de VVE en de kinderopvang is gebaseerd 

op de vastgestelde subsidiebedragen per kindplaats in 2022 en de indexering van de maximale 
uurprijzen voor kinderopvang door het Rijk. 
 
Voor de berekening van de plafonds zijn de bedragen die voor 2023 beschikbaar zijn geïndexeerd 
met 2,3%. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidies vanaf 2017 te indexeren, met 
uitzondering van de VVE. De laatstgenoemde subsidie wordt gefinancierd uit een rijksuitkering. 
De bedragen voor de kindplaatsen reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 
zijn nog niet vastgesteld. 
 
Afwijkende afspraken bij de subsidie peuteropvang en de VVE 
De vaststelling van de subsidieregelingen voor reguliere peuteropvang en voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) voor 2023 vinden op een later moment plaats dan gebruikelijk. 
Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie zijn nauw met elkaar verweven. De 
eerste helft van 2022 zijn de huidige subsidieregels voor de kinderopvang geëvalueerd. Op basis 
daarvan zal het college wijzigingen aanbrengen in de subsidieregels 2023. Een en ander moet 
nog in de subsidieregeling worden verwerkt.  
Daarnaast start een nieuwe beleidsperiode onderwijsachterstanden 2023-2026. Het beschik-
bare budget voor 2023 wordt pas eind september bekend. Dit budget is medebepalend voor de 
hoogte van het subsidieplafond. 

Om bovenstaande redenen worden de regelingen dit jaar later dan gebruikelijk gepubliceerd. 
Afhankelijk van de publicatiedatum wordt met gebruikmaking van de hardheidsclausule de 
indieningstermijn zo nodig verlengd. 
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In 2022 hebben we voor onderwijsachterstanden het laatste voorschot van de beleidsperiode 
2019-2022 ontvangen. De helft van dit voorschot (circa € 290.000,-) wordt meegenomen naar 
de nieuwe beleidsperiode 2023-2026 (en wordt ingezet voor de NPO). Voor het eventuele 
restant van de overgebleven middelen geldt een terugbetalingsverplichting.  
 
Subsidieplafonds 2023 

Subsidieplafond(s)  (x € 1.000) Begroting 2023

Subsidieregeling Muziekoriëntatie 12 N 

Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk (inclusief Taalhuis) 383 N

Subsidieregeling Dorpshuis Achterberg 38 N

Subsidieregeling Recreatie & toerisme (Ondernemersklimaat) 47 N

Subsidieregeling Recreatie & toerisme 
(Organisatie Koningsdagactiviteiten) 

6 N

Subsidieregeling Recreatie & toerisme (Open Monumentendag) 1 N

Subsidieregeling Museum 258 N

Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten 10 N

Buurtbudget 5 N

Initiatievenfonds n.n.b.  1)

Subsidieregeling Preventie n.n.b. 1)

Subsidieregeling VVE n.n.b. 2)

Subsidieregeling Peuterspeelzaalwerk n.n.b. 2)

Saldo plafonds 760 N 

1) Ultimo 2021 is in de reserve Sociaal Domein voor het initiatievenfonds € 9.000 en de 
subsidieregeling preventie € 11.000 beschikbaar. Dit bedrag is volledig beschikbaar gesteld om 
te worden uitgegeven in 2022. Mocht het beschikbare budget in de exploitatie niet (volledig) 
worden besteed dan kunnen de middelen worden overgeheveld naar 2023.          

2) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was het plafond voor de subsidieregeling 
VVE nog niet bekend. Omdat de subsidieregeling Peuterspeelzaalwerk hier een relatie mee 
heeft is ook dit plafond nog niet bekend.           
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Subsidies op basis van een begrotingspost
(x € 1.000)

Begroting 
2023

Stichting Slachtofferhulp Nederland - Middenwest 7 N

Stichting HartslagNu Rhenen 5 N

Stichting Dierenambulance 13 N

Stichting Nationaal Dierenpark ‘De Hazenberg’ 2 N

Stichting Slag om de Grebbeberg (exploitatiebijdrage) 5.N

Optisport (exploitatiebijdrage) 331 N

Veilig Thuis 180 N

Stichting Rijnoevervaarten (bijdrage Blauwe Bever) 1 N

Stichting Hulpmaatje Rhenen (Jobhulpmaatje) 26 N

Stichting Hulpmaatje Rhenen (Schuldhulpmaatje) 9 N

Stichting Hulpmaatje Rhenen (Noodfonds) 9 N

Stichting Hulpmaatje Rhenen 
(Netwerk tegen armoede en de Formulierenbrigade)

5 N

Voedselbank 3 N

Stichting Jeugdfonds (Subsidie Jeugdfonds sport en cultuur) 21 N

Rode Kruis Rhenen (exploitatiebijdrage vervoerskosten 55+) 3 N

Alzheimer Nederland, afdeling Veluwe Vallei-Grebbe 2 N

Katholieke Bond voor en van ouderen 1 N

Cultuurplatform Rhenen 47 N

Stichting Omroep Rhenen (exploitatiebijdrage) 12 N

Subsidieregeling voor evenementen PM

Saldo plafonds 680 N
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Duurzaamheid
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3.9.0 Inleiding
De gemeente Rhenen richt zich op een brede toepassing van duurzaamheidsaspecten en ziet 
zichzelf als voorbeeld voor inwoners en bedrijven op dit gebied. In deze paragraaf beschrijven 
we de werkzaamheden die worden uitgevoerd in 2023 voor een duurzaam Rhenen aan de hand 
van de drie pijlers: een energieneutraal Rhenen, een circulair Rhenen en een klimaatbestendig 
Rhenen.

3.9.1 Een energieneutraal Rhenen
De transitie naar een energieneutraal Rhenen is verdeeld over vier onderdelen:
• beperken energievraag,
• de warmtetransitie om onafhankelijk te worden van aardgas,
• het opwekken van duurzame energie en 
• duurzame mobiliteit.

Beperken energievraag
Stimuleren van het verduurzamen van de gebouwde omgeving door onder andere:
• Voortzetten Energieloket en energieambassadeurs. Nu nog voor inwoners en 

maatschappelijke instellingen, later mogelijk ook voor bedrijven.

• Inzetten Energieloket bij energiearmoede, coördinatie en coaches.
• Voortzetten ‘Energetisch Renoveren’: informeren, motiveren en ontzorgen van inwoners 

door persoonlijk advies en de mogelijkheid om alle energiebesparende maatregelen en de 
opwek van duurzame energie onder één verantwoordelijke te laten uitvoeren.

• Voortzetten lening Duurzaam Wonen, om ook financieel te stimuleren dat duurzame 
maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

• Duurzaam bouwen stimuleren in (ver)bouwplannen en verlaagde legeskosten voor 
duurzaamheidsmaatregelen.

• Uitvoering geven aan het provinciale Convenant Duurzaam Bouwen.
• Continuering van het bespreken van duurzaamheidsambities en de uitvoer met de 

woningcorporatie Rhenam als onderdeel van de prestatieafspraken. 
• Verduurzamen bedrijventerrein (zie ook Economische Agenda) en zonnepanelen op 

bedrijfsdaken blijven stimuleren.
• Met de geplande vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting tot en met 

2024 een kwalitatief goede en energiezuinige openbare verlichting realiseren die optimaal 
bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. In de contractperiode 
2020-2024 ondersteunt een externe partij de gemeente bij het grootschalig toepassen van 
nieuwe technieken, zoals Ledverlichting en statisch dimmen.
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Warmtetransitie
Hoe worden we onafhankelijk van aardgas? 
• De Transitievisie Warmte is vastgesteld in september 2021. In deze visie kijken we hoe we 

onze woningen op een duurzame manier kunnen verwarmen zonder aardgas. Nu gaan we 
verder met het vervolg, de wijkuitvoeringsplannen.

• Opstellen wijkuitvoeringsplannen in de twee gekozen startwijken. In eerste instantie in 
Achterberg. Dit gebeurt met de inwoners/bedrijven in de wijk, de keuze voor een andere 
warmtebron wordt met hen gemaakt. 

Opwekken van duurzame energie
• Maximaal benutten van alle daken voor het opwekken zonne-energie.
• Stimuleren dat particulieren hun dak benutten voor de opwek van duurzame energie.
• Verdere stimulering van de projecten voor zonnepanelen op grote daken, zoals ‘zon op 

boerendaken’ en ‘zon op bedrijfsdaken’, al dan niet met behulp van SDE+ subsidie.
• Zonne-collectieven, de zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’, waarbij particulieren 

zonnepanelen kunnen kopen binnen een collectief op een groot dak elders binnen het 
postcodegebied.

• Mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie anders dan op daken zoeken, op basis van 
de Rhenense zonneladder. Restgronden, parkeerplaatsen en eventueel op agrarische grond.

• Evalueren en aanpassen van het beleidskader voor zonnepanelen op land. Mede op basis 
van aangepast landelijk beleid.

• Opstellen van een windvisie. Is het opwekken van windenergie in Rhenen mogelijk en zo ja, 
waar en onder welke voorwaarden?

• Op basis van de uitgangspunten uit de RES 1.0 invulling geven aan de uitvoering ervan 
en de samenwerking met de overige stakeholders. Hiervoor wordt een uitvoerings- en 
samenwerkingsprogramma opgesteld.

• Het vervolgproces naar de RES 2.0 (die op 1 juli 2023 aan het Rijk moet worden 
aangeboden) inrichten.

• Meewerken aan opsporing van mogelijkheden tot het gebruik van aardwarmte voor het 
verwarmen van woningen en bedrijven.

• Voor de gebouwen van de gemeente groene stroom blijven gebruiken. Door zoveel mogelijk 
zelf op te wekken en aanvullend in te kopen.

Duurzame mobiliteit
• Het gemeentelijk wagenpark gaat bij vervanging waar mogelijk rijden op groengas. We gaan 

verder met onderzoek om een vulpunt in de gemeente te realiseren. Ook mogelijkheden 
voor een vulpunt voor waterstof worden bekeken, samen met de gemeente Veenendaal.

• Naar behoefte gaan we verder met het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s in 
het openbaar gebied. Via een lokaal laadpalenplan versnellen we de uitrol van het aantal 
laadpunten. 
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3.9.2 Een circulair Rhenen
Afval en grondstoffen
Samen met de inwoners op een duurzame manier minder afval produceren door onder andere:
• De frequentie van het ophalen van het restafval te verlagen.
• Informatie en voorlichting te geven.
• Bronscheiding en recycling percentage te verhogen. 
• In te zetten op vermindering van de hoeveelheid grofvuil.
• Restafval ondergronds in te zamelen.
• Mee te doen aan een pilot voor luierinzameling en incontinentiemateriaal.

Een belangrijk voornemen hierbij is het behouden van een schone leefomgeving. Om het 
zwerfafval te verminderen zijn er ‘Zappers’ (zwerfafvalpakkers) via het ZwerfAfval Adoptie Plan 
(ZAAP) actief. Het hele jaar door zijn deze vrijwilligers actief bezig om het zwerfafval op te 
ruimen. De gemeente faciliteert hierbij door afvalknijpers, handschoenen en andere benodigde 
spullen beschikbaar te stellen. Jaarlijks doen we mee met de Landelijke Opschoon Dag van 
Stichting Nederland Schoon.

3.9.3 Een klimaatbestendig Rhenen
• In 2023 passen we het rioolsysteem verder aan door regenwater af te koppelen en 

daardoor vuil water en schoon water te scheiden. Meer informatie staat in de paragraaf 
Kapitaalgoederen.

• We promoten het beleidsplan ruimtelijke adaptatie (RAP) intern. 
• Het groenblauwe werken nemen we op in de organisatievisie en -plan.

• Groenblauw belang nemen we op in de toetsingskaders van de omgevingsvisie en -plan.
• Het groenblauw belang nemen we mee in alle ruimtelijke ontwikkelingen.
• Verdere implementatie van het provinciale bouwconvenant.
• We passen leidraden en toetsingskaders van onze partners op ruimtelijke ontwikkelingen.
• We agenderen hittestress in de gesprekken met zorgaanbieders.
• We stellen een hitteplan op. 
• We nemen assetmanagement op in de beheerplannen van het openbaar gebied.
• We blijven aangehaakt op de ontwikkelingen van externe partijen zoals de Blauwe Agenda.
• Ontwikkelingen volgen wij op regionale schaal via het Platform Water.
• De klimaatanalyse implementeren wij in Ned Browser.
• Het toekomstbestendig inrichten nemen wij mee als onderdeel van de organisatie.
• Wij maken een plan samen met kinderen over het gedachtegoed toekomstbestendig inrichten. 
• Wij passen onze integrale ontwerpeisen voor de openbare ruimte aan.
• Wij onderzoeken hoe snippergroen ingezet kan worden om weersextremen te beperken.
• Wij stellen een hemelwaterverordening op.
• Wij nemen deel aan projecten zoals Heuvelrugtuinen.
• Wij stellen een groenblauwe subsidieregeling op.
• Wij blijven inwoners stimuleren om klimaat adaptief hun omgeving in te richten door 

bijvoorbeeld de campagne “ga Rhenen ontstenen en vergroenen”. 
• Wij maken een klimaatanalyse voor het buitengebied.
• Er wordt een risicoanalyse opgesteld voor overstromingen.
• Kwetsbare inwoners worden in kaart gebracht in verband met overstromingen.
• Het crisiscommunicatieplan wordt geactualiseerd.
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H4 FINANCIËLE BEGROTING
De financiële begroting bestaat uit (een toelichting op):
4.1 Grondslagen (uitgangspunten opstellen meerjarenbegroting) 
4.2 Financieel beeld 2023 – 2026
4.3 Exploitatie
4.4 Geprognostiseerde balans 2023 - 2026

153



4.1

4.1.1 Inleiding
Dit onderdeel gaat over de grondslagen die in deze begroting zijn gebruikt bij het opstellen 
van de ramingen 2023 tot en met 2026. De raad heeft in de financiële verordening besloten 
de uitgangspunten uit de perspectiefnota ook te hanteren bij de begroting 2023 inclusief de 
meerjarenraming.

In de perspectiefnota 2023 is aangegeven dat we de uitgangspunten bij het opstellen van de 
begroting toch opnieuw tegen het licht zouden houden omdat de economische ontwikkelingen 
onzeker zijn. Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de aanpassingen van de uitgangspunten 
zo beperkt dat het niet heeft geleid tot wijzigingen in de begroting.
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Nr. Exploitatie en balans Indexering Toelichting 

1. Loon- en prijsontwikkelingen

1.1 Loonontwikkeling 2023: 3,80% 2024: 4,65%
2025: 4,55% 2026: 4,35%

De loonontwikkelingen zijn gebaseerd op de prognose van het Centraal Planbureau voor het percentage prijs 
overheidsconsumptie beloning werknemers (CEP maart 2022). Dat percentage is verhoogd met 0,50% voor de 
werkgeverslasten en 0,25% voor de incidentele loonontwikkeling.

1.2 Prijsontwikkeling Jeugd maatwerk
2023: 4,61% 2024: 3,60%
2025: 3,93% 2026: 3,76%

Overig:
2023: 2,30% 2024: 2,40%
2025: 2,40% 2026: 1,90%

De prijsontwikkeling bij jeugd maatwerk is gebaseerd op het OVA percentage. Het percentage is afkomstig van de 
Nederlandse zorgautoriteit en van de prognoses van het Centraal Planbureau (CEP maart 2022). De aangegeven 
percentages zijn gebaseerd op t-1. Het gepresenteerde percentage 2023 is de verwachte prijsontwikkeling in 2022. 
Dit is overeenkomstig de afspraken die hierover in regionaal verband zijn gemaakt.

De prijsontwikkeling bij de overige budgetten is gebaseerd op de prognose van het Centraal Planbureau voor de prijs 
materiële overheidsconsumptie (CEP maart 2022).

2. Rente en renteomslag

2.1 Rente kortlopende geldleningen 2023-2026: 0,00% Het percentage is gebaseerd op een kortlopende geldlening van 1 jaar.

2.2 Rente langlopende geldleningen 2023-2026: 2,00% Het percentage is gebaseerd op de rente van een 30 jarige lineaire geldlening (peildatum eind mei).

2.3 Rente grondexploitatie 2023-2026: 1,63% Het percentage is overeenkomst de financiële wet- en regelgeving gebaseerd op het gewogen gemiddelde 
percentage van de geldleningen op 1-1-2023. Dit percentage is vervolgens gerelateerd aan de verhouding vreemd 
vermogen / totaal vermogen.

2.4 Rente omslagpercentage 2023-2026: 1,44% Het renteomslagpercentage is berekend door de centraal verantwoorde rentelasten te verminderen met de 
rentebaten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie. De uitkomst daarvan wordt gerelateerd aan 
de boekwaarde van de vaste activa. Met het renteomslagpercentage worden de rentelasten toegerekend aan de (deel)
programma’s.

3. Overige uitgangspunten

3.1 Gewogen inflatiepercentage 2023: 4,89% 2024: 2,96%
2025: 2,94% 2026: 2,51%

Het gewogen inflatiepercentage is een combinatie van de verwachte prijs- en loonontwikkeling. In het percentage 
2023 is ook rekening gehouden met het effect van de nacalculatie van 2022. 

3.2 Indexering subsidies 2023: 2,30% 2024: 2,40%
2025: 2,40% 2026: 1,90%

In de ramingen is rekening gehouden met een indexering van de subsidies met de prijs materiële overheids- 
consumptie. Zie ook 1.2.

3.3 Volumegroei jeugd, WMO, 
schulden en armoede

In de ramingen voor de WMO, Jeugd, schulden en armoede is voor de jaren 2023 tot en met 2026 geen rekening 
gehouden met volumegroei.

3.4 Uitkering gemeentefonds In de ramingen zijn de gevolgen van de meicirculaire 2022 meegenomen.

3.5 Overheadpercentages 2023 tot en met 2026: 
88% en 56%

In de tarieven voor de bestemmingsheffingen is rekening gehouden met de volgende overheadpercentages:
1. Medewerkers gemeentehuis: 88%, 2. Medewerkers Remmerden: 56%. 
In deze begroting is het overheadpercentage van 57% uit de perspectiefnota gebruikt. Dat is in lijn met het 
uitgangspunt dat de raad heeft vastgesteld in de financiële beheersverordening.

Grondslagen H 4.1
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4.2

Het financieel beeld bestaat uit (een toelichting op):
4.2.1  Inleiding
4.2.2  Resultaten 2023-2026
4.2.3  Financiële positie

4.2.1 Inleiding
Een gezonde financiële huishouding is cruciaal om te kunnen investeren in de samenleving. 
Het gemeentelijk huishoudboekje moet dus op orde zijn. De afgelopen jaren had de gemeente 
een solide financiële positie. De afgelopen jaren konden we met de voordelige jaarrekening-

resultaten onze vermogenspositie versterken. De goede financiële positie werd bevestigd door 
de provincie als toezichthouder en door de accountant. In de periode 2023 - 2026 weten 
we de solide financiële positie vast te houden. Dat blijkt uit de beoordeling van de financiële 
kengetallen aangevuld met de ratio over het weerstandsvermogen. Aandachtpunt vormt 
de structurele exploitatieruimte in 2026 en de meerjarige ontwikkeling van de oplopende 
schuldquotes. 
Meer informatie hierover is terug te vinden in het onderdeel Financiële positie. Hierna gaan we 
eerst in op de begrotingsresultaten 2023-2026, gevolgd door de ontwikkeling van de financiële 
positie.
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4.2.2 Resultaten 2023-2026
De geraamde resultaten* laten met uitzondering van het jaar 2026 forse voordelen zien. Deze 
resultaten zijn vooral structureel van aard. Dat is gunstig voor het bepalen van het toezicht 
door de provincie. 

(x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

A. Geraamde resultaten 2023 - 2026** 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

*Geraamde resultaten: saldo van baten en lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen reserves

De voordelige resultaten liggen in lijn met het beeld uit de perspectiefnota. Ze zijn vooral het 
gevolg van de uitkomsten uit de meicirculaire 2022. Met name de flink hogere accressen in de 
periode 2022-2025 hebben gezorgd voor een positief financieel beeld in die jaren. Na 2025 
daalt het accres ten opzichte van eerder gepresenteerde cijfers met € 1,4 miljard. Mogelijk 
speelt hierbij het gesprek over een stabiele nieuwe of aangepaste financierings-systematiek 
vanaf 2026 een rol. Bij veel gemeenten heeft dit geleid tot een tekort in 2026. Met een 
tekort € 214.000 in 2026 geldt dat ook voor onze gemeente. Als tegemoetkoming mogen 
gemeenten de uitkomsten van de arbitragezaak jeugd voor de jaren 2024 tot en met 2026 
voor 100% in hun begroting opnemen in plaats van het eerder afgesproken percentage van 
75%. Dit is het resultaat van een overleg tussen Rijk, VNG en IPO. In onze begroting 2023 en 
de meerjarenraming is met dit extra voordeel rekening gehouden. Een ander belangrijk aspect 
uit de meicirculaire is de uitkomst van de herijking van het gemeentefonds. Hierover is de  
afgelopen jaren, via de producten uit de planning en control cyclus, veelvuldig informatie aan u 
verstrekt. De herijking pakt, met een bedrag van bijna € 4 per inwoner, voordelig uit. Voor een 
volledig beeld van de meicirculaire 2022 verwijzen wij u naar de informatienota die u hierover 
heeft ontvangen. Deze informatienota is ook te raadplagen via de link/qr-code onderaan deze pagina.

**Gevolgen Septembercirculaire 2022 ontbreken in de begrotingsresultaten
In de begrotingsresultaten is de uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 
2022. Op 20 september was het Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de Rijksbegroting 
en de uitleg daarvan in de Miljoenennota heeft gepresenteerd en gepubliceerd. De dag erna 
is de septembercirculaire uitgekomen. In deze circulaire zijn gemeenten geïnformeerd over 
de uitkeringen uit het gemeentefonds. Dat moment viel samen met de afronding van de 
begroting 2023. De gevolgen van deze circulaire hebben we daarom niet kunnen verwerken 
in deze begroting. 

Een eerste beoordeling voor de jaren 2023 - 2026 laat het volgende beeld zien:
a. In aanloop naar een nieuwe financieringssystematiek ontvangen gemeenten in 2026 
eenmalig € 1 miljard (€ 878.000 V). Het Rijk komt gemeenten hiermee tegemoet voor de 
daling van het accres bij de meicirculaire 2022 van € 1,4 miljard in 2026. Door het eenmalige 
karakter van deze bijdrage zegt deze tegemoetkoming niets over de periode na 2026.  
b. De doorwerking van de ontwikkelingen op de Rijksbegroting heet het accres. In het accres 
   zitten ook de bedragen voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen 
(gebaseerd op de laatste ramingen van het Centraal Planbureau).  Gelijktijdig met de 
septembercirculaire zijn ook de maatstaven die als basis dienen voor de verdeling van het 
gemeentefonds geactualiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het aantal inwoners, woonruimte 
en dergelijke. De bijstelling van het accres en de maatstaven leidt tot forse financiële 
voordelen. In deze voordelen is het nadelige effect van de WOZ-correctie vanaf 2023 van
€ 224.000 meegenomen. Gemeenten zijn hierover begin oktober door het Rijk geïnformeerd.
De bedragen per jaar zijn:
2023:   €  596.000  V
2024:  €  695.000  V
2025:  €  768.000 V
2026:  €  1.418.000  V 
In onderstaande tabel is op basis van het eerste beeld over de septembercirculaire een 
geactualiseerd financieel perspectief 2023 - 2026 weergegeven.

Financieel beeld H 4.2

Informatienota meicirculaire 2022

Financieel beeld na septembercirculaire 2022 (x 1.000)

2023 2024 2025 2026

1.  Begrotingsresultaten 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

2.  Septembercirculaire 2022: inkomsten 604 V 732 V 764 V 1.416 V

3. Septembercirculaire 2022: reserveringen 
 / verrekeningen voor taken

27 N 16 N 26 V 24 V

4.  Septembercirculaire 2022: reserveringen  
 voor loon en prijsontwikkelingen

370 N 453 N 497 N 555 N

Geactualiseerde resultaten 
2023 - 2026

1.937 V 1.751 V 3.101 V 671 V

Terug naar pagina 18
Terug naar pagina 159
Terug naar pagina 161
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In onderstaande tabel zijn de geraamde resultaten 2023 - 2026 per programma weergegeven.

Geraamde resultaten per programma

2023 2024 2025 2026

Programma 1 - 
Bedrijfsvoering

8.267 N 8.299 N 8.283 N 8.305 N

Programma 2 - 
Dienstverlening

659 N 655 N 655 N 653 N

Programma 3 - 
Fysiek

3.651 N 3.629 N 3.287 N 3.441 N

Programma 4 - 
Sociaal maatschappelijk

19.252 N 19.282 N 19.223 N 19.268 N

Programma 5 - 
Economie & toerisme

1.197 N 1.147 N 1.147 N 1.145 N

Programma 6 - 
Veiligheid & handhaving

2.270 N 2.285 N 2.284 N 2.283 N

Programma 7 - 
Algemene dekkingsmiddelen

37.026 V 36.786 V 37.687 V 34.882 V

Geraamd resultaat 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de resultaten, met uitzondering van 2025, minder 
voordelig of zoals in 2026 meer nadelig. Zie onderstaande tabel.

Ontwikkeling resultaten 2023 – 2026

(x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

A. Resultaten perspectiefnota 2023 1.963 V 1.506 V 2.620 V 147 N

B. Aanpassing budgetten bij opstellen 
(meerjaren) begroting 2023 - 2026 

233 N 19 N 188 V 67 N

C. Geraamde resultaten  2023 – 2026 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

De nadelige bijstelling van de resultaten na de perspectiefnota 2023 komt vooral doordat de 
wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens* uit de perspectiefnota niet in het financiële 
beeld van die nota waren verwerkt. Dit had achteraf gezien wel gemoeten. 

* Uitbreiding formatie jeugdteam, rechtmatigheidstoezicht WMO en integraal inclusiebeleid (2023: € 224.000 en 

vanaf 2024: € 303.000 structureel). 

Naast de beleidsvoornemens zijn bij de uitwerking van de begroting nog andere financiële 
bijstellingen doorgevoerd. Een aantal grote bijstellingen zijn hieronder kort weergegeven. Een 
uitgebreide analyse per programma vindt u vanaf pagina 166.

(x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Formatie beleidsmedewerker stikstof 99 N 99 N

Wettelijke onvermijdelijke 
beleidsvoornemens perspectiefnota 2023

224 N 303 N 303 N 303 N

Personeelskosten college 77 V 77 V 77 V 77 V

Kapitaallasten verkeersmaatregelen 52 V 62 V 145 V 61 V

Gemeentefonds (arbitragezaak jeugd)** 249 V 177 N 271 N

Taakstelling sociaal domein 
(arbitragezaak jeugd)**

101 V 406 V 406 V

Toelichting taakstelling programma Sociaal maatschappelijk
Het Rijk en de VNG werken aan de Hervormingsagenda jeugdzorg. Deze zal naar verwachting in 
het najaar worden afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 aanvullende, 
incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de uitspraak van de 
Commissie van Wijzen (CvW). 

Naast de besparingsopgave (maatregelen hervormingsagenda CvW**) die volgt uit de uitspraak 
van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende 
besparing van structureel € 511 miljoen. Deze besparing is een Rijksverantwoordelijkheid 
gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen 
met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder 
middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bijvoorbeeld 
door middel van de invoering van een eigen bijdrage). Ook draagt het Rijk het budgettaire risico 
ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. 

**De maatregelen uit de hervormingsagenda van de CvW hebben in de begroting van de gemeente niet geleid tot 

een taakstelling in het programma Sociaal maatschappelijk.

158



Financiëel beeldFinancieel beeld H 4.2H 4.2

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in hun begroting rekening mogen 
houden met een besparing van € 100 miljoen in 2024, € 500 miljoen in 2025, € 500 miljoen 
in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen structureel als gevolg van maatregelen die het Rijk zal 
uitwerken. In de praktijk is de aanvullende besparing die het Rijk oplegt een verschuiving van de 
inkomsten uit het gemeentefonds waar veel gemeenten, waaronder ook Rhenen, al rekening 
mee hielden naar een taakstelling bij het sociaal domein. 
In de begroting 2023 is de taakstelling bij het sociaal domein voor 80% ingeboekt. Het percentage 
van 80% is gebaseerd op de aanname dat wij enkele van de voorgestelde maatregelen in de 
praktijk al uitvoeren. Het is een inschatting die afhankelijk van de maatregelen waar het rijk 
mee komt voordeliger, maar ook nadeliger kan uitpakken.

Wat te doen met het tekort 2026?
In 2026 is sprake van een tekort van € 214.000 (circa 0,4% van het begrotingstotaal). In 
dat tekort is voor de hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds uitgegaan van de 
meicirculaire 2022. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat gemeenten in 2026 eenmalig een 
bedrag ontvangen van € 1 miljard. Het gepresenteerde tekort in 2026 van € 214.000 slaat 
daarmee om in een voordelig resultaat. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op pagina 
157 'Gevolgen Septembercirculair 2022 ontbreken in de begrotingsresultaten'.

Nadere toelichting resultaten
Er kan op verschillende manieren onderscheid worden aangebracht in de resultaten. De finan-
ciële regelgeving maakt een onderscheid tussen het resultaat van baten en lasten (voorheen 
resultaat voor bestemming) en het geraamd resultaat (voorheen resultaat na bestemming). 
Het verschil tussen deze resultaten zit in de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De 
gemeenteraad is bevoegd om, binnen bepaalde voorwaarden, de reserves meer of minder in te 
zetten ten gunste of ten laste van de exploitatie.

Uitsplitsing geraamd resultaat in het saldo van baten en lasten en mutaties reserves

(x € 1.000) Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

2023 1.400 V 330 V 1.730 V

2024 1.254 V 234 V 1.488 V

2025 2.574 V 234 V 2.808 V

2026 449 N 235 V 214 N

Voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente wordt het resultaat vaak onder-
verdeeld in een structureel en incidenteel resultaat. Een voordelig structureel resultaat laat zien 
dat de structurele lasten volledig zijn gedekt met structurele baten. Een voordelig structureel 
resultaat speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het toezichtregiem door de provincie.

Uitsplitsing geraamd resultaat in een structureel en incidenteel resultaat 

Ontwikkeling resultaten 2023 – 2026

Structureel en incidenteel resultaat 

(x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Structureel resultaat 1.617 V 1.472 V 2.792 V 230 N

Incidenteel resultaat 113 V 16 V 16 V 16 V

Geraamde resultaten 2023 – 2026 1.730 V 1.488 V 2.808 V 214 N

Een toelichting op de structurele resultaten (kengetal structurele exploitatieruimt) volgt hierna 
bij de toelichting op de financiële positie. Wilt u meer weten over de totstandkoming van het 

incidenteel resultaat gebruik de link/qr-code hieronder. 

Bestuurlijke ambities en de financiën
De opgaven in Nederland en zo ook voor gemeenten zijn groot. Door de alsmaar stijgende 
prijzen neemt de groep inwoners en bedrijven waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat 
toe. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere 
inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, 
gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte. 
Ook zet het kinderen langdurig op een achterstand. Het college wil zich extra inspannen om de meest 
kwetsbare inwoners financieel tegemoet te komen. Het college is daarom in de najaarsrapportage 
2022 met een voorstel gekomen om € 500.000 vrij te maken voor inwoners in de meest kwetsbare 
positie. Ook is de wens van het college om de woonlasten in de komende jaren niet te verhogen. Dit 
is een generieke maatregel die alle inwoners van Rhenen ten goede komt.
De tegemoetkoming van inwoners die het financieel niet redden, hoeft niet altijd geld te 
kosten. Het kan ook door financiële regelingen en voorzieningen eenvoudiger en toegankelijker 
te maken of door financiële educatie. De toenemende armoede is daarom een belangrijk 
onderwerp in de visie op het sociaal domein.   

Overzicht incidentele baten en lasten
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Ook de ruimtelijke opgave vormt de komende jaren een grote uitdaging. De ruimte in Nederland 
is schaars, terwijl de opgaven groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan het woningtekort, de kwaliteit 
van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening. 
De schaarste aan ruimte vraagt om keuzes van de landelijke en provinciale overheden, maar 
ook van gemeenten. Het is een ruimtelijk verdeelvraagstuk dat vraagt om te kiezen, te verdelen 
en een eerlijke uitkomst mogelijk te maken. 

De aandacht voor de kwetsbare inwoners en de grote ruimtelijke opgaven zullen verder worden 
uitgewerkt in het bestuursprogramma. Het college wil daar de komende jaren gezamenlijk 
de schouders onder zetten. Daarnaast zet het college zich vanzelfsprekend ook in voor de 
veiligheid, recreatie en ondernemerschap in onze gemeente. Dat is een forse uitdaging, zeker 
in het licht van de hoge prijzen, schaarste aan grondstoffen en de krapte op de arbeidsmarkt. 
De opgaven vragen om extra financiële middelen. Dit geldt zowel voor de kaderstelling en de 
uitvoering als voor de benodigde personele capaciteit. De middelen die we hiervoor kunnen 
inzetten zijn hieronder weergegeven:

Middelen voor uitvoering bestuursprogramma*:

(x € 1.000) Inc. / 
Struc.

2022 2023 2024 2025 2026

Budget bestuursprogramma Structureel  25  75  125  175  175

Reserve bestuursprogramma Incidenteel  191  160  160  160  160

* In het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een duurzame toekomst' is de volgende tekst 
opgenomen: 
"De gelden die we van het Rijk krijgen voor het realiseren van de opgaven op gebied van 
duurzaamheid en woningbouw worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Deze reserves 
kunnen aangevuld worden uit fondsen en subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. De middelen die bij 
de jaarrekening niet zijn uitgegeven aan deze opgaven, worden ook aan deze bestemmingsreserves 
toegevoegd." 

Naast de hiervoor beschikbare middelen is er een mogelijkheid om nieuw beleid te realiseren 
door met bestaand beleid te stoppen. Dit noemen we ook wel 'oud voor nieuw'.

De hoogte van de begrotingsresultaten maken het mogelijk om de resultaten ook in te zetten 
voor de bestuurlijke ambities, de grote opgaven en het aflossen van geldleningen. Dit zal de 

komende jaren met inzet van incidentele middelen moeten plaatsvinden. Ook als we voor 
2026 rekening houden met het extra bedrag van € 1 miljard die het Rijk voor gemeenten 
heeft vrijgemaakt in de Rijksbegroting. Dit hangt samen met een eenmalige karakter van die 
tegemoetkoming. Over het financiële beeld na 2026 is op dit moment nog weinig te zeggen. 

Het volledig inzetten van de voordelige begrotingsresultaten voor 2022 - 2025 voor de bestuur-
lijke ambities en de grote opgaven vindt de ambtelijke organisatie niet aan te raden. Een aantal 
factoren spelen daarbij een rol:
a. huidige economische onzekerheden;
b. loon- en prijsontwikkelingen*;
c. onvoldoende zekerheid over de middelen jeugdzorg vanaf 2024;
d. onduidelijkheid over de financiering vanaf 2026;
e. de onzekerheid of het Rijk de kosten van nieuwe wet en regelgeving volledig compenseert. 

* De inflatie is in september 2022 gestegen naar 17,1%. Volgens het CBS is dit de hoogste inflatie 
sinds de Tweede Wereldoorlog. De torenhoge inflatie vormt een groot risico. Dit risico is niet alleen 
voor de betaalbaarheid van inwoners van belang, maar ook voor de lasten van onze gemeente, 
zoals prijsontwikkeling bij een aantal opdrachten, die nog in uitvoering zijn, maar ook doorrekening 
van indexatie bij Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen. In de Perspectiefnota 
2023 zijn de investeringen, met uitzondering van het nieuwe MFG in Rhenen, geindexeerd met 
10%. Over de indexering bij het MFG heeft u een apart voorstel ontvangen. In de exploitatie zijn 
de stelposten voor de lonen en prijzen opgehoogd met een deel van het accres in de uitkeringen 
van het gemeentefonds. Ondanks deze maatregelen blijven de loon- en prijsontwikkelingen een 
risico vormen.

Gelet op de voorgaande ontwikkelingen en rekening houdend met:
a. de extra inkomsten uit de septembercirculaire
b. de wens van het college om de woonlasten niet te verhogen
kunnen de hieronder weergegeven begrotingsresultaten betrokken worden de invulling van de 
bestuurlijke ambities.

Financieel beeldH 4.2H 4.2
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Inzet begrotingsresultaten voor bestuurlijke ambities en opgaven

2023 2024 2025 2026

1.  Resultaat Najaarsrapportage en Begroting 2023 1.730 V 1.488 V 2.808.V 214 N

2. Septembercirculaire 2022 inclusief reserveringen inhoudelijke taken 
en voor loon- en prijsontwikkelingen

207 V 263 V 293 V 885 V

Geactualiseerde resultaten 2023 - 2026 1.937 V 1.751 V 3.101 V 671 V

3. Wens college demping  woonlasten 2024 - 2026* 0 300 N 600 N 600 N

Beschikbaar voor uitvoering bestuursprogramma en opgaven 1.937 V 1.451 V 2.501 V 71 V

4.2.2 Financiële positie

Conclusie financiële positie
De financiële positie van de gemeente is redelijk tot goed te noemen. 
Deze conclusie kunnen we trekken na een analyse van de financiële 
kengetallen.  Het beeld in de begroting is volledig in lijn met het 
beeld dat in de perspectiefnota 2023 is geschetst. 
Voor de jaren 2023-2025 is sprake van voordelige geraamde 
resultaten. De omvang hiervan ligt tussen de € 1,4 en € 2,9 miljoen 
per jaar. Voor 2026 slaat het voordelig resultaat om in een tekort 
van € 214.000*. De structurele resultaten, die belangrijk zijn bij 
het bepalen van het toezicht door de provincie, laten dezelfde 
ontwikkeling zien. Het kengetal over het weerstandsvermogen is in 
vergelijking met de jaarstukken 2021 gedaald van 7,2 naar 5,9. Het 
weerstandsvermogen is daarmee nog steeds uitstekend. Verder zijn 
er nauwelijks risico’s bij de grondexploitaties. Tenslotte zien we een 
gunstige ontwikkeling bij het kengetal over de belastingcapaciteit. 
Ten opzichte van de jaarstukken 2021 neemt de ruimte toe met 15%. 
Tegenover dit positieve beeld staan de oplopende schuldquotes. Deze 
bewegen zich de komende jaren naar waarden die landelijk als meest 
risicovol worden aangemerkt. Door de oplopende schuldquotes zien 
we een daling van de solvabiliteit. Hierdoor beweegt het kengetal 
over de solvabiliteit zich van de categorie minst risicovol naar de 
categorie neutraal. De oplopende schuldquotes en de dalende 
solvabiliteit vragen de komende jaren zeker aandacht. Belangrijk is 
dat we de rentelasten die met de schulden samenhangen kunnen 
betalen. Vooralsnog vormt dit geen probleem maar de huidige 
rentestijging kan op termijn een wissel trekken op de betaalbaarheid 
van de rentelasten. Tijdig anticiperen op de renteontwikkelingen is in 
de huidige markt moeilijk, maar wel noodzakelijk.  

* Zie pagina 157 'Gevolgen Septembercirculaire 2022 ontbreken in de 
begrotingsresultaten'

161



Signaalwaarden GTK 2020 provincie*

Kengetal ultimo jaar JRR 2021 NJR 2022 BGR 2023 2024 2025 2026 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

1 Structurele exploitatieruimte 5,6% 1,3% 3,1% 2,8% 5,1% -0,4% >0% 0% <0%

2.1 Netto-schuldquote 67% 80% 87% 105% 113% 117% <90% 90%-130% >130%

2.2 Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen

56% 71% 80% 97% 106% 110% <90% 90%-130% >130%

3 Weerstandsvermogen 7,2 - 5,9 - - - >1,0 0,8 ≤ x < 1,0 <0,8

4 Grondexploitatie 0,1% 1,0% -0,6% -0,3% -0,8% -0,9% <20% 20%-35% >35%

5 Belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v.
landelijk gemiddelde jaar ervoor

110% 105% 95% - - - <95% 95%-105% >105%

6 Solvabiliteitsratio 35% 30% 31% 28% 26% 25% >50% 20%-50% <20%

*GTK: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 van de provincies

NB. Enige relativering bij de ontwikkeling van de schuldquotes en de solvabiliteit is op zijn plaats. 
Het gepresenteerde beeld is een momentopname. Verder vertegenwoordigt de balans van de 
gemeente geen volledig beeld van de vermogenspositie. Dit hangt samen met de specifieke 
wet- en regelgeving. Op dit moment wordt de vaste activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Deze regelgeving zorgt ervoor dat een deel van het bezit zoals gronden niet 
op de balans staan. Ook mag de gemeente haar bezit niet herwaarderen. Tenzij er sprake is van 
een duurzame waardevermindering. Op dat moment dient een afwaardering van het bezit plaats 
te vinden. Hiertegenover staat dat gemeenten investeringen met een maatschappelijk nut wel 
mogen activeren. Deze investeringen leveren in het economisch verkeer echter nauwelijks geld 
op. Dit doet echter niets af aan de trend die we signaleren

Voor een uitgebreidere toelichting op de financiële kengetallen, gebruik de link/qr-code onderaan 

deze pagina.

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. Structureel sluitend betekent dat 
de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. De provincie toetst dit uitgangspunt 
op basis van het eerste jaar. Vertoont dat jaar een tekort dan wordt het laatste jaar hierop 
beoordeeld. Als in de nieuwe begroting het eerste jaar wederom een tekort vertoont, dan 
dienen de laatste twee jaar reëel en structureel sluitend te zijn. Het huidige financieel beeld 
laat met uitzondering van 2026 voordelige structurele resultaten zien. De resultaten in deze 
begroting zijn voor de uitkering uit het gemeentefonds (grootste inkomstenbron voor de 
gemeente) gebaseerd op de meicirculaire 2022. Op basis van het huidige financiële beeld is 
de verwachting dat onze gemeente in aanmerking zal komen voor het gewenste repressief 
toezicht. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat het Rijk gemeenten tegemoet komt voor de 
tekorten in 2026. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het resultaat in 2026. Over de 
periode daarna is nog veel onduidelijk.

Financieel beeldH 4.2H 4.2

Toelichting financiële kengetallen

Terug naar pagina 17
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De financiële exploitatie van een gemeente gaat over de baten en lasten van de gemeentelijke 
activiteiten. De exploitatie is ondergebracht in zeven programma's. Dit hoofdstuk bestaat uit: 
4.3.1  Inleiding
4.3.2  Financiële exploitatie
4.3.3  Overige exploitatieonderdelen

4.3
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4.3.1 Inleiding 
Een belangrijk onderdeel van de begroting is de laatste controle van de financiële exploitatie. 
Dit gebeurt door de (meerjarige) budgetten uit de perspectiefnota 2023 opnieuw tegen het 
licht te houden. Dat is nodig om de raad een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van 
de financiële positie van de gemeente. Financiële ruimte biedt kansen incidenteel of structureel 
te kunnen investeren in bestuurlijke ambities of het versterken van de vermogenspositie. Het 
is belangrijk om in de afwegingen de risico’s en onzekerheden die op dat moment bekend zijn 
erbij te betrekken. De budgetten zijn in juli/augustus beoordeeld. Dat is gebeurd in gesprekken 
met de budgetverantwoordelijk medewerkers waarbij de inzichten zijn verwerkt in de nieuwe 
prognoses. De nieuwe prognose zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen, maar het 
blijft moeilijk om sommige budgetten vooraf goed te voorspellen. Voorbeelden hiervan zijn de 
openeinde regelingen en de fluctuaties in de uitkering uit het gemeentefonds. 

4.3.2 Financiële exploitatie 
In dit onderdeel gaan we in op de (meerjarige) financiële exploitatie per programma. 
Dit onderdeel bestaat uit: 
1. Financiële exploitatie 2023
2. Toelichting op de financiële exploitatie 2023
3. Meerjarenraming 2024 - 2026
4. Exploitatie per taakveld 

4.3.2.1 Financiële exploitatie 2023 
In onderstaande tabel is de financiële exploitatie 2023 per programma in beeld gebracht. Het 
totaal van de resultaten per programma’s vormt het geraamd resultaat (begrotingsresultaat). 
Een overzicht per deelprogramma en product is beschikbaar via de link/qr-code hieronder. 

Overzicht baten en lasten                        2023

(x € 1.000) Saldo van 
baten en lasten

Mutatie 
reserves

Geraamd 
resultaat

Programma 1 - Bedrijfsvoering 8.310 N 42 V 8.267 N

Programma 2 - Dienstverlening 659 N 0 N 659 N

Programma 3 – Fysiek 3.787 N 136 V 3.651 N

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk 19.294 N 42 V 19.252 N

Programma 5 – Economie & toerisme 1.230 N 33 V 1.197 N

Programma 6 – Veiligheid & handhaving 2.326 N 56 V 2.270 N

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen 37.005 V 21 V 37.026 V

Totaal 1.400 V 330 V 1.730 V

ExploitatieH 4.3

Overzicht 2023 per (deel)programma 
en product
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4.3.2.2 Toelichting op de financiële exploitatie 2023
In dit onderdeel gaan we in op: 
a.  Financiële ontwikkelingen na de perspectiefnota 2023 (op hoofdlijnen)
b.  Nadere toelichting van de financiële ontwikkelingen na de perspectiefnota 2023

a. Financiële ontwikkelingen na de perspectiefnota 2023 op hoofdlijnen
In onderstaande tabel zijn per programma de financiële bijstellingen die na perspectiefnota 
hebben plaatsgevonden weergegeven. Na de tabel zijn de politiek relevante verschillen 
toegelicht. De overige verschillen per programma - vaak administratief van aard - zijn beschikbaar via 

de link/qr-code onderaan deze pagina. 

(X € 1.000) Begroting

Perspectief-
nota 2023

Wijzigingen na 
perspectiefnota 

2023

Begroting 
2023

Programma 1 - Bedrijfsvoering 8.468 N 201 V 8.267 N

Programma 2 - Dienstverlening 675 N 16 V 659 N

Programma 3 - Fysiek 3.432 N 218 N 3.651 N

Programma 4 - Sociaal maatschappelijk 19.063 N 189 N 19.252 N

Programma 5 - Economie & toerisme 1.158 N 38 N 1.197 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving 2.256 N 14 N 2.270 N

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen 37.017 V 10 V 37.026 V

Overzicht per programma overige 
verschillen perspectiefnota 2023
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PROGRAMMA 1 - BEDRIJFSVOERING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 201 V
Saldo van baten en lasten (A) 201 V

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 16 V
Saldo van baten en lasten (A) 16 V

PROGRAMMA 3 - FYSIEK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Uitbreiding formatie adviseur stikstof 99 N
Binnen ruimtelijke ordening is voor 2023 (en 2024) 1 fte strategisch adviseur / beleidsmede-
werker stikstof toegevoegd.

2. Ambitie afval 81 N
In de paragraaf lokale heffing zijn de ambities en uitgangspunten op het gebied van afval toe-
gelicht. Als gevolg hiervan daalt de exploitatiebijdrage van de afvalstoffenheffing van € 1,607 
miljoen naar € 1,526 miljoen.

3. Leges bouwen 64 N
Op basis van de geactualiseerde woningbouwplanning zijn de inkomsten voor omgevingsver-
gunningen bouwen en overige omgevingsverunningen afgeraamd.

4. Mobilieitsplan 31 N
Het opstellen van het mobiliteitsplan schuift door naar 2023, omdat dit volgt op de definitieve 
Visie op Rhenen. Het bedrag wordt onttrokken aan de reseve collegeprogramma.

5. Strategische agenda Foodvalley: ruimtelijk 25 N
Voor de onderdelen landbouwtransitie/ruimtelijke ordening, leefomgeving en mobiliteit/fysie-
ke randvoorwaarden uit de de strategische agenda 2023 Foodvalley zijn binnen programma 3 
budgetten opgenomen. De dekking hiervoor is opgenomen in programma 1 onder bestuurlijke 
samenwerking.

PROGRAMMA 3 - FYSIEK - vervolg
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

6. Overige verschillen 40 V
Saldo van baten en lasten (A) 216 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEK
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

1. Mobiliteitsplan 31 V
De kosten voor het opstellen van het mobiliteitsplan worden onttrokken aan de reseve colle-
geprogramma. 

2. Strategische agenda Foodvalley: ruimtelijk 11 V
De kosten voor het opstellen van het mobiliteitsplan worden onttrokken aan de reseve colle-
geprogramma. 

3. Overige verschillen 1 V
Mutaties reserves (B) 43 V

ExploitatieH 4.3
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PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Formatie inclusiebeleid 89 N
Eén Inclusiebeleid op alle gemeentelijke beleidsterreinen (formatie uitbreiding). Structureel zijn, 
als onderdeel van de wettelijke onvermijdelijke beleidsvoornemens uit de perspectiefnota, extra 
middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een gemeen-
te breed inclusiebeleid en -agenda. N.B. In een later stadium bleek dat de extra middelen van  
€ 89.000 een formatie-uitbreiding betrof. Deze uitbreiding is in de reguliere exploitatiebudget-
ten meegenomen en niet in de personele budgetten. Daarnaast ontbreekt deze formatie uitbrei-
ding  ook in de formatieoverzichten van de paragraaf bedrijfsvoering. De aanpassingen van de 
budgetten en formatieoverzichten zullen we bij de voorjaarsrapportage 2023 doorvoeren.

2. Formatie uitbreiding Jeugdteam 122 N
Vanwege de toenemende complexiteit in taken is extra uitbreiding formatie nodig voor een 
jeugdconsulent van 1 fte (€ 87.000)  en ondersteuning jeugdhulp van 0,5 fte (€ 35.000).

3. Verschuiving van zorg- en personele kosten jeugdveiligheid en (lokale)  
      ambulante jeugdhulp 0 N
Het zorgkostenbudget Veiligheid daalt structureel met  €160.000 (voordeel). Enerzijds door 
de succesvolle transformatie van de jeugdbescherming, namelijk minder kinderen onder toe-
zicht stelling (OTS). Anderzijds doordat het jeugdteam van Rhenen meer zelfstandig opereert 
en daardoor het product advies en consultering minder afneemt van SamenVeilig (SAVE), de 
gecertificeerde instelling jeugdbescherming. Minder kinderen in OTS betekent niet dat het voor 
ieder kind veiliger is geworden. Het betekent vooral dat kinderen thuis kunnen blijven wonen, 
zonder onder toezichtstelling van een gecertificeerde instelling, maar wel met meer jeugdhulp 
in het gezin zelf. Door deze verschuiving is er een tekort ontstaan op deze budgetten. 
Deze jeugdhulp wordt door de gemeente Rhenen geregeld en valt onder het budget ambulante 
jeugdhulp € 100.000 (nadeel) en lokale inkoop jeugdhulp € 40.000 (nadeel). Bij de najaarsrap-
portage 2022 en de begroting 2023 is met deze verschuiving rekening gehouden. Door verschui-
ving van taken op het gebied van jeudgbescherming en woonplaatsbeginsel zijn extra uren nodig 
voor de administratie en de gedragswetenschapper (onder andere controles, verrekeningen, con-
tacten met jeugdhulpaanbieders, opstellen inkoopcontracten en afbouwen verblijf). Deze extra 
werkzaamheden kunnen we niet opvangen binnen de huidige uren. Hierdoor wordt de formatie 
uitgebreid  € 44.000 (nadeel) en gedekt met het voordeel uit de zorgkosten budget Veiligheid 
(€ 20. 000) en budget woonplaatsbeginsel (€ 24.000).
  

PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK - vervolg
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

4. Formatie uitbreiding rechtmatigheidstoezicht Wmo 20 N
Structureel zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het voldoen aan de wettelijke verei-
sten in het kader van toezicht en handhaving van € 20.000 (2024 e.v. € 89.000). In een later 
stadium bleek dat de extra middelen vanaf 2024 van € 89.000 een formatie-uitbreiding betrof. 
Deze uitbreiding is in de reguliere exploitatiebudgetten meegenomen en niet in de personele 
budgetten. Daarnaast ontbreekt deze formatie uitbreiding  ook in de formatieoverzichten van 
de paragraaf bedrijfsvoering. De aanpassingen van de budgetten en formatieoverzichten zullen 
we bij de voorjaarsrapportage 2023 doorvoeren.

5. Overige verschillen 42 V
Saldo van baten en lasten (A) 189 N

PROGRAMMA 5 - ECONOMIE & TOERISME
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 38 N
Saldo van baten en lasten (A) 38 N

PROGRAMMA 6 - VEILIGHEID & HANDHAVING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 14 N
Saldo van baten en lasten (A) 14 N

PROGRAMMA 7 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 10 V
Saldo van baten en lasten (A) 10 V

Exploitatie H 4.3
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b. Nadere toelichting van de financiële ontwikkelingen na de perspectiefnota 2023 
Dit onderdeel bestaat per programma uit een nadere toelichting op financiële exploitatie 2023. 
In de tabellen is te zien hoe de exploitatie zich na de perspectiefnota 2023 heeft ontwikkeld. 
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het saldo van baten en lasten en de mutaties 
reserves. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de begroting 2022 (stand najaarsrapportage) 
en de jaarrekening 2021 gepresenteerd. Tot slot is per programma een verschillenanalyse 
opgenomen waarbij de cijfers uit de begroting 2023 zijn vergeleken met de begroting 2022 
stand najaarsrapportage en de jaarstukken 2021. Ook hierbij geldt dat de politiek relevante 
verschillen zijn toegelicht in het boekwerk. Alle overige verschillen* tussen de begroting 2023 en 

najaarsrapportage 2022 en de vergelijking met de jaarstukken 2021 zijn beschikbaar via de link/qr-code 

onderaan deze pagina. 

* De overige verschillen per programma - vaak administratief van aard.

Overzicht verschillen 
begroting 2023 ten opzichte 
van de jaarrekening 2021

Overzicht van de overige verschillen 
begroting 2023 ten opzichte van 
begroting 2022 (najaarsrapportage)
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Programma 1 - Bedrijfsvoering

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 57 V 9 N 47 V 481 V 47 V

Lasten 8.567 N 210 V 8.357 N 8.718 N 7.680 N

Saldo van baten en lasten (A) 8.510 N 201 V 8.310 N 8.237 N 7.634 N

Onttrekking uit reserves 42 V 0 N 42 V 284 V 255 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 40 N 144 N

Mutaties reserves (B) 42 V 0 N 42 V 244 V 111 V

Geraamd resultaat (A+B) 8.468 N 201 V 8.267 N 7.993 N 7.523 N

PROGRAMMA 1 - BEDRIJFSVOERING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Visie op Rhenen 2035 75 V
In 2022 is voor het opstellen van de visie Rhenen 2035 een budget beschikbaar van € 75.000. 
De verwachting is dat de visie in 2022 volledig is afgerond. In 2023 zorgt dit voor een voorde-
lig effect. Zie ook onderdeel reserve mutaties.

2. Strategische agenda FoodValley 37 N
In 2023 is een binnen het deelprogramma Bestuur € 36.500 gereserveerd voor de uitvoering 
van de strategische agenda FoodValley. Dit budget is aanvullend op de budgetten die in de 
inhoudelijke programma’s beschikbaar zijn.

3. Personeelskosten bestuur 71 N
Vanaf juli 2022 is de formatie van het college uitgebreid met 0,35 FTE. Verder is de 
gemeenteraad na de verkiezingen in 2022 uitgebreid met twee raadsleden. Tenslotte zijn de 
loonkosten in 2023 verhoogd met de loonindex.

4. Overige verschillen 41 N
Saldo van baten en lasten (A) 73 N
  

PROGRAMMA 1 - BEDRIJFSVOERING
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

1. Vertraging visietraject Rhenen 2035 75 N 
Door de vertraging in het proces van de Visie op Rhenen 2035 schuift een deel van het beschi-
kbare budget 2022 door naar 2023.Dit geldt ook voor de dekking uit de reserve collegepro-
gramma. 

2. Overige verschillen 127 N
Mutaties reserves (B) 202 N
  

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma,
 druk hier of scan de qr-code
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Programma 2 - Dienstverlening

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 222 V 42 V 264 V 270 V 283 V

Lasten 897 N 26 N 923 N 970 N 911 N

Saldo van baten en lasten (A) 675 N 16 V 659 N 700 N 628 N

Onttrekking uit reserves 0 N 0 N 0 N 25 V 53 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 0 N 0 N 0 N 25 V 53 V

Geraamd resultaat (A+B) 675 N 16 V 659 N 675 N 575 N

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 41 V
Saldo van baten en lasten (A) 41 V
  

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 25 N
Mutaties reserves (B) 25 N
  

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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Programma 3 – Fysiek

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 7.460 V 257 N 7.203 V 6.667 V 7.172 V

Lasten 10.986 N 4 N 10.990 N 9.811 N 9.986 N

Saldo van baten en lasten (A) 3.526 N 261 N 3.787 N 3.144 N 2.814 N

Onttrekking uit reserves 117 V 43 V 160 V 349 V 593 V

Toevoeging aan reserves 24 N 0 N 24 N 161 N 34 N

Mutaties reserves (B) 93 V 43 V 136 V 188 V 559 V

Geraamd resultaat (A+B) 3.432 N 218 N 3.651 N 2.956 N 2.255 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

  
1. In 2023 zijn de inkomsten uit omgevingsvergunningen lager geraamd 596 N
Dit komt voornamelijk door de verwachte aanvraag voor het nieuwe MFG Rhenen in 2022. In 
verband met de aanschaf van een nieuwe VTH-applicatie nemen de kosten voor licenties toe 
(19 N).

2. In 2023 is binnen ruimtelijke ordening 1 fte strategisch adviseur /  
beleidsmedewerker stikstof toegevoegd.  99 N

3. Overige verschillen 52 V
Saldo van baten en lasten (A) 643 N
  

PROGRAMMA 3 - FYSIEK
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

  
1. Overige verschillen 52 N
Mutaties reserves (B) 52 N
  

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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Programma 4 – Sociaal maatschappelijk

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 5.260 V 1 V 5.261 V 6.634 V 6.825 V

Lasten 24.365 N 190 N 24.555 N 26.876 N 25.841 N

Saldo van baten en lasten (A) 19.105 N 189 N 19.294 N 20.242 N 19.016 N

Onttrekking uit reserves 51 V 0 N 51 V 917 V 452 V

Toevoeging aan reserves 9 N 0 N 9 N 9 N 197 N

Mutaties reserves (B) 42 V 0 N 42 V 908 V 254 V

Geraamd resultaat (A+B) 19.063 N 189 N 19.252 N 19.334 N 18.761 N

PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

  
1. Een inclusiebeleid op alle gemeentelijke beleidsterreinen (formatie uitbreiding) 89 N
Vanaf 2023 zijn structureel extra middelen voor inclusiebeleid en -agenda opgenomen
N.B. In een later stadium bleek dat de extra middelen een formatie-uitbreiding betrof. Deze 
uitbreiding is in de reguliere exploitatiebudgetten meegenomen en niet in de personele bud-
getten. Daarnaast ontbreekt deze formatie uitbreiding  ook in de formatieoverzichten van de 
paragraaf bedrijfsvoering. De aanpassingen van de budgetten en formatieoverzichten zullen we 
bij de voorjaarsrapportage 2023 doorvoeren.

2. Evaluatie en afronding van het project impuls (post) Covid-19   313 V
In 2022 is uitvoering gegeven aan Impulsplan Covid 19. De verwachting is dat het project in 
2022 wordt afgerond. Eind 2022 zal er een evaluatie van dit project plaatsvinden. In 2023 zorgt 
dit vooralsnog  voor een voordelig effect. Zie ook onderdeel reserve mutaties.  

3. Toenemende taken jeugdteam (formatie uitbreiding) 122 N
In verband met de toegenomen complexiteit in taken jeugdhulp is er vanaf 2023 structureel 
extra formatie beschikbaargesteld voor inzet van een jeugdconsulent van 1 fte (€ 87.000) en 
ondersteuning Jeugdhulp van 0,5 fte (€ 35.000).

PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) - vervolg ( x € 1.000)

4. Structurele middelen voor de uitvoering van 'woonplaatsbeginsel' 133 N
In 2023 zijn ten opzichte van 2022 stuctureel extra middelen beschikbaar voor onder andere
de uitvoeringskosten ‘woonplaatsbeginsel’.

5. Wegwerken van wachtlijsten en inzetten van SOH 131 V
Voor het jaar 2022 was uit de budgetoverheveling budget beschikbaar gesteld voor het weg- 
werken van wachtlijsten jeugd en het inzetten een SOH. De verwachting is dat de achterstan-
den in 2022 zijn ingelopen. In 2023 zorgt dit voor een voordelig effect. Zie ook onderdeel re-
serve mutaties.

6. Inhuur op vacatureruimtes 143 V
In 2022 zijn er extra kosten geweest voor de invulling van vacatureruimtes door inhuur van een 
businesscontroller, data analist en een beleidsmedewerker sociaal domein. De verwachting is 
dat de vacatureruimtes in 2023 worden ingevuld. Dit levert een voordeel in 2023 op.
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PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) - vervolg ( x € 1.000)

7. Extra middelen in 2022 voor mantelzorgondersteuning 86 V
In 2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld uit de reserve budgetoverheveling voor ‘plan 
van aanpak mantelzorgondersteuning’ van € 36.000 en uit de reserve Investeringen Sociaal 
Domein ‘Pilot verbeteren van de toegang mantelzorgverklaring’ van € 50.000. In 2023 zorgt 
dit voor een voordelig effect. Zie ook onderdeel reserve mutaties.

8. Extra middelen in 2022 voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering 114 V
In 2022 zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering extra middelen beschikbaar ge-
steld uit de reserve Nieuwe Wet inburgering van € 114.000. De verwachting is dat dit bedrag in 
2022 wordt besteed. Dit levert een voordeel in 2023 op. Zie ook onderdeel reserve mutaties.  

9. Extra middelen in 2022 voor intensivering armoedebestrijding 149 V
In 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van de armoedebe-
strijding. De verwachting is dat dit bedrag in 2022 wordt besteed. Dit levert een voordeel in 
2023 op. Zie ook onderdeel reserve mutaties.   

10. Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Wmo 20 V 
Vanaf 2023 zijn structureel extra middelen beschikbaargesteld voor toezicht en handhaving 
Wmo € 20.000. N.B. In een later stadium bleek dat de extra middelen vanaf 2024 van 
€ 89.000 een formatie-uitbreiding betrof. Deze uitbreiding is in de reguliere exploitatiebud-
getten meegenomen en niet in de personele budgetten. Daarnaast ontbreekt deze formatie 
uitbreiding  ook in de formatieoverzichten van de paragraaf bedrijfsvoering. De aanpassingen 
van de budgetten en formatieoverzichten zullen we bij de voorjaarsrapportage 2023 door-
voeren. 

11. Verstrekking van Energietoeslag aan inwoners Rhenen 534 V 
Door de sterk stijgende energieprijzen is aan burgers met een laag inkomen in 2022 een com-
pensatieregeling (Energietoeslag) verstrekt. In 2023 zorgt dit voor een voordelig effect.   

12. Overige verschillen 197 N
Saldo van baten en lasten (A) 949 V
  

PROGRAMMA 4 - SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

1. Project Impuls (post) Covid-19 313 N 
In 2023 is geen onttrekking begroot uit de reserve Investeringen Sociaal Domein ten behoeve 
van het project Impuls (post) Covid-19.

2. Wegwerken van wachtlijsten en inzetten van SOH 131 N
In 2023 zijn geen onttrekkingen begroot uit de reserve Budgetoverheveling voor het wegwer-
ken van wachtlijsten en inzet SOH.

3. Mantelzorgondersteuning 86 N
In 2023 zijn geen onttrekkingen begroot uit de reserve Budgetoverheveling voor “plan van 
aanpak mantelzorgondersteuning” en reserve Investeringen Sociaal Domein voor de “Pilot 
verbeteren van de toegang mantelzorgverklaring”.

4. Nieuwe Wet Inburgering 114 N
In 2023 is geen onttrekking begroot uit de reserve Nieuwe Wet Inburgering.

5. Armoedebestrijding 149 N
In 2023 is geen onttrekking begroot uit de reserve Armoede bestrijding.

6. Overige verschillen 74 N
Mutaties reserves (B) 867 N
  

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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PROGRAMMA 5 - ECONOMIE & TOERISME
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A)  ( x € 1.000)

  
1.  Stadshaven Rhenen 285 V
In 2022 is voor de herontwikkeling van de stadshaven Rhenen een budget beschikbaar gesteld 
van € 285.000. De verwachting is dat dit in 2022 wordt afgerond. In 2023 zorgt dit voor een 
voordelig effect. Zie ook onderdeel reserve mutaties.

2.  Economische Agenda 83 V
In 2022 is voor de uitvoering van de Economische Agenda een bedrag van € 83.000 
beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit in 2022 wordt afgerond.  In 2023 zorgt dit voor 
een voordelig effect. Zie ook onderdeel reserve mutaties.

3. Overige verschillen 48 N
Saldo van baten en lasten (A) 320 V
  

PROGRAMMA 5 - ECONOMIE & TOERISME
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

1.Stadshaven Rhenen 285 N 
In 2023 is er geen onttrekking begroot uit de reserve Projecten inzake de herontwikkeling van 
de stadshaven Rhenen.

2. Economische Agenda 83 N 
In 2023 zijn er geen onttrekking begroot uit de reserve budgetoverhevelingen voor de uit-
voering van de Economische Agenda.

3. Overige verschillen 36 N
Mutaties reserves (B) 404 N

  

Programma 5 - Economie & toerisme

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 196 V 4 N 192 V 331 V 362 V

Lasten 1.387 N 34 N 1.422 N 1.880 N 1.439 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.191 N 38 N 1.230 N 1.549 N 1.077 N

Onttrekking uit reserves 34 V 0 N 34 V 438 V 32 V

Toevoeging aan reserves 2 N 0 N 2 N 2 N 18 N

Mutaties reserves (B) 33 V 0 N 33 V 436 V 14 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.158 N 38 N 1.197 N 1.113 N 1.063 N

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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Programma 6 – Veiligheid & handhaving

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 26 V 5 N 20 V 109 V 57 V

Lasten 2.338 N 9 N 2.346 N 2.411 N 2.299 N

Saldo van baten en lasten (A) 2.312 N 14 N 2.326 N 2.302 N 2.242 N

Onttrekking uit reserves 56 V 0 N 56 V 111 V 75 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 31 N

Mutaties reserves (B) 56 V 0 N 56 V 111 V 44 V

Geraamd resultaat (A+B) 2.256 N 14 N 2.270 N 2.191 N 2.198 N

PROGRAMMA 6 - VEILIGHEID & HANDHAVING
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Overige verschillen 24 N
Saldo van baten en lasten (A) 24 N
  

PROGRAMMA 6 - VEILIGHEID & HANDHAVING
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

 
1. Overige verschillen 55 N
Mutaties reserves (B) 55 N
  
  

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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PROGRAMMA 7 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) ( x € 1.000)

1. Hogere uitkering gemeentefonds door meicirculaire 2022 777 V
Begin juni is de meicirculaire gemeentefonds 2022 verschenen. De uitkering uit het gemeen-
tefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. In vergelijking met 2022 pakt de 
meicirculaire in 2023 circa € 1.100.000 voordeliger uit. Eerdere circulaire’s laten voor 2023 per 
saldo een nadelig effect zien ten opzichte van 2022 van € 323.000. Een van de oorzaken is de 
compensatie die gemeenten in 2022 hebben ontvangen als gevolg van corona.

2. Meicirculaire 2022: reservering middelen 299 V
Van het voordeel uit de meicirculaire zijn in 2022 een aantal incidentele taakmutaties en/of doel- 
uitkeringen gereserveerd in het deelprogramma ‘Overige Algemene Dekkingsmiddelen’. 
Voorbeelden hiervan zijn: uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 184.000) en extra midde-
len participatie (€ 73.000). In vergelijking met 2023 onstaat een voordelig verschil van bijna  
€ 300.000. 
NB: De reservering van de energietoeslag van € 534.000 is opgenomen in programma 4 Sociaal 
maatschappelijk. 

3. Ontwikkeling stelposten 376 N 
a. In 2023 is geanticipeerd op een voordeel bij de kapitaallasten € 50.000 in 2023.
b. Door de krapte op de arbeidsmarkt is in 2023 een personeelsbudget van € 100.000 opge-
nomen. Ten opzichte van 2022 is het een toename van € 50.000.

PROGRAMMA 7 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN - vervolg
Toelichting verschil saldo baten en lasten (A)  ( x € 1.000)

c. De begroting 2023 is opgesteld op het prijsniveau 2022. Om de prijsstijgingen in 2023 te 
kunnen opvangen is een reservering  opgenomen van € 425.500. 
d. De inkomsten in de begroting zijn grotendeels geindexeerd op niveau 2022. In de vorm van 
een stelpost van € 99.100 is rekening gehouden met de hogere opbrengsten door de indexe-
ring 2023.
e. Voor het uitvoering van het bestuursprogramma is vanaf 2023 jaarlijks € 50.000 beschik-
baar. In 2022 is het bedrag € 25.000.

4. Overige verschillen 42 N
Saldo van baten en lasten (A) 658 V

PROGRAMMA 7 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Toelichting verschil mutaties reserves (B) ( x € 1.000)

  
1. Overige verschillen 73 N
Mutaties reserves (B) 73 N
  

ExploitatieH 4.3

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Boekjaar 2023 Begroting 2022 Jaarrekening 2021

perspectiefnota 2023
wijzigingen na 

perspectiefnota 2023 begroting 2023
na wijzigingen 

najaarsrapportage werkelijk

Baten 39.499 V 0 N 39.499 V 38.495 V 36.558 V

Lasten 2.504 N 10 V 2.494 N 2.148 N 1.278 N

Saldo van baten en lasten (A) 36.995 V 10 V 37.005 V 36.348 V 35.280 V

Onttrekking uit reserves 80 V 0 N 80 V 153 V 612 V

Toevoeging aan reserves 58 N 0 N 58 N 59 N 684 N

Mutaties reserves (B) 21 V 0 N 21 V 94 V 72 N

Geraamd resultaat (A+B) 37.017 V 10 V 37.026 V 36.442 V 35.207 V

Voor een specificatie van de financiële tabel per deelprogramma, 
druk hier of scan de qr-code
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4.3.2 Meerjarenraming 2024-2026 
Op grond van de financiële verslagleggingsregels (BBV) dient de gemeente naast de cijfers van 
het begrotingsjaar ook de cijfers over de drie daaropvolgende jaren te presenteren. Daarom zijn  
in onderstaande tabel per programma de cijfers over de jaren 2024 tot en met 2026 
weergegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het saldo van baten en lasten en de 
mutaties reserves. 

Voor een specificatie per deelprogramma en product, gebruik de link/qr-code hieronder.

Overzicht baten en lasten (x € 1.000) 2024 2025 2026

Saldo van baten 
en lasten

Mutaties
reserves

Geraamd 
resultaat

Saldo van baten 
en lasten

Mutaties
reserves

Geraamd 
resultaat

Saldo van baten 
en lasten

Mutaties
reserves

Geraamd 
resultaat

Programma 1 - Bedrijfsvoering 8.342 N 42 V 8.299 N 8.326 N 42 V 8.283 N 8.348 N 42 V 8.305 N

Programma 2 - Dienstverlening 655 N 0 N 655 N 655 N 0 N 655 N 653 N 0 N 653 N

Programma 3 – Fysiek 3.696 N 66 V 3.629 N 3.353 N 67 V 3.287 N 3.508 N 67 V 3.441 N

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk 19.324 N 42 V 19.282 N 19.265 N 42 V 19.223 N 19.309 N 42 V 19.268 N

Programma 5 – Economie & toerisme 1.164 N 17 V 1.147 N 1.164 N 17 V 1.147 N 1.162 N 17 V 1.145 N

Programma 6 – Veiligheid & handhaving 2.340 N 56 V 2.285 N 2.340 N 56 V 2.284 N 2.339 N 56 V 2.283 N

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen 36.775 V 10 V 36.786 V 37.677 V 11 V 37.687 V 34.870 V 11 V 34.882 V

Totaal 1.254 V 234 V 1.488 V 2.574 V 235 V 2.808 V 449 N 235 V 214 N

Overzicht per deelprogramma 
en product
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4.3.3 Exploitatie per taakveld 
In de onderstaande tabel en grafiek zijn de baten en lasten uit de programma’s omgezet naar de 
landelijke uniforme taakvelden. Hierdoor is het mogelijk om deze informatie direct te gebruiken 
voor de informatiebehoefte van derden, zoals bijvoorbeeld het Rijk, de toezichthouders, de EU 
en het CBS. Ook stelt het de raad in staat vergelijkingen te maken met andere gemeenten. 

De specificatie van de taakvelden sociaal domein zijn gebaseerd op de indeling die tot en met 
de jaarrekening 2021 gangbaar was. De landelijke wijzigingen zijn op een laat moment bekend 
geworden en konden niet meer worden meegenomen in deze begroting. Vanzelfsprekend zal de 
aanlevering aan het CBS wel op de nieuwe indeling worden gebaseerd.

0 .  B E S T U U R  E N  O N D E R S T E U N I N G

1 .  V E I L I G H E I D

2 .  V E R K E E R ,  V E R V O E R  E N  W A T E R S T A A T

3 .  E C O N O M I E

4 .  O N D E R W I J S

5 .  S P O R T ,  C U L T U U R  E N  R E C R E A T I E

6 .  S O C I A A L  D O M E I N

7 .  V O L K S G E Z O N D H E I D  E N  M I L I E U

8 .  V O L K S H U I S V E S T I N G ,  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G  E N  S T E D E L I J K E  V E R N I E U W I N G

Taakvelden 2023, 2022 en 2021 (in € per inwoner)

Begroting 2023 obv 20.411 inwoners

Begroting 2022 na najaarsrapportage
obv 20.411 inwoners

Jaarrekening 2021 obv 20.003 inwoners

Begroting Jaarstukken

€ per inwoner
Begroting 2023 

obv 20.411 inwoners
Begroting 2022 na najaarsrapportage 

obv 20.272 inwoners
Jaarrekening 2021 

obv 20.003 inwoners

0. Bestuur en ondersteuning 1.372 V 1.436 V 1.386 V

1. Veiligheid 103 N 105 N 96 N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 92 N 106 N 91 N

3. Economie 8 N 12 N 5 N

4. Onderwijs 72 N 71 N 67 N

5. Sport, cultuur en recreatie 179 N 177 N 202 N

6. Sociaal domein 789 N 820 N 762 N

7. Volksgezondheid en milieu 21 V 15 V 15 V

8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 65 N 53 N 36 N

Totaal 85 V 108 V 142 V
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Saldo 2023

Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026

0 .  B E S T U U R  E N  O N D E R S T E U N I N G

1 .  V E I L I G H E I D

2 .  V E R K E E R ,  V E R V O E R  E N  W A T E R S T A A T

3 .  E C O N O M I E

4 .  O N D E R W I J S

5 .  S P O R T ,  C U L T U U R  E N  R E C R E A T I E

6 .  S O C I A A L  D O M E I N

7 .  V O L K S G E Z O N D H E I D  E N  M I L I E U

8 .  V O L K S H U I S V E S T I N G ,  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G  E N  S T E D E L I J K E  V E R N I E U W I N G

Taakvelden Rhenen 2023 - 2026 (x € 1.000)

(x € 1.000) Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026

0. Bestuur en ondersteuning 40.263 V 12.254 N 28.009 V 27.655 V 28.591 V 25.766 V

1. Veiligheid 21 V 2.127 N 2.106 N 2.120 N 2.106 N 2.105 N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 241 V 2.114 N 1.873 N 1.855 N 1.873 N 2.001 N

3. Economie 193 V 365 N 172 N 161 N 155 N 155 N

4. Onderwijs 1.035 V 2.506 N 1.472 N 1.469 N 1.462 N 1.463 N

5. Sport, cultuur en recreatie 305 V 3.966 N 3.661 N 3.646 N 3.939 N 3.962 N

6. Sociaal domein 3.937 V 20.035 N 16.099 N 16.079 N 15.663 N 15.681 N

7. Volksgezondheid en milieu 5.119 V 4.681 N 438 V 474 V 698 V 669 V

8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 1.797 V 3.131 N 1.334 N 1.311 N 1.282 N 1.282 N

Totaal 52.911 V 51.179 N 1.730 V 1.488 V 2.809 V 214 N

Taakvelden Rhenen 
2023-2022 en 2021

Link naar specificatie 
taakvelden Rhenen 2023-2026
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4.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

1. Inleiding
Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan 
de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. In het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is geregeld dat voor deze kosten geen voorzieningen 
gevormd mogen worden, maar dat ze dienen te verlopen via de exploitatie.
Deze jaarlijks terugkerende verplichtingen zijn in de begroting en meerjarenraming opgenomen 
en maken derhalve al onderdeel uit van de financiële positie. Als de verplichtingen niet van 
een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor wel een voorziening worden getroffen. In 
dit onderdeel zullen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume worden toegelicht. Daarnaast worden ook de APPA-pensioenen
toegelicht. Dit is een arbeidskosten gerelateerde verplichting en hierbij is er geen sprake van 
een vergelijkbaar volume.

2. Werkeloosheidsuitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen ambtenaren
Gemeenten zijn eigen risicodrager voor de WW. Dit houdt in dat uitkeringen, arbeidsrechtelijke 
aanvullingen en uitvoeringskosten bij de gemeente Rhenen in rekening worden gebracht. 
Medewerkers die op grond van een reorganisatie of ongeschiktheid / onbekwaamheid zijn 
ontslagen, maken, met inachtneming van een aantal voorwaarden, daarnaast ook aanspraak op 
een bovenwettelijke WW uitkering. Deze bovenwettelijke uitkering bestaat uit een aanvullende 
uitkering en in sommige gevallen ook uit een na-wettelijke uitkering. De verplichtingen van het 
betreffende jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht en werken door in 
de exploitatie. 

NB. In de huidige cao-onderhandelingen voor de cao gemeenten 2023 ev. maken de boven- 
en na-wettelijke uitkering bij ziekte en werkloosheid onderdeel uit van de onderhandelingen 
tussen de brancheorganisatie en de vakbonden. 

3. Wachtgelden/pensioenen wethouders
a. Wachtgeld wethouders
Als een wethouder uit functie treedt, dan maakt hij aanspraak op wachtgeld. Wachtgeld heeft 
als doel het compenseren van een verlies van inkomen na het aftreden als politiek ambtsdrager. 
Het principe achter wachtgeld is gestoeld op de WW. 
 

b. Pensioen wethouders
Wethouders bouwen tijdens hun ambtsperiode (en wachtgeld) pensioen op. De gemeente 
Rhenen voert deze pensioenen uit. Aan deze pensioenen zijn twee risico’s verbonden, namelijk:

1. Het “kort leven risico”
Indien een wethouder of wachtgelder komt te overlijden wordt er wettelijk uitgegaan van 
een fictieve opbouw tot de pensioendatum bij de gemeente Rhenen. Bij overlijden dienen 
alle pensioenaanspraken (dus ook de fictieve) tot uitbetaling te komen in de vorm van een 
nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan de 
nabestaande partner. Kinderen ontvangen een uitkering tot het 18e levensjaar.

2. Het “lang leven risico”
Dit is het risico dat de gemeente Rhenen loopt met betrekking tot de duur van een 
pensioenuitkering. Deze kan namelijk langer doorlopen dan verwacht.

De gemeente Rhenen heeft zich met ingang van 1 juni 2022 tegen deze risico’s verzekerd bij 
ElipsLife door middel van het APPA Plan Kapitaal (lang leven risico) en het APPA Plan Risico (kort 
leven risico). Bijkomend voordeel bij deze verzekeringen is dat wanneer een (oud)wethouder 
aanspraak maakt op waardeoverdracht van zijn pensioen, de daarvoor bestemde gelden apart 
gehouden zijn. De voorziening voor het APPA Plan kapitaal moet dan wel volledig bijgewerkt zijn. 

De gemeente Rhenen heeft de verplichtingen opgenomen in een voorziening voor pensioenen 
en wachtgelden. De stortingen met betrekking tot deze voorziening worden als last in de 
begroting opgenomen. Omdat het benodigd kapitaal in de voorziening kan wijzigen wordt 
jaarlijks getoetst of de voorziening toereikend is. Hiertoe worden geactualiseerde berekeningen 
van het toekomstig pensioen gemaakt door VISMA/IDELLA.

4. Premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
Per 1 juli 2012 is de gemeente Rhenen eigen risicodrager geworden voor de WGA, een 
werknemersverzekering bij gedeeltelijke of niet duurzame arbeidsongeschiktheid. Als 
eigenrisicodrager hoeven er geen premies te worden afgedragen. Anderzijds is het wel zo 
dat wanneer een (oud)werknemer een WGA-uitkering ontvangt, deze voor rekening van de 
gemeente komt. Momenteel is de instroom dusdanig laag, dat er geen verzekering is afgesloten.
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4.4

Een balans is een financieel overzicht waarin de bezittingen van de gemeente zijn weergeven. 
Het bezit staat aan de linkerzijde van de balans. In vaktermen noemen we het bezit ook wel de 
activa. Aan de rechterzijde van de balans staat hoe de gemeente het bezit heeft gefinancierd. 
Voor een deel is het bezit gefinancierd met eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen). 
Daarnaast is het bezit gefinancierd met vreemd geld zoals langlopende geldleningen en de 
vlottende passiva.

Dit hoofdstuk bestaat uit: 
4.4.1  Balanspositie per 31 december
4.4.2  Overige balansonderdelen

GEPROGNOSTICEERDE BALANSEN 2023-2026
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Activa (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Vaste activa

Immateriële vaste activa 203 195 188 180 173 165

Materiële vaste activa 62.645 68.476 72.590 82.374 88.323 88.355

Financiële vaste activa 5.185 4.959 3.916 3.908 3.899 3.890

68.033 73.630 76.694 86.462 92.395 92.410

Vlottende activa

Voorraden 72 526 0 0 0 0

Uitzettingen (rentetypische looptijd van een jaar of minder) 10.856 10.163 4.548 4.548 4.548 4.548

Liquide middelen 410 410 410 410 410 410

Overlopende activa 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852

14.190 13.951 7.810 7.810 7.810 7.810

Totaal 82.223 87.581 84.504 94.272 100.205 100.220

Geprognostiseerde balansH 4.4

4.4.1 Balanspositie per 31 december
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Passiva (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Vaste passiva

Eigen vermogen 28.643 26.551 26.244 26.010 25.725 25.490

Voorzieningen 4.867 5.067 4.796 5.260 5.278 5.445

Vaste schulden (rentetypische looptijd van één jaar of langer) 41.210 49.068 46.259 53.460 57.221 57.465

74.720 80.686 77.299 84.730 88.224 88.400

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar) 3.084 3.084 3.395 5.731 8.169 8.009

Overlopende passiva 4.419 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811

7.503 6.895 7.206 9.542 11.980 11.820

Totaal 82.223 87.581 84.504 94.272 100.204 100.220

Geprognostiseerde balans H 4.4
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4.4.1.1 Toelichting op de balanspositie

Vaste activa
De vaste activa van de gemeente bestaan uit investeringen. Investeringen zijn uitgaven waarvan 
het economisch- of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen 
worden geactiveerd op de balans en afgeschreven op basis van de economische levensduur van 
de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en 
moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. De boekwaarde 
van de vaste activa neemt die komende jaren toe met ruim € 24 miljoen. Die toename is voor 
€ 16 miljoen toe te schrijven aan de investering in een nieuw MFG in Rhenen. Daarnaast zorgen 
de jaarlijkse vervangingsinvesteringen voor een toename van de vaste activa. Voorbeelden 
hiervan zijn: riolering, wegen, gemeentelijke gebouwen, voertuigen en sportvelden. Bij de 
financiële activa is een daling te zien Dit komt door de aflossing van de leningen die verstrekt 
zijn voor het huidige Gastland. De aanzienlijke toename van de vaste activa (investeringen), 
maar ook de daling van de eigen financieringsmiddelen vertaalt zich in een oplopende vaste en 
vlottende schuld. Verder dalen de middelen die de gemeente uitzet. In onderstaande tabel zijn 
de voorgenomen (vervangings)investeringen 2023 in beeld gebracht. Een meerjarig overzicht van 

de (vervangings)investeringen is beschikbaar via de link/qr-code onderaan deze pagina. 

Voorgenomen investeringen

  Nieuw krediet 2023 *

 Naam/omschrijving investering Bruto inv. Bijdrage

176 Investeringen Eben Haezerschool* 176 0

176  Gebouwen 176 0

1.175 Voorbereidings- en uitvoeringskredieten
riolering

1.175
0

1.250 EXTRA: Projectkrediet 80 containers laagbouw** 1.250 0

2.425  Riool en afval (met heffing) 2.425 0

585 Netto investeringen wegen 585 0

22 Ombouw openbaar groen 22 0

22 Ombouw speelplaatsen 22 0

133 Jaarlijkse vervanging lichtmasten 133 0

140 Jaarlijkse vervanging armaturen 140 0

902  Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) 902 0

108 Voertuigen en werkmaterieel Remmerden 108 0

108  Vervoersmiddelen 108 0

66 Digitalisering P&C cyclus 66 0

37 Jaarlijkse vervanging meubilair en aanschaf 
couverteermachine

37 0

103  Inventaris 103 0

3.714  Totaal 3.714 0

Meerjarenoverzicht van de 
vervangingsinvesteringen
2024-2026

Geprognostiseerde balansH 4.4

* Wordt meegenomen bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan onderwijs.
** De lasten van deze investering zijn in de vorm van een stelpost meegenomen in de afvalstof-
fenheffing 2024 en verder. De investering ontbreekt in de ontwikkeling van de schuldquotes. 
Bij de besluitvorming over deze begroting stemt de raad ook in met dit extra toegevoegde 
investeringskrediet.
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Eigen vermogen
Het totaal van de bezittingen (totale activa) minus de schulden is het eigen vermogen. Het 
eigen vermogen is samengesteld uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het 
jaarrekeningresultaat. Het eigen vermogen daalt, uitgaande van de stand bij de jaarrekening 
2021, de komende jaren met ruim € 3 miljoen. Dit heeft vooral te maken met het inzetten 
van de bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten en de afname van de reserve 
budgetoverheveling. 

In beide situaties worden structurele lasten gedekt met incidentele middelen. In het kader 
van een duurzaam financieel beleid is het dekken van structurele lasten door incidentele 
middelen onwenselijk. Bij het bepalen van het toezicht door de provincie worden de incidentele 
dekkingsmiddelen die zijn ingezet voor structurele lasten gecorrigeerd op het begrotingsresultaat. 
Dit geldt niet voor de dekking van de kapitaallasten uit een bestemmingsreserve. Dat is volgens 
de financiële wet- en regelgeving (BBV) toegestaan.

Reserves (x € 1.000)

Saldo 
01-01-2023

Toevoeging 
2023

Onttrekking 
2023

Saldo 
31-12-2023

1.  Algemene reserve vrij 
 besteedbaar

 16.469  -  -12  16.458 

2.  Bestemmingsreserves

a. bestemmingsreserves 
 (algemeen)

 4.157  58  -136  4.078 

b.  bruto methode reserves  5.926  58  -276  5.709 

Totaal reserves  26.551  116  -423  26.244 

N.B. De motie grotere evenementen 2023, welke bij de behandeling van de perspectiefnota 
2023 in de raad van 5 juli 2022 is aangenomen, is nog niet verwerkt in de begroting 2023. Bij 
de voorjaarsrapportage 2023 wordt hiervoor een bedrag van € 150.000 onttrokken aan de 
algemene reserve vrij besteedbaar ten gunste van de exploitatie. 

In onderstaande grafiek is het verwachte meerjarig verloop van de reserves in beeld gebracht.

Via de link/qr-code onderaan deze pagina is een meerjarig verloopoverzicht per reserve beschikbaar. 

En verder een overzicht waarin per reserve het doel, het verloop 2023 en een toelichting op de 
toevoegingen en onttrekkingen 2023 is gegeven.

Verloopoverzicht reserves 
2023 - 2026

Inhoudelijke informatie 
reserves en verloop 2023
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Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Het is een reservering voor toekomstige 
uitgaven waarbij de hoogte en het tijdstip van de besteding goed ingeschat kan worden, maar 
waarvan de kosten in de tijd onregelmatig gespreid zijn. Ook worden voorzieningen gevormd 
vanwege risico’s die op de balansdatum bestaan en die kunnen leiden tot verplichtingen en 
verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijk is in te schatten. De omvang van de 
voorzieningen blijft de komende jaren vrijwel op hetzelfde niveau liggen.

Voorzieningen (x € 1.000)

saldo 
01-01-2023

toevoeging 
2023

onttrekking 
2023

saldo 
31-12-2023

Voorzieningen voor verplich-
tingen, verliezen en risico’s

 997  67  -  1.064 

Voorzieningen voor egalisatie 
van kosten

 1.726  812  -1.245  1.292 

Voorzieningen voor middelen 
van derden waarvan de 
bestemming gebonden is

 2.345  348  -253  2.440 

Totaal voorzieningen  5.068  1.226  -1.498  4.795 

In onderstaande grafiek is het verwachte meerjarig verloop van de voorzieningen in beeld 
gebracht.

Via de link/qr-code onderaan deze pagina is een meerjarig verloopoverzicht per voorziening be-

schikbaar. En verder een overzicht waarin per voorziening het doel, het verloop 2023 en een 
toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen 2023 is gegeven.
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Vreemd vermogen lang 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
De gemeente financiert de vaste activa met eigen en vreemde financieringsmiddelen. In mei 
2022 zijn voor een bedrag van € 20 miljoen extra geldleningen aangetrokken. Hiervan is € 10 
miljoen een forwardlening die met een uitgestelde stortingsdatum op 2 januari 2024. De lage 
rente en de toekomstige financieringsbehoefte waren bepalend voor het aantrekken van deze 
geldleningen in 2022. De omvang van de leningenportefeuille neemt, uitgaande van de stand 
op 1-1-2022 de komende jaren toe met € 16 miljoen. Die extra financiering is nodig omdat 
de omvang van de eigen financieringsmiddelen daalt en de boekwaarde van de vaste activa 
toeneemt door nieuwe(vervangings)investeringen. Een voorbeeld hiervan is de investering in 
het nieuwe MFG Rhenen. 

In de grafiek is het verwachte meerjarig verloop van de vaste schulden in beeld gebracht.
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H5 BIJLAGE
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Bijlage A - EMU-saldo
Volgens de Wet HOF dient de gemeente inzicht te geven in de ontwikkeling van het EMU-saldo. 
Het EMU-saldo is niet hetzelfde als het begrotingssaldo van de gemeente. De gemeenten 
geven hun cijfers in de begroting weer op basis van het factuurstelsel (baten en lasten). Het 
EMU-saldo wordt berekend op basis van kasstelsel (in- en uitgaande geldstromen). Het is 
dus noodzakelijk om het begrotingssaldo om te rekenen naar het EMU-saldo. De EMU saldi 
van gemeenten tellen mee voor de berekening van het nationaal begrotingstekort (o.b.v. het 
kasstelsel). Jaarlijks totaliseert het CBS de EMU-saldi van alle overheidsinstanties. Uiteindelijk 
mag het tekort van alle overheden 3% van het BBP bedragen. Deze norm volgt uit afspraken die 
in Europees verband hierover zijn gemaakt.

EMU-Saldo (in € x1.000) NJR 2022 2023 2024 2025 2026

Omschrijving

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 134 N 1.400 N 1.254 N 2.574 N 449 V

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 5.823 N 4.107 N 9.776 N 5.941 N 24 N

3. Mutatie voorzieningen 200 V 272 N 464 V 18 V 166 V

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 72 V 314 V 148 V 0 N 0 N

5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Berekend EMU-Saldo (1+2+3+4+5) 5.684 N 5.465 N 10.417 N 8.496 N 591 V
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