
Begroting 2022 - 2025



Planning
en 
control
cyclus 
2022

PERSPECTIEFNOTA
2022

BEGROTING
2022

VOORJAARSRAPPORTAGE
2022

NAJAARSRAPPORTAGE
2022

JAARSTUKKEN
2022

De raad heeft in juli 2021
de kaders voor de begroting 2022 

vastgesteld.

De raad stelt in november 2021 
het beleid en de bijbehorende middelen 

voor het begrotingsjaar 2022 vast.

De raad wordt in het 3e kwartaal 2022
geïnformeerd over de voortgang van 

het bestuurprogramma en zal
de aangepaste budgetten vaststellen.

De raad wordt in het 4e kwartaal 2022
geïnformeerd over de voortgang van 

het bestuurprogramma en zal de 
aangepaste budgetten vaststellen.

Het college legt in het 2e kwartaal van 
2023 verantwoording af aan de raad 

over begrotingsjaar 2022.

2



H1 Inleiding 4
  De gemeente Rhenen in het kort 6
 1.1  Bestuur van de gemeente Rhenen 8
 1.1 .1 College van burgemeester en wethouders 9
 1.1.2 De gemeenteraad 11
 1.2 Bericht van het college 12
 1.3 Financieel en inhoudelijk beeld op hoofdlijnen 18
 
H2 Beleidsbegroting 21
  Inleiding 22
 2.0 Overstijgende thema’s 24
 2.1 Programma 1 - Bedrijfvoering 27
  1.1. Deelprogramma Bestuur 28
  1.2 Deelprogramma Organisatie 32
  1.3 Deelprogramma Facilitair 33
 2.2 Programma 2 - Dienstverlening 35
  2.1 Deelprogramma Rhenense Publieksbalie 36
 2.3 Programma 3 - Fysiek 37
  3.1 Deelprogramma Verkeer en Openbare ruimte 39
  3.2 Deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling 43
  3.3 Deelprogramma Duurzaamheid 47
 2.4 Programma 4 - Sociaal maatschappelijk 50
  4.0 - Deelprogramma Sociaal domein 52
  4.1 - Deelprogramma Jeugd preventief 53
  4.2 - Deelprogramma Jeugd maatwerk 56
  4.3 - Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning preventief 59
  4.4 - Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning maatwerk  60
  4.5 - Deelprogramma Participatie preventief 63
  4.6 - Deelprogramma Participatie maatwerk 65

 2.5 Programma 5 - Economie en toerisme 68
  5.1 - Deelprogramma Economische zaken 69

 2.6 Programma Veiligheid en handhaving 74
  6.1 - Deelprogramma Openbare orde en veiligheid 76
  6.2 - Deelprogramma Handhaving 79

 2.7 Programma Algemene dekkingsmiddelen 82
  7.1 - Deelporgramma Belastingen 83
  7.2 - Deelprogramma Overige dekkingsmiddelen 84
 
H3 Paragrafen 88
  3.1 - Lokale heffingen 90
  3.2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing 100
  3.3 - Onderhoud kapitaalgoederen 105
  3.4 - Financiering 113
  3.5 - Bedrijfsvoering 118
  3.6 - Verbonden partijen 126
  3.7 - Grondbeleid 128
   3.8 - Duurzaamheid 133
  3.9- -Subsidieverlening 136

H4  Financiële begroting 140
  4.1 - Grondslagen 142
  4.2 - Financieel beeld 2022 - 2025 143
  4.2.1 - Financiële positie  148
  4.3 - Financiële exploitatie  160
  4.3.1 - Verschillenanalyse  162
  4.3.2 - Meerjarenraming 2023 - 2025 172
  4.3.3 - Baten en lasten per taakveld 174
  4.4.4 - Arbeidskosten geralateerde verplichtingen 178
  4.4 - Balansen 2022 - 2025 180

H5  Bijlagen 185
  EMU Saldo 186
  Hyperlinks en QR codes naar documenten 187

INHOUDSOPGAVE
H2inhoudsopgave

3



H1
INLEIDING

4



5



De gemeente Rhenen in het kort

Algemeen
Rhenen is een historische stad aan de Neder-Rijn, in de bosrijke omgeving van de Utrecht-
se 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. De 
historische benedenstad van Rhenen voert u terug in de tijd. Hier vindt u - naast smalle pit-
toreske straatjes en pleintjes en restanten van de eeuwenoude stadswallen - de markante 
Cunerakerk met toren. Een laat-gotische kerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. En door velen 
beschouwd als de mooiste van Nederland. 

Rhenen is een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente Rhenen bestaat uit 
de woonkernen Rhenen, Elst en Achterberg. De gemeente Rhenen telt op 1 januari 2021 
20.203 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 gele-
gen - 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. 
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 gou-
den 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 heemraad-
schap en het Veenraadschap dekken samen het bijna volledige dorpsgebied van Achterberg.
Het wapen van Elst is een ontwerp van Ad de Jong, geboren te Rhenen en actief in de histori-
sche vereniging van Rhenen. Hij maakte een “sprekend” wapen op grond van oude elemen-
ten en overwegingen, die al eeuwenlang worden gevolgd bij het ontwerpen van wapens. 

1.0gemeente Rhenen in het kort

6



Boven is een uitgerukte elzenboom zichtbaar. De natuurlijke begroeiing van de omgeving 
van Elst bestond uit uitgestrekte elzenbossen; daaraan dankt de kern wellicht haar naam. In 
de onderste helft komt de sleutel van St. Pieter terug en verder de lelie. Het Utrechtse kapit-
tel 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 vroe-
ger 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 we-
deropbouw.

Elst
In Elst leefde men vroeger van de tabaksteelt. U vindt er ook nu nog tabaksschuren, die 
echter niet meer als zodanig dienst doen. Elst heeft een aardkundig monument in de vorm 
van 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 tiendui-
zenden 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 Ach-
terberg, genaamd De Horst. Aan verschillende van deze (kerk)vorsten zijn herinneringen 
bewaard gebleven. Zo bestaan er nog brieven en oorkonden die op De Horst geschreven zijn 
en door de bisschoppen getekend.
 

1.0gemeente Rhenen in het kort
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Organogram

In het organogram is de organisatiestructuur van de gemeente 
Rhenen weergegeven. De organisatiestructuur is een hulpmiddel 
dat ervoor moet zorgen dat de gemeente Rhenen haar doelen zo 
optimaal mogelijk bereikt. 

1.1 Het bestuur van de gemeente Rhenen
8
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Burgemeester Hans van der Pas

Portefeuille: 
Openbare orde en veiligheid, 
Kabinetszaken, Coördinatie be-
stuur en beleid, Bedrijfsvoering & 
Communicatie (incl. website, ICT, 
Juridische zaken en P&O), 
Handhaving, Grondbeleid, 
Recreatie & Toerisme, 
Regio Foodvalley (Eiwittransitie).

Project Portefeuille: 
Kwintelooijen, Slag om 
de Grebbeberg.

Wethouder Barth van Eeten 
(Progressieve combinatie)
Portefeuille: 
Sociaal Domein (WMO, Welzijn), 
Sport en cultuur, Volksgezond-
heid/GGD, Kerngericht werken, 
Wonen, Dienstverlening inclusief 
Rhenense publieksbalie.

Project Portefeuille: 
Accommodatie- en vastgoedbe-
leid, museumkwartier.

Wethouder Hans Boerkamp 
(D66)
Portefeuille:  
Financiën (inclusief belastingen), 
Onderwijs en kinderopvang,  
Mobiliteit en bereikbaarheid  
(inclusief weginrichting, OV, fiets-
veiligheid en parkeerbeleid),  
Nutsbedrijven, Basismobiliteit, 
Cultuurhistorie & monumenten 
(incl. Grebbelinie, Collectiebeheer 
museum, Archeologie).
 
Project Portefeuille:  
IKC Daltonschool, Rijnbrug. 

Wethouder Jolanda
de Heer-Verheij (ChristenUnie)
Portefeuille:  
Sociaal Domein (Jeugdhulp,  
Participatiewet), Duurzaamheid, 
Economie.

Wethouder P. de Rooij 
(SGP)
Portefeuille:  
Ruimtelijke ordening, Omgevings-
wet, Ruimtelijke projecten,  
Vergunningen, Openbare werken 
(uitvoering), Afvalinzameling,  
Natuur, landschap en buitenge-
bied, Milieu, Vastgoed Beheer.

Project Portefeuille:  
Bedrijventerrein, Thijmseberg  
(uitbreiding), Ruimtelijke projec-
ten, MOB-complex.

1.1.1 College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het bestuur van de gemeente en voert de besluiten uit van de gemeenteraad (zie 1.1.2). Hieronder volgt een overzicht van de 
samenstelling van het college van B&W conform de samenstelling op 1 september 2021:

1.1.1het bestuur van de gemeente Rhenen
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1.1.2 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; 
 en
- de gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders.

De gemeenteraad van Rhenen is samengesteld uit 17 raadsleden. 
Op deze pagina het overzicht van de gemeenteraad conform de samenstelling op 1 september 2021.

Gert Hovestad Marco Mulder

Gabriëlle GeertsOlaf OstendorfHans Hoksbergen

Nico Drost Astrid Rooseboom Rikki DijksmanMirjam Rijnsburger

Rik ter Horst Eef Brouwer

Leo Schenk Arjen Bonnema

Geertje Wiesenekker Willem Oorschot

Richard Salari

Gert van Laar

het bestuur van de gemeente Rhenen 1.1.2
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1.2bericht van het college

Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode. Het vertrekpunt van deze begroting is 
dan ook het bestuursprogramma, waarvan een groot deel is uitgevoerd of in gang is gezet. 
Thema’s als duurzaamheid en de woningbouwopgave blijven van belang en lopen als rode 
draad door deze begroting heen.
 
Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien bij het opstellen van het bestuur-
sprogramma, zoals de plannen voor een MFG in Rhenen. Natuurlijk zullen ook de gevolgen 
van corona doorwerken in 2022. Vandaar ook het plan voor een extra impuls voor de sa-
menleving.

Organisatie en Dienstverlening
We werken organisatiebreed door aan de verbetering van de dienstverlening aan onze in-
woners en bedrijven. In ons werk blijft de inwoner centraal staan en werken we aan de 
verbeteringen die uit de klantreizen (interviews met inwoners) zijn gekomen. 

Nieuwe website
Begin 2022 wordt onze website compleet vernieuwd. Onze gemeentelijke website is het 
belangrijkste contactkanaal voor onze dienstverlening. Het doel van de vernieuwing is een 
actuele, eigentijdse, veilige en toegankelijke website die ook goed en efficiënt te onderhou-
den is. En die op de toekomst is voorbereid (focus op digitale dienstverlening). Dit zorgt voor 

een professionele uitstraling van de gemeente, tevreden inwoners, bedrijven en instellingen 
en minder werk voor de organisatie.

Inwoners praten en werken mee aan onze plannen
Wij werken samen met onze inwoners en bedrijven. Dit betekent dat we hen uitnodigen om 
mee te denken en mee te doen. Dankzij enquêtes via het inwonerspanel ‘Rhenen spreekt’ 
geven we beter richting aan de beleidsplannen. Door participatiebijeenkomsten en inter-
views worden inwoners en bedrijven actief betrokken. Ze gaan meedoen en voelen zich 
betrokken. In 2021 zijn we gestart met de gesprekken over de Visie op Rhenen 2035 en deze 
wordt in 2022 uitgewerkt.

Duurzaamheid en klimaat
Ruimtelijke adaptatie
De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar. Wateroverlast en hittestress zijn hier 
voorbeelden van. Om hier in de toekomst beter op in te spelen, wordt nu gewerkt aan het 
beleidsplan Ruimtelijke Adaptatie waarbij het doel is dat Rhenen in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust is ingericht. Dat wil zeggen dat we de schade door hittestress, waterover-
last, droogte en overstromingen zo veel mogelijk willen beperken. Aan het beleidsplan ligt 
het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ten grondslag en het beleidsplan 
wordt in 2022 afgerond. 

13



Zonneladder
Als overheid hebben we de opdracht om een manier te vinden om op een duurzame manier 
energie op te wekken. In 2021 hebben we daarvoor met de raad de Zonneladder opgesteld. 
Belangrijk uitgangspunt hiervan is dat ingezet wordt op zon op dak, maar dat zon op land 
niet uitgesloten is. In 2022 gaan we ons inzetten om de mogelijkheden van zon op dak in 
de gemeente verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit alles in samenspraak en samen-
werking met inwoners. 

Afvalinzameling 
We zetten door met de ingezette aanpak voor het beter scheiden van afval aan de bron. Dat 
doen we ook om de verwerking betaalbaar te houden. De maatregelen die hiervoor geno-
men zijn lijken hun vruchten al af te werpen. Het scheidingspercentage al is gestegen van 
68% eind 2020 naar 72% in juli 2021 De ambitie voor 2022 is om dit naar 75% te brengen, 
en uiteindelijk naar 100%.

Groenbeleid
Het beleidsplan Ruimtelijke adaptatie is de basis voor het groenbeleid dan we in 2022 wil-
len vaststellen. Het groenbeleid gaat verder in op klimaatadaptatie, biodiversiteit en leef-
baarheid. In het plan worden kaders geformuleerd zodat invulling gegeven kan worden aan 
initiatieven vanuit inwoners of belangengroeperingen die daarbinnen passen en vrijheid ge-
ven om deel te nemen aan nationale en regionale programma’s zoals de Heuvelrugtuinen, 
groene schoolpleinen en Groen Groeit Mee.

Wonen in wijken
Woningbouw
Rhenen wil een aantrekkelijke woongemeente zijn met een passende woningvoorraad die 
aansluit bij de behoefte. In 2021 is de Woonvisie geëvalueerd. De ambitie voor extra wo-
ningen is verhoogd naar 85-90 woningen per jaar tot 2030 en 10-25 woningen per jaar 
tussen 2030 en 2040. Andere belangrijke aandachtspunten in deze visie zijn de groeiende 
behoefte aan woningen met 24-uurs zorg, woningen voor starters en senioren en woon-
ruimte voor arbeidsmigranten. Voor een toelichting op de woningbouwprojecten verwijzen 
wij u naar deelprogramma 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling en de paragraaf Grondexploitatie.

MFG Rhenen
In 2021 is samen met de raad, de gebruikers en omwonenden het Programma van Eisen 
Design & Build voor het nieuwe MFG Rhenen opgesteld. Ook inwoners van Rhenen zijn via 
een enquête van inwonerpanel Rhenen Spreekt gevraagd wat zij belangrijk vinden. In de 
zomer van 2021 is de aanbesteding voor dit nieuwbouwplan opgestart. De aanbesteding 
vindt plaats binnen de raming van € 700.000 exploitatiekosten per jaar voor de gemeente. 
In december 2021 is bekend welke partij het nieuwe MFG gaat ontwikkelen. In 2022 werken 
we met de ontwikkelaar aan het ontwerp.

Integraal huisvestingsplan onderwijs
We gaan komend jaar een integraal huisvestingsplan voor de scholen in Rhenen opstellen.

1.2bericht van het college
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1.2bericht van het college

Dit heeft zowel het karakter van een beleidskader als van een planningsinstrument. Hier-
inkomen onder meer de visie, aanpak en financiële middelen aan bod. Ook geeft het zicht 
op de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare onderwijsvoorzieningen in relatie met de 
inhoudelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen.

Mobiliteit en bereikbaarheid 
Veilig voor fietsers en voetgangers
We gaan door met de verbetering van belangrijke fietsroutes en het wegnemen van knel-
punten. We onderzoeken samen met de provincie de veiligheid bij het kruispunt op de N225 
bij de Zwarteweg/Grebbeweg. Samen met inwoners is in 2021 een ontwerp gemaakt voor 
de herinrichting van de Nieuwe Veenendaalseweg. Deze wordt veiliger, zeker voor fietsers 
en voetgangers. Ook de leefbaarheid in de straat nemen we mee. De werkzaamheden vin-
den grotendeels plaats in 2022. 

Rijnbrug
Om de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, is het nodig om de 
verkeerssituatie op en rond de Rijnbrug in Rhenen aan te pakken. Eind 2018 is al besloten 
om de Rijnbrug te verbreden van 1x2 naar 2x2 rijstroken en deze verbreding door te trekken 
tot aan de N320 in Kesteren. De voorbereiding van het project gaat in 2022 door. 

Versterking Grebbedijk
De Grebbedijk beschermt ons tegen hoge waterstanden in de Rijn. Ook in de toekomst 

moet de dijk veiligheid bieden, daarom wordt deze versterkt. Alle betrokken partijen te-
kenden een samenwerkingsovereenkomst. Met elkaar werken we het komend jaar verder 
aan een ontwerp voor de versterking van de dijk én de herinrichting van het omliggende 
gebied. Onze focus is daarbij vooral op het herstel van het Hoornwerk als onderdeel van 
de dijkversterking Dit is tevens historisch militair erfgoed, als onderdeel van de Grebbe-
linie. 

Ruimte en economie
Omgevingswet
Halverwege 2022 treedt zeer waarschijnlijk alsnog de Omgevingswet in werking. Dit vraagt 
van ons dat we de komende jaren stapsgewijs alle lokale regelgeving overzetten. In 2021 
zijn drie voorstellen in de raad behandeld; het adviesrecht raad bij buitenplanse omgevings-
planactiviteiten, delegatiebesluit voor het wijzigen van een omgevingsplan en het instellen 
van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Een aantal zaken moeten we in 2022 nog 
regelen, onder meer het vaststellen van een nieuwe verordening Leges en het participatie-
document.

Economische Agenda 
In 2021 is gewerkt aan de economische agenda voor Rhenen. Samen met ondernemers en 
andere belanghebbenden. In december 2021 wordt de economische agenda naar verwach-
ting vastgesteld. Voor een vitale stad, een duurzaam bedrijventerrein en een toekomstbe-
stendig buitengebied. In het begrotingsjaar 2022 starten we met de uitvoering. 

15



Regio Foodvalley
Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dat is de ambitie van de regio Foodvalley. Die 
ambitie vraagt om kennis, innovatie én actie bij verschillende projecten op het gebied van 
landbouw en voeding. De sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen on-
dernemers, kennisinstellingen en overheden. Gezamenlijk investeren we in wonen, werken, 
bereikbaarheid en onderwijs. In 2022 zal er verder uitvoering worden gegeven aan de drie 
sporen van de Regio Deal:
1. versnelde transitie van de primaire sector,
2. gezonde voeding: van prille start tot oude dag,
3. versterking kenniscluster Foodvalley.
Verder wordt in 2022 uitvoering gegeven aan de nieuw vastgestelde strategische agenda. 

Rhenen als toeristische bestemming
Rhenen is een aantrekkelijke gemeente voor recreatie en toerisme. Voor onze eigen inwo-
ners, maar ook voor mensen van buiten. Wij stimuleren recreatie en toerisme, omdat dit 
juist ook economisch iets oplevert voor de Rhenense ondernemers. Onze cultuurhistorie is 
een belangrijke pijler voor onze recreatie en toerisme en daarom gaan het erfgoedbeleid ver-
der verdiepen. Ook krijgt het initiatief van inwoners voor een nieuwe passantenhaven steeds 
meer vorm. Hiervoor worden nu bijeenkomsten met betrokken partijen georganiseerd.

Recreatiegebied Kwintelooijen
De laatste jaren is de gemeente Rhenen zelf weer verantwoordelijk voor het recreatiege-
bied Kwintelooijen. Dit doen we samen met de gemeente Veenendaal. Om de kwaliteit van 
Kwintelooijen op peil te houden hebben we partijen gezocht, die daaraan willen bijdragen. 
Daarbij was een goede balans tussen recreatie en natuur van groot belang. Eerder is er, na 
een uitgebreide marktuitvraag, een keuze gemaakt voor een ondernemer, die een (horeca)
voorziening mag gaan exploiteren. Daarbij moet er nadrukkelijk sprake zijn van meerwaarde 
voor het gebied. Indien de noodzakelijke procedures vlot kunnen worden doorlopen, wordt 
in voorjaar 2022 de voorziening gerealiseerd. 

Museumkwartier 
Het Stadsmuseum Rhenen draait nu bijna 3 jaar zelfstandig en heeft een positieve ont-
wikkeling doorgemaakt. Naast de verhuizing en verbouwing van het museum in het Oude 
Raadhuis, was de opdracht van de gemeenteraad om de panden aan de Kerkstraat 1 en 3 te 
verkopen. Stichting ’t Brandtweer heeft de panden gekocht van de gemeente. De stichting 
biedt een plek aan zelfstandige professionals en creatieve makers voor samenwerken, leren 
en ontmoeten. Met hun initiatief willen zij een impuls geven aan het museumgebied en 
zo een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele, sociale en toeristische klimaat van 
Rhenen. Dit wordt in 2022 verder vormgegeven.

1.2bericht van het college
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Zorgen en omzien naar elkaar
Centrumplan Elst 
Samen met de Dorpsraad vereniging Dorpsbelang Elst wordt gewerkt aan een nieuw cen-
trumplan voor Elst. Doel van dit plan is om een centrum te krijgen waar het prettig is om 
boodschappen te doen en waar mensen uit Elst elkaar kunnen ontmoeten. Het is dan ook 
niet de bedoeling om alleen de fysieke kenmerken van het centrum te betrekken in de visie. 
Maar ook zaken als leefbaarheid, klimaatadaptatie en sociale cohesie zijn belangrijke facto-
ren om mee te nemen in de visie en planvorming. Eind 2021 moet er een concreet voorstel 
liggen vanuit Elst waar de raad een besluit over kan nemen. In 2022 maken we verdere 
afspraken over het dorpscentrum van Elst.

Plan Armoede
In 2021 heeft het college het Plan van Aanpak Armoedebestrijding vastgesteld. Onderdeel 
van dit plan is om voor 25 gezinnen met geldzorgen een plan van aanpak te ontwikkelen. 
De diverse netwerkorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Maatjes/buddies gaan de 
huishoudens in de pilot ondersteunen op alle levensgebieden. Ambitie is om in de tweede 
helft van 2021 de betrokken maatjes op te leiden en met dit project van start te gaan. In 
2022 volgt een verdere uitrol. 

Tot slot
Dit zijn de opvallendste onderwerpen waar we in 2022 met de gemeentelijke organisatie, 
onze partners en inwoners aan gaan werken. 
De financiën staan er momenteel, in vergelijking met veel andere gemeenten, goed voor. 
We blijven in staat om te investeren in onze samenleving. Een jaar geleden hielden we nog 
rekening met de mogelijkheid van forse bezuinigingsmaatregelen. Doordat het rijk extra 
heeft moeten bijdragen in het gemeentefonds, is daar op dit moment geen sprake van. 

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom, we vertellen het u graag!

Met hartelijke groet,
Het college van Burgemeester en Wethouders

1.2bericht van het college
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ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Ontwikkelingen op de rijksbegroting
Gemeenten zijn via het principe van samen trap op en trap af direct gekoppeld aan de ont-
wikkelingen op de rijksbegroting. Daarom is het van belang om kort aandacht te schenken 
aan de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse economie. De laatste prognoses over 
de economie zijn door het Centraal Planbureau Bureau (CPB) gepresenteerd in raming van 
augustus 2021. Deze ramingen vormen doorgaans ook het uitgangspunt voor de rijksbegro-
ting op Prinsjesdag.

Economische ontwikkelingen 2021 en 2022 (CPB: augustusraming 2021)
De ramingen van het CPB uit augustus zijn gepresenteerd onder de noemer “Economie 
herstelt veerkrachtig, maar onzekerheid corona blijft”. De verwachting is dat de economie 
in 2021 groeit met bijna 4% (2%*), gevolgd door ruim 3% (3,5%*) groei in 2022. Hierbij 
wordt er van uitgegaan dat er in het kader van corona geen grootschalige nieuwe contact-
beperkingen nodig zijn. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen 
slechts licht op tot 3,6% (4,5%*) in 2022, daarmee blijft er sprake van krapte op de ar-
beidsmarkt.  

De overheidsfinanciën herstellen in lijn met de ontwikkeling van de economie. In 2021 is er 
nog een begrotingstekort van 5,3%, maar in 2022 daalt dit door het wegvallen van de corona- 
steun en het aantrekken van de belastinginkomsten tot 1,8%. Door de snelle groei van de 
economie, daalt de overheidsschuld als percentage van de economie dan weer.
De verwachting is dat de loonontwikkeling vertraagd reageert op de economische groei en 
eerst nog wat achter blijft bij de inflatie, die wel langzaam oploopt, mede veroorzaakt door 
de gestegen grondstofprijzen.

Daar waar het CPB dit voorjaar een veel beperktere loon- en prijsontwikkeling raamde, 
neemt die nu dus juist weer toe. In de meicirculaire van dit jaar was de raming van het CPB 
uit het voorjaar de reden voor een negatieve bijstelling van de accressen. De prijs overheids-
consumptie, beloning werknemers stijgt van 1,2% ten tijde van de meicirculaire naar 2,7% 
in de augustusraming. De prijs overheidsconsumptie netto materieel (de zgn. ‘imoc’) neemt 
toe van 1,4% naar 1,9%. De kans is groot dat het Rijk in de septembercirculaire de accressen 
aan de hand van deze bijgestelde loon- en prijsramingen weer opwaarts bijstelt.

Overigens blijft het afwachten of deze percentages inderdaad gerealiseerd zullen worden. 
Dat is van vele factoren afhankelijk. Onder andere van de cao-onderhandelingen en van de 
prijsontwikkelingen op diverse terreinen.

*De percentages tussen haakjes zijn afkomstig uit de ramingen van het CPB uit maart 2021. 
Op basis van deze ramingen wordt door het Rijk de meicirculaire 2021 opgesteld. De meicir-
culaire vormt voor veel gemeenten het uitgangspunt voor het opstellen van de (meerjaren)
begroting 2022 – 2025.

Financiële positie 
De financiële positie van de gemeente is redelijk en op onderdelen goed te noemen. Deze 
conclusie is de uitkomst van een analyse op de pijlers onder het financieel beleid, aangevuld 
met een analyse van wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen. De structurele exploi-
tatieruimte en de schuldenpositie vragen de komende jaren aandacht. De beperkte structu-
rele exploitatieruimte zal bij intensivering van bestaand beleid of nieuw beleid en rekening 
houdend met de onzekerheden en risico’s vragen om het maken van fundamentele keuzes. 
Ook ombuigingen zijn in dat verband niet uitgesloten. De schuldpositie loopt de komende 
jaren op en verschuift van voldoende naar matig. De gemeente scoort daarentegen uitste-
kend op de onderdelen risico’s bij de grondexploitatie en de ratio weerstandsvermogen. Een 
uitgebreide toelichting is opgenomen in de financiële begroting.

Ontwikkeling resultaten
De (meerjaren)begroting 2022 – 2025 laat voor alle jaren voordelige resultaten zien. In de 
perspectiefnota 2022 waren die resultaten nog nadelig. De verbetering is toe te schrijven 
aan de extra middelen die gemeenten mogen opnemen als compensatie voor de tekorten 
bij de jeugdzorg. De compensatie is voor 2023 – 2025 enigszins onzeker omdat de definitie-
ve besluitvorming hierover wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

Ontwikkeling resultaten 2022 - 2025 2022 2023 2024 2025

A. Resultaten perspectiefnota 2022 48 N 212 N 150 N 151 N

B. Aanpassing budgetten bij opstellen  
 (meerjaren) begroting 2022 - 2025  

789 V 223 V 203 V 202 V

C. Begrotingsresultaten 2022 – 2025 741 V 11 V 53 V 51 V

1.2financieel en inhoudelijk op hoofdlijnen
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1.3financieel en inhoudelijk op hoofdlijnen

De grootste financiële bijstellingen die na het opstellen van de perspectiefnota 2022 heb-
ben plaatsgevonden bestaan uit:
a. Wettelijke onvermijdelijke plannen uit de perspectiefnota 2022:
 digitale transformatie en het advies- en meldpunt verward     
b. Overige beleidsvoornemens college: uitbreiding formatie fysieke
ruimte (3,8 FTE) en 1 FTE vastgoed en accommodatiebeleid      
c. Extra rijksmiddelen voor compensatie tekorten jeugdzorg
d. Ontwikkeling bijstand

Structureel en Incidenteel resultaat
De begrotingsresultaten zijn te verdelen in een structureel en incidenteel resultaat. Het 
structureel resultaat is van belang bij het bepalen van het toezicht door de provincie. Ook 
vormt het een belangrijke pijler onder het financieel beleid van de gemeente. Bij de per-
spectiefnota 2022 waren de structurele resultaten voor alle jaren nadelig. Hierin stond 
onze gemeente niet alleen. Veel gemeenten waren in afwachting van de mogelijkheden 
om de uitkomsten van de arbitragecommissie jeugd structureel in de begroting te mogen 
opnemen. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt, waardoor gemeenten noodzakelijke 
ombuigingen nu kunnen voorkomen.
In onderstaande tabel zijn de begrotingsresultaten onderverdeeld in structurele en inciden-
tele resultaten.

Structureel en incidenteel resultaat 2022 2023 2024 2025

Structureel en incidenteel resultaat begroting

Structureel resultaat 644 V 60 N 67 V 65 V

Incidenteel resultaat 97 V 71 V 14 N 14 N

Begrotingsresultaten 2022 - 2025 741 V 11 V 53 V 51 V

Ook de verbetering van de structurele resultaten is het gevolg van de extra Rijksmiddelen 
voor de compensatie van de jeugdtekorten. 

Een nadere toelichting op de financiële positie treft u aan in de financiële begroting. 

Beleidsvoornemens en moties perspectiefnota 
In de perspectiefnota heeft de raad ingestemd met:
a. de wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens; en 
b. de (overige) beleidsvoornemens die een extra economische impuls geven na corona. 
Beide onderdelen zijn overeenkomstig de besluitvorming bij de perspectiefnota verwerkt 
in de begroting. Ook de beleidsvoornemens die samenhangen met de formatie zijn in de 
begroting opgenomen. De ruimte in de begroting was hiervoor toereikend. 

In de raadsvergadering van de perspectiefnota zijn 10 moties aangenomen. Het college 
heeft aangegeven deze moties te betrekken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting. 
Over de afweging en de keuzes van het college heeft u een afzonderlijke informatienota 
ontvangen. 

Belangrijke documenten en websites
Een klik op de tekst verwijst u naar de websites of documenten.

Algemene informatie

Waarstaatjegemeente >>

Website VNG >>

Raadslid.nu >>

Financiën algemeen

Data Financiën Decentrale Overheden>>

Atlas van de lokale lasten 2021 >>

BDO benchmark >>

Algemeen gemeente Rhenen

Website gemeente Rhenen >>

Raadsinformatiesysteem >>

Openbare raadsdossiers >>

Planning en control Rhenen

Perspectiefnota 2022 >>

Addendum perspectiefnota 2022 >>

Begroting 2021 -2024 >>

Jaarstukken 2020 >>
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https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://vng.nl/
https://www.raadsleden.nl/
https://findo.nl/
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3405680
https://www.rhenen.nl/mozard/!suite05.scherm1427?mNch=o5c59ng5cx
https://rhenen.raadsinformatie.nl/
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dossiers
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3410628
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3422682
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/2214285
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3420168
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INLEIDING

2

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 twee programma overstijgende thema’s gaan over duurzaamheid en de woningbouw-
opgave. Aan beide thema’s is door de landelijke overheid een hoge urgentie toegekend. 
Daarom zijn alleen deze twee thema’s in de begroting opgenomen. 

Een programma overstijgend thema kan niet alleen door 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 ook dat een verbinding is gemaakt met de paragraaf. Door de informatie op deze 
manier te presenteren willen we de overvloed aan informatie die hierover beschikbaar is, 
beter kunnen duiden. Hiermee krijgen we 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, dan kunnen in de toekomst soortgelijke vraagstukken 
meer themagericht worden opgepakt.

PROGRAMMA’S
De zeven 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 gaan we ervoor doen?
3. Wat mag het kosten?

Aanvullend op de verplichte W-vragen zijn twee extra W-vragen toegevoegd:  
4. Hoe meten we dat? 
5. Wie hebben we daarbij nodig?

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 op beleidskaders vast te stellen en de uitvoering te kunnen controleren.

inleiding
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2inleiding beleidsbegroting

LEESWIJZER
Programma’s 
In het programma wordt als eerste het maatschappelijk doel be-
schreven en is aangegeven uit welke deelprogramma’s het program-
ma bestaat. Waar het van toepassing is gaan we daarna in op de pro-
gramma-overstijgende activiteiten. We sluiten af met het onderdeel 
‘wat mag het kosten’. 

Deelprogramma’s
In de deelprogramma worden als eerste de doelen voor het jaar 
2022 beschreven. Hierna geven we aan hoe we de voortgang van 
de doelen meten en welke samenwerkende partner bij de uitvoering 
betrokken is. Als laatste wordt een financieel overzicht van het deel-
programma gepresenteerd. 

Indicatoren
Met indicatoren meten we de voortgang van de doelen. Na de ver-
kiezingen start in 2022 een nieuwe bestuursperiode. In het college 
is afgesproken om het grote aantal indicatoren uit de voorafgaande 
planning & control producten te schrappen. Het overzicht van indi-
catoren wordt opnieuw opgebouwd vanuit de basis van de wettelijk 
verplichte BBV-indicatoren. Het voornemen is om met ieder nieuw 
of geactualiseerd beleidsplan het overzicht van indicatoren op te 
bouwen. De indicatoren sluiten dan aan op de doelen in het beleid. 
De BBV-indicatoren zijn immers voor alle gemeenten gelijk en refe-
reren niet altijd aan het eigen beleid. 
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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, mo-
biliteit 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 energietransitie is een essentieel onderdeel van het Klimaatakkoord. 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 (terra-
wattuur = 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 in Regio Foodvalley aan de RES Foodvalley. Er is inmiddels een concept-RES 

opgesteld en een RES 1.0. De strategie wordt elke twee jaar herijkt op grond van nieuwe inzich-
ten, innovaties en ervaringen. 

En ander onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie: de transitie naar aardgasvrije 
verwarming van de gebouwde omgeving. Elke gemeente stelt vóór eind 2021 een transitievisie 
warmte (TVW) op. Hierin staat hoe de gemeente stap voor stap toewerkt naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. De Transitievisie 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.
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 gemeen-
ten 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. 

De energietransitie valt in Rhenen samen met circulaire economie en klimaatbestendigheid on-
der de kapstok duurzaamheid. Door het besparen van energie, het duurzaam opwekken van 

Programma overstijgende thema’s
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energie en een zorgvuldig gebruik van grondstoffen, willen we de opwarming van de aarde en 
klimaatverandering tegen gaan. Door de gemeente ruimtelijk adaptief in te richten, zorgen we 
er tegelijkertijd voor dat we voorbereid zijn op weersextremen als gevolg van de klimaatveran-
dering. 

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 gemeentebreed uitgevoerd. 

De energietransitie valt onder de pijler energieneutraal. We willen als gemeente in 2040 even-
veel energie gebruiken als duurzaam opwekken. In 2022 willen we als gemeentelijke organi-
satie energieneutraal zijn. Hoe we dit gaan doen staat in de daarvoor opgestelde Routekaart 
Energietransitie. We werken hierbij vooral samen met de provincie Utrecht, Regio Foodvalley 
en woningcorporatie Rhenam. Als ‘duurzaamheidsmakelaar’ brengen we lokale verenigingen, 
bedrijven en instellingen met elkaar in contact voor een duurzame samenwerking, bijvoorbeeld 
via de Werkgroep Duurzaam Rhenen, de werkgroep Fairtrade gemeente, het Repair Café en de 
- medio 2021 - opgerichte Energie coöperatie Rhenen. Voor het stimuleren van elektrisch rijden 
werken we samen met de regio MRA Elektrisch (provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevo-
land) aan een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur.
 
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 bedrijfs-
voering zoveel mogelijk circulair uit te voeren. We zijn al een aantal jaar een Fairtrade gemeente. 
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 hergebruiken van grond-
stoffen. Als onderdeel hiervan gaan we samen op weg naar minder afval. We 
kijken hierbij toekomstgericht naar afval, waarbij afval wordt gezien als nieuwe 

grondstof. Naast gedragsverandering zullen ook technologische veranderingen ervoor zorgen 
dat er steeds meer stoffen uit de afvalstromen hergebruikt kunnen worden. Er is een afval- en 
grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 opgesteld om samen met de inwoners op een duurzame 
manier minder afval te produceren. In de paragraaf duurzaamheid kunt u meer lezen over de 
uitvoering van het beleidsplan.

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 Deltaplan 
geeft aan om eerst te “weten” wat de gevolgen van weersextremen zijn zodat vorm gegeven 
kan worden aan het ‘willen” (ruimtelijke adaptatie verankeren in beleid). Vanaf 2021 wordt er 
gewerkt (“werken”) aan een klimaatbestendige omgeving. Het “weten” is inmiddels afgerond 
en voor het “willen” is in april 2020 een gezamenlijke bestuurlijke ambitie door de raad vast-
gesteld. We werken samen met de provincie Utrecht en met het Platform Water Vallei en Eem 
aan de regionale invulling van Ruimtelijke Adaptatie. Op lokale schaal werken wij samen met 
twaalf andere partijen waaronder de waterschappen, woningcorporatie Rhenam, Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug en GGD.

In 2022 ligt het accent op het onderwerp energietransitie. Het gaat hierbij met name om de eer-
ste twee wijkuitvoeringsplannen vanuit de warmtetransitie en een verdere verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed. In het deelprogramma 3.3 zijn de activiteiten verder uitgewerkt. 
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B. Woonbouwopgave
Landelijk
In september 2020 heeft het Rijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. In 
deze visie 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. Daar-
naast gaat het in de NOVI ook om dringende opgaven op het gebied van klimaatverande-
ring, energietransitie, bereikbaarheid, (circulaire) economie en een toekomstbestendig lan-
delijk gebied. En het besef dat al deze ingewikkelde opgaven in samenhang moeten worden 
bekeken omdat er beperkte ruimte is in Nederland.

Stedelijke netwerken
In de NOVI is gekozen voor de ontwikkeling van een stedelijk netwerk Nederland. Hiermee 
wordt beoogd te sturen op een goed bereikbaar netwerk van steden. De uitwerking hiervan 
vindt in het hele land plaats in verstedelijkingsstrategieën, waarin vooruitgekeken wordt hoe 
verschillende ruimtelijke functies in en rondom steden het beste kunnen worden ingepast. 
De regio’s Arnhem/Nijmegen en Foodvalley (ANF) hebben de afgelopen periode samen-
gewerkt aan het opstellen van een verstedelijkingsstrategie met als doel om te komen tot 
een groene metropool. De verstedelijkingsstrategie ANF is een zoektocht om voor beide 
regio’s te komen tot de beste combinaties van wonen, economie, bereikbaarheid en leefom-
geving. Voor wat betreft de woningbehoefte is gebleken dat er in beide regio’s tot 2040 zo’n 
100.000 woningen moeten worden gebouwd, waarvan er 40.000 zullen moeten landen in 
Regio Foodvalley. Het streven is om de komende periode op basis van de verstedelijkings-
strategie ANF in 8 deelgebieden samen te werken aan gebiedsgerichte uitwerkingen. De 
gemeente Rhenen werkt in het deelgebied “Foodvalley zuid” samen met de gemeente Ede, 
Veenendaal en Wageningen. 

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 een Regionaal Actieprogramma Wonen. Er wordt gestreefd naar een woningmarktstra-
tegie met als doel het stimuleren van (betaalbare) woningbouw met aandacht voor kwa-
liteit en behoefte, verdere verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en regionale 
afstemming van de huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen.

Visie op Rhenen
De gemeente Rhenen is bezig met het opstellen van een visie op Rhenen. De visie op Rhenen 
geeft antwoord op de vraag wat de ambities en opgaven zijn voor de komende jaren, onder 
meer op het gebied van wonen en woningbouw. De visie levert een duidelijke en integrale 
koers voor de komende jaren en brengt focus aan. De visie op Rhenen is een toekomst- en 
omgevingsvisie ineen. In 2024 moet Rhenen een omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie 
beschrijft:
a. de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
b. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescher-
ming en het behoud van het Rhenense grondgebied;
c. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. 
De visie op Rhenen vormt de basis voor later op te stellen omgevingsplannen. De omge-
vingsplannen zijn een gedetailleerde uitwerking van de keuzes die worden gemaakt in visie. 
De omgevingsplannen zijn de kaders waarbinnen de gemeente bijvoorbeeld bouwplannen 
van inwoners of initiatiefnemers kan toetsten. 

Woonvisie Rhenen
In de Woonvisie “Kiezen voor Rhenen” uit 2018 zijn ambities en opgaven vastgesteld voor 
het woonbeleid in de gemeente. Op 8 juni 2021 heeft de gemeenteraad de notitie “Actua-
lisatie Woonvisie Rhenen” vastgesteld. In deze notitie is op basis van onderzoek en recente 
ontwikkelingen een gewenste aanpassing van het woonbeleid aangegeven. Hierbij is de wo-
ningbouwopgave tot 2030 verhoogd naar zo’n 85-90 woningen per jaar. Voor de periode 
2030 tot 2040 is het uitgangspunt zo’n 10-25 woningen per jaar. Daarnaast is in het wo-
ningbouwprogramma het aandeel betaalbare en levensloopbestendige woningen verhoogd. 

In programma 3.2 zijn de activiteiten voor 2020 met betrekking tot het wonen in Rhenen 
verder uitgewerkt.

2.0programma overstijgende thema’s
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Inleiding
Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de deelprogramma’s Bestuur, Organisatie en 
Facilitair. Bedrijfsvoering is erop gericht om het bestuur en de gemeentelijke organisatie 
te ondersteunen bij het op een effectieve en efficiënte manier realiseren van de doelstel-
lingen die in de programma’s zijn opgenomen.  

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Maatschappelijk doel
Het ondersteunen van het bestuur en de organisatie bij het uitvoeren van gemeentelijke 
taken voor inwoners, bedrijven en instellingen. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 60 V 60 V 60 V 60 V

Lasten 8.145 N 8.084 N 8.075 N 8.027 N

A. Saldo van baten en lasten 8.084 N 8.023 N 8.015 N 7.966 N

Onttrekking reserves 192 V 42 V 42 V 42 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 192 V 42 V 42 V 42 V

Geraamd resultaat (A+B) 7.892 N 7.981 N 7.972 N 7.924 N

Toelichting financiën
De extra onttrekking aan de reserves in 2022 van € 150.000 heeft plaatsgevonden voor 
het opstellen van de toekomst- en omgevingsvisie. 

Programma 1
BEDRIJFS-
VOERING
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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 vastgestelde beleid door de raad. 
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 bestuursprogram-
ma 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 goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen: gemeenteraad, 
college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie.
1.1.1 De raad houdt toezicht op de doelrealisatie van de gemeente. Het college van B&W 
voert het vastgestelde beleid uit.

1.1.2 Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente en de rekenkamercommissie.
1.1.3 Het behartigen van de Rhenense belangen buiten de gemeentegrenzen en het verster-
ken van bestuurlijke samenwerking.
1.1.4 Inwoners doen, binnen het participatiestatuut, mee met planvorming, beleidsontwik-
keling en uitvoering.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en 
de rekenkamercommissie. Binnen dit deelprogramma vallen ook de toekomst- en omge-
vingsvisie en de bestuurlijke samenwerking.

Deelprogramma 1.1
BESTUUR
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Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Gemeenteraadsverkiezingen
Eens in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De 
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. De 
laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. Het opkomstpercentage was 
toen 62,11%. 
Omdat Rhenen de grens van 20.000 inwoners heeft overschreden zullen we na de verkie-
zingen van 2022 19 raadsleden hebben in plaats van 17. Er wordt passend afscheid genomen 
van de oude raad en de nieuwe raad wordt welkom geheten. 
Door de toename van het aantal raadsleden zullen we de raadszaal moeten aanpassen. 
Bij de indeling zal de gemeenteraad via het Presidium worden betrokken (Q3/4 2021). De 
kosten van de aanpassing kunnen waarschijnlijk gedekt worden uit de beschikbare onder-
houdsbudgetten in de begroting. 
In de begroting is geen rekening gehouden met een mogelijke investering in het technisch 
ondersteunen van eventuele hybride commissie- of raadsvergaderingen. Dit zal mede af-
hankelijk zijn van de verdere ontwikkeling van de Covid-pandemie en eventueel in de nieu-
we raadsperiode aan de orde komen. 
In aanloop naar de verkiezingen worden de inwoners van Rhenen op verschillende manieren 
ondersteund bij het maken van hun politieke keuze. Zo wordt er een digitale stemwijzer op-
gesteld, inclusief inwonerspeiling en zullen er verkiezingsdebatten worden georganiseerd. 
Bij de vorm van daarvan zal rekening houden met de actuele covid-19 maatregelen.

De verkiezingen worden georganiseerd door Burgerzaken. Hiervoor is een budget 
beschikbaar van € 50.000. Hiervan worden alle kosten betaald, zoals het drukwerk, 
materialen, training stembureauleden, huur stemlocaties en de vergoedingen. We 
houden met de bezetting en indeling van de stembureaus rekening met de actuele 
covid-19 maatregelen. Een stembureaulid moet veilig zijn werk kunnen doen en een 
kiezer moet veilig kunnen stemmen. Het is gebruikelijk dat er 10 tot 12 stembureaus 
worden ingericht, zo goed mogelijk verdeeld over de gemeente. Bij deze verkiezingen 
zullen we de mogelijkheid verkennen om digitale verkiezingsborden te plaatsen. Be-
langrijk hierbij is het gebruik van veilige ondersteunende software vóór, tijdens en na 
de verkiezingen. 

De nieuwe raadsleden moeten goed hun werk kunnen doen. Zo is in de landelijke rechtspo-
sitieregeling opgenomen dat de gemeente moet zorgen voor voldoende en een veilige digi-
tale ondersteuning. Ook zullen de nieuwe raadsleden worden ingewerkt. Dit gaat om zowel 
informatie over de rol en instrumenten van de raad, praktische vaardigheden als overdracht 
van inhoudelijke onderwerpen. De griffie coördineert dit en werkt daarbij samen met de 
omliggende gemeentes en met de ambtelijke organisatie. 
In de nieuwe raadsperiode zal ook een nieuw akkoord moeten worden gesloten over de keu-
zes en prioriteiten voor de komende bestuursperiode en over wie door de raad als wethou-
ders worden benoemd om dit uit te voeren. Bij het opstellen van de begroting was nog niet 
helder of in de nieuwe raadsperiode er weer een coalitieakkoord zal komen of dat gewerkt 
zal worden aan een raadsakkoord. Het is verder in Rhenen gebruikelijk om een integriteits-
rapport op te stellen voor kandidaat-wethouders, vooraf aan de installatie. 
De raadsperiode zal waarschijnlijk worden afgesloten met een overdrachtsdocument met 
praktische aandachts- en ontwikkelpunten. Het is aan de nieuwe raad hoe zij hier mee om 
wil gaan en of zij daar budget voor vrij wil maken. 
In de begroting 2022 is voor de hiervoor genoemde kosten een budget opgenomen van 
€ 50.000.

deelprogramma bestuur 1.1
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Visie op Rhenen 2035
In het Bestuursprogramma 2018-2022 gaf het College aan deze raadsperiode te komen 
tot een toekomstvisie en een omgevingsvisie volgens de Omgevingswet. In de raadsverga-
dering van 7 juli 2020 stelde de gemeenteraad het proces vast om te komen tot een toe-
komstvisie en een omgevingsvisie. Samen wordt dit de Visie op Rhenen. De Visie op Rhenen 
geeft ons antwoord op de vraag wat onze ambities en opgaven zijn. De Visie op Rhenen 
levert ons een duidelijke en integrale koers op voor de komende jaren, het geeft focus. De 
Visie op Rhenen is een gezamenlijk project van de gemeente en de samenleving.

Het maken van de Visie op Rhenen gaat in vijf logische stappen. Stap 1: Onderzoeken gaat 
over wat we als samenleving van de gemeente Rhenen willen behouden in de toekomst. 
Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar trends ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de 
toekomst van de gemeente Rhenen. Stap 2: Visie vormen staat in het teken van de vraag hoe 
de toekomt van de gemeente Rhenen er in 2035 uit kan zien. Samen met verschillende inwo-
ners en organisaties van de gemeente Rhenen bedenken we streefbeelden. Uit deze streef-
beelden komen een aantal visies voort. In Stap 3: Toetsen wordt een beperkt aantal voorlo-
pige visies getoetst. Toetsing vindt plaats aan de hand van contextscenario’s en door middel 
van een m.e.r.-procedure. De eerste drie stappen leveren een beperkt aantal, verschillende 
maar allemaal haalbare, visies op. Begin 2022 stelt het college in Stap 4: Kiezen één visie vast. 

Na vaststelling door het college voert de nieuwe gemeenteraad hierover een debat en maakt 
ze een definitieve keuze voor een Visie op Rhenen. Nadat de Visie op Rhenen is vastgesteld, 
vertalen we deze in concrete plannen en projecten. Dit vindt plaats in Stap 5: Realiseren. 

1.1deelprogramma bestuur

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 1.944 N 1.791 N 1.805 N 1.806 N

A. Saldo van baten en lasten 1.944 N 1.791 N 1.805 N 1.806 N

Onttrekking reserves 150 V 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 150 V 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 1.794 N 1.791 N 1.805 N 1.806 N

Toelichting financiën
De onttrekking aan de reserves in 2022 van € 150.000 heeft plaatsgevonden voor het 
opstellen van de toekomst- en omgevingsvisie. 

30



1.1deelprogramma bestuur

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?

Regio Foodvalley (FV)

Vestigingsplaats Ede

Doel Het mission statement van de Regio Foodvalley is: Foodvalley is 
een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en 
een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor Food-
valley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied 
van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dyna-
mische groene leefomgeving. Dit probeert de regio samen met 
ondernemers en kennis,- en onderwijsinstellingen te realiseren. 

Deelnemende 
partijen

De gemeenten Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Ede, 
Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Nijkerk.

Openbaar belang De Regio FoodValley spant zich in voor vijf strategische 
hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de 
leefomgeving van het FoodValley-gebied dat acht gemeenten 
beslaat

Bestuurlijk belang 
incl wijzigingen

In het regiobestuur heeft burgemeester Van der Pas zitting.

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 2.940.759 31-12-2022: € 3.309.759

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 0 31-12-2022: € 0

Begrotingsesultaat 
GR 2022

€ 0 

Bijdrage gem 
Rhenen

Bijdrage aan regiokantoor: 2022: € 66.111 (3,27 per inwoner)
2021: € 66.481    2020: € 63.714

Overige bijdragen 
gem Rhenen

a. Bijdrage aan het mobiliteitsfonds: € 20.504 
b. Bijdrage aan de werkprogramma’s uit de stratgische agenda: 
€ 79.691

Relatie beoogd 
maatschappelijk 
effect

Regio Foodvalley is gericht op samenwerking van overheden, 
bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de gouden 
driehoek) en het bereiken van regionale, gemeenschappelijke 
doelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een stevige positione-
ring van Regio Foodvalley op de gebieden Vestigingsklimaat en 
Leefomgeving.

Risico’s a: Wanneer een van de gemeente uit de Regio FoodValley treedt, 
kan het zijn dat de kosten voor Rhenen omhoog gaan, om de 
begroting voor de regio sluitend te krijgen.  
b: Het regiokantoor heeft een inventarisatie gedaan naar de 
gevolgen van COVID-19 op dekking voor de verschillende pro-
jecten binnen de Strategische Agenda in 2020. De gevolgen voor 
2020 en 2021 bleven beperkt, maar het is mogelijk dat door de 
aanhoudende coronacrisis de gevolgend ook uitgesteld zijn. Als 
een regiogemeente niet meer kan deelnemen aan een bepaald 
project, dan worden de kosten voor de overige gemeenten hoger.

Doelen/ontwikke-
lingen 2022

Het doel van de regio in 2022 is om verder te gaan met het 
uitvoeren van de werkprogramma’s uit de Strategische Agenda 
(pag. 10-19 uit de begroting 2022). In 2021 is er gestart met een 
aantal grote ruimtelijke trajecten. Het gaat hier voornamelijk 
om de verstedelijkingsstrategieën en de regionale ruimtelijke 
verkenning. Daarnaast loopt ook nog steeds het traject rondom 
de RES. 2022 zal in het teken staan van de uitvoering van deze 
ruimtelijke trajecten. Naast deze trajecten is verdere ontwik-
keling van de eiwittransitie een belangrijk onderwerp voor de 
gemeente Rhenen.

Programma 1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma 1.1 Bestuur

Begroting 2022
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en be-
geleidt wat moet, samenwerkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verantwoorde-
lijkheid neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak.
1.2.1 De organisatievisie implementeren bij alle onderdelen van de organisatie.
1.2.2 Bestuur ondersteunen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op de 
gebieden van o.a. financiën, personeel & organisatie, juridische zaken, communicatie en 
documentatie. 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: de medewerkers van de ondersteunende diensten personeel en orga-
nisatie, juridische zaken, communicatie, informatisering & automatisering, facilitaire zaken 
& documentaire informatievoorziening, financiën en receptie. 

WAT MAG HET KOSTEN? 

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 3.573 N 3.608 N 3.608 N 3.608 N

A. Saldo van baten en lasten 3.573 N 3.608 N 3.608 N 3.608 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 3.573 N 3.608 N 3.608 N 3.608 N

Deelprogramma 1.2
ORGANISATIE
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen van de doelstellingen, het zorgen 
van een fijn werkklimaat en het zorgen voor een prettig verblijf voor bezoekers van het Huis 
van de Gemeente.
1.3.1 Ambtenaren en klanten kunnen op een prettige, gebruiksvriendelijke en veilige manier 
gebruikmaken van het gemeentelijk vastgoed.
1.3.2 Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnolo-
gie (ICT) zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: het algemene gemeentelijk vastgoed, de buiten gebruik gestelde ge-
bouwen alsmede de activiteiten die betrekking hebben op de materiële componenten van 
informatisering & automatisering, opleidingen, arbodienst en dergelijke. Voor een toelich-
ting op de voorgenomen activiteiten 2022 verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 60 V 60 V 60 V 60 V

Lasten 2.628 N 2.685 N 2.662 N 2.612 N

A. Saldo van baten en lasten 2.568 N 2.624 N 2.601 N 2.551 N

Onttrekking reserves 42 V 42 V 42 V 42 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 42 V 42 V 42 V 42 V

Geraamd resultaat (A+B) 2.525 N 2.582 N 2.559 N 2.509 N

Deelprogramma 1.3
FACILITAIR
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Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Vestigingsplaats Wijk bij Duurstede

Doel Het RAZU heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de 
Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van 
de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op 
historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het 
publiek beschikbaar stellen van een brede collectie his-
torische bronnen.

Deelnemende partijen 6 gemeenten te weten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse 
Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede.

Openbaar belang en 
ontwikkelingen

De Archiefwet verplicht overheidsinstellingen de archieven 
in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. 
Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen 
om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende 
bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor 
het publiek. De Archiefwet verplicht overheidsinstellingen 
de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te 
bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsin-
stellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor 
blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te 
maken voor het publiek. Uit deze wet vloeit de volgende 
hoofdtaken van dit samenwerkingsverband: 
1. Beheer van de oudere archieven. 
2. Toezicht en advisering. 
3. Beheer jongere archieven en 
4. Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op 
cultuurhistorisch gebied. 

Bestuurlijk belang  
incl wijzigingen

Burgemeester Van der Pas zit namens de gemeente in het 
bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht.

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 799.146 31-12-2022: niet beschikbaar

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 74.591  31-12-2022: niet beschikbaar

Begrotingsesultaat  
GR 2022

€0 

Bijdrage gem Rhenen  2022: 90.722  2021: € 90.345  2020: € 88.993     

Relatie beoogd maat-
schappelijk effect

Het RAZU levert een belangrijke bijdrage aan het culturele 
erfgoed binnen onze gemeente. En draagt dus bij aan ver-
betering van het klimaat op het gebied van kunst en cultuur.

Risico’s Het RAZU heeft op de balans uitsluitend financiële activa. 
Daarom bestaan er ten aanzien van materiële eigendom-
men geen risico’s. Een eventueel negatief exploitatiesaldo 
zal door de deelnemende gemeenten afgewikkeld worden, 
conform de gemeenschappelijke regeling (GR). 

Doelen/ontwikkelingen 
2022

Uitvoering reguliere taken op gebied van - Beheer en 
behoud - . Dit heeft betrekking op de oudere, openbare 
archieven en collecties van de gemeenten en van particu-
lieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede 
zijn overgebracht. Eind 2020 ging het om 626 verschillende 
archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een 
omvang van 4,4 strekkende kilometer. 
Het jaar 2022 is het laatste van de vierjarige beleidsperiode, 
waarvoor het bestuur in december 2018 het plan Vooruit 
met het verleden vaststelde. In dit plan wordt gewerkt met 
17 actielijnen en met acties die concretiseren wat we moet-
en doen om de missie als moderne archiefdienst waar te 
maken. Belangrijke actielijnen zijn het e-depot en dienstver-
lening op afstand en op locatie. In de tweede helft van 2021 
zal begonnen worden met de evaluatie van het beleidsplan 
en de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan vanaf 2023.  
In vervolg op het grote Privacy Programma dat in 2021 
wordt uitgevoerd ter bescherming van de persoonsgegevens 
in de collectie van het RAZU, zullen in 2022 nog projecten 
plaatsvinden voor het beleid inzake auteursrechten en de 
juridische status van particuliere archieven en collecties.

Programma 1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma 1.3 facilitair

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?

1.3

Begroting 2022

deelprogramma facilitair
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2

Programma 2
DIENST-
VERLENING

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. 
Het invulling geven aan dit gastvrouwschap gemeentebreed maakt onderdeel uit van 
dit programma. De personeelskosten van specifieke dienstverlening - zoals bijvoor-
beeld 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, betrouwba-
re, moderne en daadkrachtige overheid is. 

Het programma Dienstverlening kent het deelprogramma Rhenense publieksbalie.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Maatschappelijk doel
Doeltreffende en doelmatige dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 230 V 222 V 222 V 222 V

Lasten 903 N 838 N 834 N 844 N

A. Saldo van baten en lasten 673 N 616 N 613 N 622 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 673 N 616 N 613 N 622 N

programma dienstverlening

35



Deelprogramma 2.1
RHENENSE
PUBLIEKSBALIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk 
in de wijze waarop wij gemeentelijke diensten verlenen. Onze inwoners weten zich gehoord 
en ondersteund in hun vragen aan de gemeente.
2.1.1 Vorm geven aan het programma Digitale Overheid 2020; burgers kunnen met al hun 
vragen zowel fysiek, telefonisch als digitaal bij de gemeente terecht.
2.1.2 Het beheren van betrouwbare basisregistraties, leveren van diensten en producten van 
burgerzaken en de burgerlijke stand. Daarnaast worden verkiezingen georganiseerd. 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: de Rhenense publieksbalie, burgerzaken (zoals burgerlijke stand, rij-
bewijzen, reisdocumenten), verkiezingen en de direct betrokken medewerkers.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 230 V 222 V 222 V 222 V

Lasten 903 N 838 N 834 N 844 N

A. Saldo van baten en lasten 673 N 616 N 613 N 622 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 673 N 616 N 613 N 622 N
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Programma 3
FYSIEK

Inleiding
Het programma fysiek kent de deelprogramma’s verkeer en openbare ruimte, ruimte-
lijke 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 bouwgrondex-
ploitaties. Bouwen en wonen is vooral gericht op de woningbehoefte van de inwoners. 
Het woonbeleid valt hieronder, maar ook de uitvoering en toetsing van vergunning-
aanvragen. Tenslotte vallen onder dit deelprogramma ook de activiteiten met betrek-
king 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.

3programma fysiek
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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. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 6.465 V 6.437 V 6.136 V 6.231 V

Lasten 9.752 N 9.825 N 9.522 N 9.750 N

A. Saldo van baten en lasten 3.287 N 3.388 N 3.386 N 3.519 N

Onttrekking reserves 139 V 116 V 88 V 88 V

Toevoeging reserves 24 N 24 N 24 N 24 N

B. Mutaties reserves 116 V 92 V 64 V 64 V

Geraamd resultaat (A+B) 3.171 N 3.296 N 3.321 N 3.455 N

3programma fysiek
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Deelprogramma 3.1
VERKEER EN
OPENBARE 
RUIMTE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwich-
tige 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 speelvoorzienin-
gen. 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 milieuvriendelijke afvoer).
3.1.4 Elke burger heeft de mogelijkheid om begraven te worden in de gemeente Rhenen.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: inrichting, aanleg, onderhouden/schoonhouden van wegen, riolering 
en openbaar groen. Onder dit deelprogramma vallen ook de afvalinzameling, de lijkbezor-
ging, het parkeren, de openbare verlichting, speelvoorzieningen, de wijkonderkomens in 
Rhenen en Elst en de direct betrokken medewerkers.
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Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Mobiliteitsbeleid
In 2022 wordt een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Hierin wordt nadrukkelijk de koppeling 
gelegd met verschillende landelijke, provinciale en regionale mobiliteitsplannen, -visies en 
strategieën, waaronder de Visie op Rhenen. Het doel is samen met verschillende stakehol-
ders tot een toekomstbeeld te komen van een duurzaam bereikbaar en verkeersveilig Rhe-
nen. In het mobiliteitsplan komt vervolgens de uitwerking van de wensen die er leven bin-
nen de gemeente tot concrete onderwerpen waar we op mobiliteitsgebied in de gemeente 
mee aan de slag willen. We doen dit stapsgewijs. Een aantal onderwerpen pakken we nu al 
op, zoals stimuleren van elektrisch rijden, deelmobiliteit en parkeren.

Werken aan de weg
In 2022 zal er naar verwachting aan de volgende gemeentelijke wegen worden gewerkt. In 
sommige gevallen is daarmee in 2021 al begonnen. 
1. Franseweg: afronden riolering en inrichting naar 30 km zone;
2. Nieuwe Veenendaalseweg: eerste fase nieuw ontwerp weg;
3. parallelweg Cuneraweg: herinrichting weg;
4. Paardenveld: nieuw ontwerp;
5. Platanenlaan: plan nieuwe inrichting;
6. Bruine Engseweg: plan nieuwe inrichting

 
 
 
Daarnaast zijn er twee belangrijke mobiliteitsprojecten die een inspanning vragen van de 
gemeente, maar worden opgepakt door de provincie. Het betreft de projecten Doorfiets-
route Veendenaal - Utrecht en de verbetering van de verkeersveiligheid Parallelweg langs 
de N233.

3.1

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 5.168 V 5.329 V 5.356 V 5.450 V

Lasten 7.602 N 7.747 N 7.779 N 8.009 N

A. Saldo van baten en lasten 2.434 N 2.417 N 2.423 N 2.559 N

Onttrekking reserves 67 V 66 V 66 V 66 V

Toevoeging reserves 24 N 24 N 24 N 24 N

B. Mutaties reserves 43 V 42 V 42 V 42 V

Geraamd resultaat (A+B) 2.390 N 2.375 N 2.381 N 2.517 N

WAT MAG HET KOSTEN?

deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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3.1deelprogramma verkeer en openbare ruimte

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats Soest

Doel De AVU is een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling, die de belangen 
behartigt van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalbewerking en -verwerking. Op grond van de statuten van de gemeenschap-
pelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht en het door het Algemeen bestuur vastgestelde Beleidsplan heeft de AVU de zorg voor een goede, 
reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeente(n) ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk 
afval, GFT-afval, textiel, injectienaalden, oude medicijnen, glas, kunststof verpakkingsafval, vlakglas) en de inzameling van glas en papier en 
karton. Hiervoor heeft de AVU contracten afgesloten.

Deelnemende partijen De AVU is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten die zijn gelegen in de provincie Utrecht en die in 1993/1984 tot de op-
richting van en toetreding tot de gemeenschappelijke regelijk afvalwijdering Utrecht hebben besloten. Het gaat om 25 gemeenten in totaal. 
Uitzondering is gemeente Vijfheerenlanden, waarbij Vianen niet meer deelneemt na na de herindeling met Zederik en Leerdam sinds 1 januari 
2021.

Openbaar belang en ontwikkelingen De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) 
kennis beschikbaar is. Ook op dat gebied is de AVU van de gemeenten en werkt zij ten dienste van de gemeenten. Het zorgdragen voor een 
goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van 
glas, papier en karton, kunststof, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.   
Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen verpakkingen en grof huishoudelijk afval, welke van invloed 
zijn op de inhoud van de begroting zijn respectievelijk in 2021 en 2022 doorgevoerd in de begroting. Zo worden er per 2021 geen post-collec-
tion-kosten voor de verpakkingen (PMD) meer opgenomen en is grof huishoudelijk afval per 2022 geen onderdeel meer van brandbaar afval, 
maar wordt als een aparte afvasltroom in de begroting verwerkt en weergegeven. 

Bestuurlijk belang (incl wijzigingen) De provincie Utrecht en alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Wethouder De 
Rooij vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het Algemeen Bestuur van de AVU. Voorts heeft de AVU eeen belang in ROVA en in BV 
Afvaloverslag. Van beide organisaties is AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU in de regio Amersfoort het overladen en transporteren 
van het restafval, grof huishoudelijk afval het GFT-afval en het kunststof verpakkingsafval gecombineerd met drankenkartons en blik. De BV 
Afvaloverslag verzorgt in Ede het overladen en transport van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval en het kunststof verpak-
kingsafval gecombineerd met drankenkartons en blik voor de gemeente Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug (Ameron-
gen, Doorn, Leersum). 

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 350.000 31-12-2022: € 350.000

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 15.095.000 31-12-2022: € 15.085.000

Begrotingsesultaat GR 2022 €0 
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Afvalverwijdering Utrecht (AVU) - vervolg

Bijdrage gem Rhenen 2022: € 1.017.878*   2021: € 953.390*   2020: € 644.922      

* De bijdragen van de gemeente Rhenen voor de 2021 en 2022 is nog gebaseerd op de hoeveelheid afval vóórdat de maatregelen vanuit het 
afvalbeleidsplan van kracht zijn geworden. Ten opzichte van 2020 zijn in 2021 en 2022 de prijzen van het verbranden van afval fors gestegen 
(onder meer door maatregelen vanuit de rijksoverheid).

Relatie beoogd maatschappelijk 
effect

Duurzame ontwikkeling gaat ook over milieu en dus over afvalverwijdering. Door te zorgen voor een milieuverantwoorde verwerking van afval 
wordt zo min mogelijk schade aangericht aan de natuur.

Risico’s De AVU kent met uitzondering van een reservering voor onderhoud en risico voor de glas-, papier- en kleidingbakken- geen reserves en/of 
voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De vraag is of er tegen-
vallers te verwachten zijn. De overslag, het transport en de afvalverwerking is tot en met 2020 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen 
onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2020 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse 
indexering, terwijl er voor de verwerking van het restafval en grof huishoudelijk afval een overeenkomst is gesloten die geen indexering kent. 
Verder worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan 
ontstaan, is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid, met name op het belastinggebied. De nota Weerstandsvermogen en Risicobeheers-
ing is in 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De belangrijkste conclusie uit deze nota is dat een discontinuïteit in de afvoer en de 
verwerking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra 
financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen aan gehouden. De 
nota wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op dit moment is - voorafgaand aan de aan-
staande actualisatie - te vermelden dat het aan de gemeenten geadviseerde bedrag per ton huishoudelijk afval voor het aanhouden van een 
gemeentelijk weerstandsvermogen met betrekking tot de AVU, als gevolg van de per 2021 geldende hogere verwerkingstarieven moet worden 
begroot op € 35,00 per ton huishoudelijk restafval.

Doelen/ontwikkelingen 2022 O.a. aankopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, glas, papier en kunststof verpakkingsafval, 
Afvoer, hergebruik en be-vewerking afval, Advisering en ondersteuning van gemeenten, behartigen (strategische) belangen van gemeenten bij 
ministerie van Innovatie en Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties.

Programma 3 Fysiek

Deelprogramma 3.1 Verkeer en openbare ruimte

Begroting 2022

3.1programma fysiek deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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Deelprogramma 3.2
RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omge-
ving, 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 maatschap-
pelijk 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 land-
schapsontwikkeling.
3.2.4 Er zijn voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende le-
vensfasen. 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.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: principeverzoeken, omgevingsvergunningen, bestemmingswijzigin-
gen, bouwgrondexploitaties en faciliterende grondexploitaties behandeld. Onder dit deel-
programma vallen ook wonen, het woonwagenkamp en de direct betrokken medewerkers.

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Wonen in Rhenen
In 2021 hebben we de woonvisie geactualiseerd. In 2022 sturen we op een toevoeging van 
85-90 woningen in plaats van 50 woningen per jaar. Hiertoe zijn we in gesprek met ontwik-
kelaars, waarbij we kijken naar mogelijkheden om (gemeentelijke) procedures vlot te laten 
verlopen. Om het aantal woningen dat gebouwd kan worden op uitbreidings- en inbrei-
dingslocaties te vergroten heroverwegen we de bestaande kwaliteitseisen. Daarnaast gaan 
we in gesprek met de provincie Utrecht om uitbreidingsmogelijkheden te zoeken en kijken 
we naar de randen van de bestaande kernen. 
We starten met een pilot om (zeer) grote woningen te splitsen in kamers voor studenten 
en/of arbeidsmigranten. We zoeken naar mogelijkheden om met de woningcorporatie en 
lokale makelaar doorstroom te stimuleren. 
In samenwerking met ontwikkelaars en woningcorporatie kijken we naar voldoende vari-
atie in de woningbouw en -voorraad, waarbij ook de woonbehoefte van bijzondere doel-
groepen geborgd wordt. Een belangrijk punt hierbij is de levensloopbestendigheid van de 
woningen. 
De ambities worden verwerkt in de prestatieafspraken met de woningcorporatie. De bij-
drage aan duurzaamheid ligt tot 2030 vooral in energiebesparing en CO²-reductie. Vanaf 
2030 zal de focus liggen op het van het aardgas afhalen van woningen. Alle activiteiten 
staan in het teken van de woningbouwopgave die we lokaal en regionaal hebben. 
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3.2deelprogramma ruimtelijke ontwikeling

Voor de komende tijd staat woningbouw op de volgende plaatsen gepland:
• Servet-/Hofstraat - 11 woningen: vergunning verleend, start werkzaamheden 2021,  

oplevering 2022.
• Rijksstraatweg 147-151 - 19 appartementen: vergunning verleend, verwachte start werk-

zaamheden 2021, oplevering 2022.
• Franseweg/Sportweg - 5 woningen – vrije markt, duurdere segment: vergunning moet 

nog aangevraagd worden, vergunning 2022, start werkzaamheden 2022, oplevering 2023.
• Franseweg 95 - 12 woningen – betaalbare koop: vergunning moet nog aangevraagd 

worden, vergunning 2021, start werkzaamheden 2022, oplevering 2023.
• Entreegebouw Vogelenzang – 42 woningen – sociale huur: vergunning verleend, start 

werkzaamheden 2021, oplevering 2022.
• Lijsterberg - 20 woningen – sociale huur: vergunning is aangevraagd, vergunning 2021, 

start werkzaamheden 2021/2022, oplevering 2022/2023.
Ook zijn we bezig met de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum. Daarover zijn we 
in gesprek met belanghebbenden.

Uitstel invoering Omgevingswet
In mei 2021 heeft de minister opnieuw besloten de invoering van de Omgevingswet met een 
half jaar uit te stellen. De nieuwe invoeringsdatum is nu 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 
2022. Als gevolg van het uitstel moeten we langer investeren in de voorbereiding op de Om-
gevingswet. De ‘transitiekosten’ worden hoger dan verwacht en nemen door het uitstel ver-
der toe. Als de Omgevingswet in 2022 midden in het kalenderjaar wordt ingevoerd zullen we 
bijvoorbeeld ook twee belasting- en legesverordeningen moeten opstellen en vaststellen. 

Piek werkzaamheden in relatie tot omgevingsplannen
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de inrichting van het 
proces en de opbouw van een omgevingsplan helder en werkbaar zijn. In eerste instan-
tie was het beeld dat keuzes over opbouw en systematiek tot 2029 konden worden ge-
maakt. Een complicerende factor is dat de (landelijke) software om alles op te bouwen en 
te stroomlijnen naar verwachting pas in september/oktober 2021 gereed is. Om toch op tijd 
te kunnen starten, zal er in de eerste helft van 2022 extra inzet nodig van de organisatie. 

BBV indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)  10,2  13,8  9,8  7,3     

Defintie: 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. De afgelopen jaren is voldaan aan de ambities uit de woonvisie. Zowel lokaal als binnen de regio wordt extra inspan-
ning geleverd om te komen tot voldoende nieuwbouwlocaties.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 1.295 V 1.106 V 778 V 778 V

Lasten 1.818 N 1.757 N 1.449 N 1.447 N

A. Saldo van baten en lasten 523 N 650 N 671 N 669 N

Onttrekking reserves 10 V 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 10 V 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 513 N 650 N 671 N 669 N

HOE METEN WE DAT?
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3.2deelprogramma ruimtelijke ontwikeling

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)

Vestigingsplaats Utrecht

Doel De OdrU ondersteunt gemeente en andere overheden in de riogen midden-Nederland bij de uitvoering van omgevingstaken op het 
gebied van bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en 
milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. 

Deelnemende partijen 15 gemeenten in de provincie Utrecht

Openbaar belang en ontwikkelingen De OdrU is een gemeenschappelijke regeling van 15 gemeenten: Bunnik, De Bilt, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zeist, Montfoort, Oudewater, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Vijfheerenlanden. Door een 
wetswijziging op 1 juli 2017 zijn gemeenten verplicht bepaalde (milieu)taken over te dragen aan de omgevingsdienst. Deze taken worden 
sinds 2019 in de uitvoeringsprogramma’s meegenomen. Het bestuur van de OdrU zet de vastgestelde Koers 2019-2022 voort. In de 
provincie Utrecht zijn twee omgevingsdiensten actief, de OdrU en de RUD. De beide diensten hebben al enkele jaren een samenwering 
op inhoud. Recent is de wens ontstaan om de samenwerking meer te formaliseren. Er wordt gezamenlijk aan aan bestuursovereenkomst 
gewerkt. Het is wenselijk om in de regio Utrecht burgers en bedrijven op dezelfde manier te benaderen. Samenwerking kan daarnaast bi-
jdragen aan efficiency. Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is onderzocht door de commissie Van Aartsen. 
De commissie heeft maatregelen benoemd om het VTH-stelsel te verbeteren. Daarnaast heeft de Raad van State in juli 2021 een advies 
gepubliceerd over de wetswijziging om de politieke verantwoordelijkheid over gemeentelijke samenwerkingen te versterken. 

Bestuurlijk belang (incl wijzigingen) Alle 15 gemeenten nemen deel aan het algemeen bestuurlijk overleg. Wethouder De Rooij zit namens de gemeente Rhenen in het Alge-
meen Bestuur. Elke gemeente heeft 1 stem in het Algemeen Bestuur.

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 922.737 31-12-2022: € 708.429

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 8.048.198 31-12-2022: € 7.935.060

Begrotingsresultaat GR 2022 €5.000 

Bijdrage gem Rhenen 2022: € 315.695    2021: € 418.475    2020: € 380.432     

Relatie beoogd maatschappelijk effect De Omgevingsdienst helpt gemeenten bij hun taak om mensen prettig en duurzaam te laten wonen, te leven en te werken. Voor de 
gemeente Rhenen doet zij dit o.a. door: 
- Het adviseren over omgevingsvergunningen (milieudeel) 
- Het toezicht houden bij bedrijven 
- Het uitvoeren van archeologische taken 
- Het beoordelen van ecologische rapporten 
- Het invoeren van bodemonderzoeken in een database 
De OdrU heeft de doelen voor de huidige beleidsperiode vastgelegd in De Koers 2019-2022. 

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?
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3.2deelprogramma ruimtelijke ontwikeling

Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) - vervolg

Risico’s Een aantal zaken kunnen OdrU in de toekomst beïnvloeden en brengen mogelijk (financiële) risico’s met zich mee: 
a. het rapport van de commissie Van Aartsen over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving; b. het advies van de Raad 
van State over de wetswijziging inzake versterking politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen; c. invoering van de Wet 
kwaliteitsborging bouwen (Wkb); d. invoering van de Omgevingswet; invoering van de Wet open overheid (Woo); e. wijziging van de Wet 
Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Doelen/ontwikkelingen 2022 De OdrU verwacht dat er vanuit de energie-duurzaamheidsopgave wettelijke taken voortkomen. Op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving wordt het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting 
voor kantoren met een bepaalde grootte. De ontwikkelingen rondom PAS en stikstofemissie zijn nog in beweging, de eventuele impact is 
afhankelijk van landelijke regelgeving. In 2022 wordt in invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen en de Omgevingswet verwacht. 
Een wijziging van de Wet Bibob kan de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken. De bestuursovereenkomst met de RUD kan 
aanleiding zijn tot verdere intensivering van de samenwerking.   

Programma 3 Fysiek

Deelprogramma 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling
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Deelprogramma 3.3
DUURZAAMHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel 
Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulaire 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 GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: de energietransitie, klimaatbestendigheid en de circulaire economie 
alsook de direct betrokken medewerkers.  

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Inleiding
De duurzaamheidsopgave kent de pijlers energietransitie, klimaatbestendigheid en circulai-
re economie. We richten ons in 2022 met name op de energietransitie. Daarnaast blijven 

we inwoners informeren en stimuleren om energie te besparen. Met een lening duurzaam 
wonen via de SVN kunnen inwoners duurzaamheidsmaatregelen financieren. We onder-
steunen ondernemers bij het opwekken en gebruiken van schone energie. Alle activiteiten 
dragen bij aan het overkoepelende thema energietransitie. In paragraaf 3.8 wordt een over-
zicht gegeven van de reguliere activiteiten met betrekking tot duurzaamheid.

Energietransitie
In het Nederlandse Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 energieneutraal 
is. Dit betekent dat alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Als gemeentelijke 
organisatie willen we in 2040 energieneutraal zijn. Voor onze eigen gebouwen is in het be-
stuursakkoord afgesproken om in 2022 energieneutraal te zijn. Dit betreft het gebruik van 
elektriciteit. Op de daken van het Bestegoed in Elst, de gemeentewerf en het Huis van de 
gemeente wordt al zonne-energie opgewekt. Voor de eerste twee gebouwen is de opbrengst 
ongeveer gelijk aan het gebruik (de hoeveelheid opgewekte zonne-energie fluctueert). Het 
dak van het huis van de gemeente is niet groot genoeg om alle elektriciteit zelf op te wekken. 
Daarom kopen we voor het overige gebruik duurzame energie in (Nederlandse wind energie).
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3.3

Veel energie besparende maatregelen met een korte terugverdientijd hebben we in de afge-
lopen jaren al uitgevoerd. Om verder te gaan met het verduurzamen van ons eigen vastgoed 
is inzicht in mogelijkheden nodig. Ook om uit te zoeken wat nodig is om onze gebouwen te 
verwarmen zonder aardgas. Daarom worden op dit moment afspraken gemaakt voor een 
(technisch) advies. Wat is mogelijk in de verschillende gebouwen, wat gaat het (ongeveer) 
kosten en wat levert het op. Deze plannen geven inzicht in de kosten voor de komende jaren 
om ons gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Deze onderzoeken combineren we met 
het vernieuwen van de energielabels van de gebouwen waarvoor dit nodig en/of verplicht 
is. Vanwege onze voorbeeldfunctie als gemeente richten we ons in eerste instantie op het 
Huis van de gemeente en de gemeentewerf. 

Warmtetransitie
In het Nederlandse Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2050 onafhankelijk is 
van aardgas en dat alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Iedere gemeente in 
Nederland moet daarom uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. 
In de Transitievisie Warmte wordt aangegeven in welke wijk(en) in de gemeente wordt be-
gonnen met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. In Rhenen kiezen we ervoor om in 
twee wijken te beginnen, waarbij per wijk een verschillende oplossing wordt voorgesteld. 

Dit om breed ervaring op te doen met twee mogelijke oplossingen, een collectieve en een 
individuele oplossing. De definitieve keuze wat er in welke wijk moet gebeuren wordt in 
het vervolgtraject gemaakt. In het najaar van 2021 wordt begonnen met het opstellen van 
een wijkuitvoeringsplan voor de geselecteerde wijken. Hiervoor gaan we in gesprek met de 
gebouweigenaren van de wijken Remmerden en Achterberg. Samen kijken we hoe de wijken 
verduurzaamd kunnen worden en hoe ver we hierin willen gaan. Zoveel mogelijk gebruik 
van aardgas beperken of helemaal van het aardgas af? Bij het wijkuitvoeringsplan zal een 
wijkanalyse uitgevoerd worden. Wat zijn de kaders, sociale en fysieke kenmerken van de 
buurt? Op basis hiervan wordt een projectplan of startnotitie opgesteld. Hoe komen we 
tot een breed gedragen uitvoeringsplan? In het uiteindelijke uitvoeringsplan worden ver-
schillende keuzes gemaakt, zowel technisch, financieel, ruimtelijk, bestuurlijk als juridisch. 
Dit zal allemaal samen met de wijk besloten worden. Goede participatie en communica-
tie zijn hierbij noodzakelijk. Hoe gaan we communiceren, wat hebben inwoners nodig om 
stappen te gaan zetten en welke stappen willen ze ook echt gaan zetten? Om als gemeente 
hulp hierbij te krijgen is bij de decembercirculaire 2019 een bedrag van € 202.101 aan de 
gemeente uitgekeerd. Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2019 - in 2020 - is dit be-
drag toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. De kosten voor de wijkuitvoeringsplannen 
kunnen derhalve onttrokken worden aan de voorziening duurzaamheid. 

BBV indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Hernieuwbare elektriciteit 2,9% 4,6% 8,8% 15,0%

 
Defintie: Hernieuwbare energie is energie afkomstig uit natuurlijke bronnen. Deze worden constant hernieuwd en zijn daardoor oneindig beschikbaar. Het gaat om energie uit zon, 
wind, biomassa, bodem, buitenlucht en water. Het betreft hier het percentage hernieuwbare elektriciteit ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik.
Toelichting: Het cijfer voor 2020 was ten tijde van het opstellen van de rapportage nog niet beschikbaar op de website ‘Waar staat je gemeente?’. Het cijfer is opgevraagd bij Rijks-
waterstaat en dus voorlopig. In Rhenen komt de hernieuwbare energie alleen uit zonnestroom.

HOE METEN WE DAT?

deelprogramma duurzaamheid
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3.3deelprogramma duurzaamheid

WAT MAG HET KOSTEN

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 2 V 2 V 2 V 2 V

Lasten 332 N 321 N 294 N 294 N

A. Saldo van baten en lasten 330 N 320 N 292 N 292 N

Onttrekking reserves 62 V 50 V 22 V 22 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 62 V 50 V 22 V 22 V

Geraamd resultaat (A+B) 268 N 270 N 270 N 270 N

Toelichting financiën
De onttrekking aan de reserves en de lasten hangt samen met het inzetten van de 
rijksbijdrage uit de decembercirculaire 2019 ten behoeve van de warmtetransitie. Deze 
bijdrage is bij de resultaatbestemming jaarrekening 2020 aan de reserve duurzaamheid 
toegevoegd. 
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Programma 4
SOCIAAL MAAT-
SCHAPPELIJK

Inleiding
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.
Alle werkzaamheden in het sociaal domein dragen bij aan deze hoofdopgaven.
Het programma Sociaal maatschappelijk kent de deelprogramma’s sociaal domein, jeugd 
preventief, jeugd maatwerk, maatschappelijke ondersteuning preventief, maatschappelijke 
ondersteuning maatwerk, participatie preventief, participatie maatwerk.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Maatschappelijk doel
Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners 
met een ondersteuningsbehoefte.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022 

Impulsplan Covid
De coronacrisis heeft ook de samenleving binnen de gemeente Rhenen geraakt: ziekte, ver-
lies van naasten, baan- en inkomensonzekerheid, leervertragingen, eenzaamheid, jongeren 
van wie het leven is ‘stilgezet’. Het is hierdoor urgent om als gemeente samen met inwo-
ners, ondernemers en andere samenwerkingspartners aan de slag te gaan. Met dit doel voor 
ogen heeft het college middelen beschikbaar gesteld voor een impulsplan Covid. 
Dit plan is een paraplu-plan voor alle benodigde acties op het gebied van jongeren, preven-
tie, economie, arbeidsmarkt, onderwijs, armoede, welzijn en Wmo. 
We brengen eerst in beeld wat de echte vraagstukken zijn, waarbij we een wezenlijk verschil 
kunnen maken. Hierbij investeren we in de sociale cohesie en de vele sociale initiatieven en 
verenigingen in onze gemeente. In kwetsbare wijken en delen van de gemeente werken we 
gebiedsgericht. We hebben hierbij speciale aandacht voor personen en huishoudens, waar-
bij meer problemen tegelijkertijd spelen. De focus hierbij is een brede aanpak, vanuit het 
perspectief en de mogelijkheden van de inwoner zelf en zijn leefomgeving.
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4.3programma sociaal maatschappelijk

Vanuit de visie op Rhenen komt er een vernieuwde visie op het sociaal domein. Dat levert 
een meerjarenbeleidsplan op, waarbij het herstelplan Covid het eerste jaar prioriteit krijgt. 
Uitgangspunt zijn de door het rijk (incidenteel) beschikbaar gestelde middelen. De verbin-
ding wordt gelegd met regulier beleid en activiteiten. Op deze manier werken we aan een 
lange-termijnagenda, zodat de samenleving versterkt uit de crisis kan komen. 

Visie Sociaal Domein
In aansluiting op de visie op Rhenen wordt gewerkt aan een geactualiseerde visie voor een 
verdere transformatie in het sociaal domein ten behoeve van de volgende bestuursperiode. 
Het is noodzakelijk om dit beleid te herzien wegens nieuwe regelgeving van het Rijk, de 
wettelijke herijking van het Wmo beleid, de effecten van de Covid pandemie en de betaal-
baarheid van het voorzieningen niveau in Rhenen.
Het is tevens een goed moment, om samen met de huisvesting van het consultatiebureau 
van de GGD in het Huis van de Gemeente een doorontwikkeling te maken. We denken dan 
aan de inrichting van een ‘sociaal plein’ in het Huis van de Gemeente, waar inwoners met 
hun vragen terecht kunnen voor voorlichting & advies, ondersteuning of maatwerkvoor-
zieningen. Daarbij hoort ook een goede aansluiting bij woningbouwprogrammering als het 
gaat over Wonen, welzijn en zorg. We willen de aanpak van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur 
verder versterken en een aanpak voor multi-problematiek ontwikkelen. 
Daarbij hoort kostenbewustzijn, een goede monitor en een fraudebestendig proces. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 5.168 V 5.255 V 5.346 V 5.380 V

Lasten 23.883 N 23.911 N 23.997 N 24.272 N

A. Saldo van baten en lasten 18.715 N 18.656 N 18.651 N 18.892 N

Onttrekking reserves 81 V 51 V 51 V 51 V

Toevoeging reserves 9 N 9 N 9 N 9 N

B. Mutaties reserves 72 V 42 V 42 V 42 V

Geraamd resultaat (A+B) 18.643 N 18.614 N 18.609 N 18.850 N

Toelichting financiën
In 2022 wordt € 30.000 onttrokken aan de reserve budgetoverheveling (onderdeel partici-
patie nieuwkomers) voor de subsidie aan het Taalhuis. Vanaf 2023 wordt de subsidie gedekt 
uit de middelen, die we ontvangen voor de Wet Inburgering 2021.
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Deelprogramma 4.0
SOCIAAL
DOMEIN

Het deelprogramma sociaal domein is ontstaan in 2018 toen gewerkt ging worden met een 
programmatische opzet binnen het sociaal domein. Inmiddels is de programmatisch opzet 
uitgevoerd en losgelaten. In dit deelprogramma is vanaf de begroting 2022 alleen nog een 
algemeen budget voor het sociaal domein en de netwerken opgenomen.

Voor dit deelprogramma is dan ook geen beleidsdoel geformuleerd. Ook de opzet (wat 
gaan we ervoor doen?, hoe meten we dat? en wie hebben we daarbij nodig?) wijkt af van 
de andere deelprogramma’s. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 17 N 17 N 17 N 17 N

A. Saldo van baten en lasten 17 N 17 N 17 N 17 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 17 N 17 N 17 N 17 N
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Deelprogramma 4.1
JEUGD 
PREVENTIEF

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 ontplooi-
ingsmogelijkheden.
4.1.2 Jonge inwoners groeien zo veilig mogelijk op, zowel thuis als in hun leefomgeving.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: onderwijshuisvesting, peuteropvang, onderwijsachterstandenbe-
leid, jeugd-/jongerenwerk en de direct betrokken medewerkers.

HOE METEN WE DAT?

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 696 V 696 V 696 V 696 V

Lasten 2.040 N 2.034 N 2.031 N 2.029 N

A. Saldo van baten en lasten 1.344 N 1.338 N 1.335 N 1.332 N

Onttrekking reserves 22 V 22 V 22 V 22 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 22 V 22 V 22 V 22 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.322 N 1.315 N 1.313 N 1.310 N

INDICATOREN BBV
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4.1deelprogramma jeugd preventief

GGD regio Utrecht

Vestigingsplaats Zeist

Doel De circa 350 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziek-
ten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Rhenen is verbonden 
aan de GGD regio Utrecht (GGDrU). De GGDrU beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de 
26 Utrechtse gemeenten vanuit de 76 locaties in de regio. Zij doen dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren en de gezondheid  
van alle inwoners te bevorderen. Dit omvat onder andere het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken, vaccinaties, het adviseren van ge-
meenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen van scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun 
kinderen. Daarnaast verlenen zij hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectie- 
ziekte en zorgen zij ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de Veiligheidsregio Utrecht (GHOR).

Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht (26 gemeenten)

Openbaar belang en ontwikkelingen Het Algemeen Bestuur van de GGDrU (bestaande uit de wethouders gezondheid uit alle gemeentes) heeft op 30 januari 2019 de Bestuurs- 
agenda 2019-2023 vastgesteld. De bestuursagenda 2019-2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit onze 
maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen. De inhoudelijke prioriteiten in de bestuursagenda zijn: kansrijk 
opgroeien, gezonde leefomgeving, langer gelukkig en gezond zelfstandig, eigentijds besturen, doorontwikkeling interne organisatie.  

Bestuurlijk belang incl wijzigingen Alle 26 gemeenten nemen deel aan het algemeen bestuurlijk overleg. Wethouder van Eeten zit namens de gemeente in het algemeen 
bestuur. Binnen het algemeen bestuur heeft Rhenen 1/68 stem. De rol van de portefeuillehouder is het verstrekken van inlichtingen en 
afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad. 

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 3.270.000 31-12-2022: € 2.671.000

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 11.739.000 31-12-2022: € 11.682.000

Begrotingsesultaat GR 2022 €0 

Bijdrage gem Rhenen  2022: €774.817  2021: €781.306  2020: € 709.247      

Relatie beoogd maatschappelijk effect De GGD helpt gemeenten bij de publieke gezondheid door middel van onderzoek en advies. Sinds 2020 speelt de GGD een grote rol in de 
bestrijding van het coronavirus. De algemene aanname is dat het coronavirus nog langere tijd blijft.

Risico’s De GGDrU is een grote gemeenschappelijke regeling. In de omvang zit een risico wat betreft de beheersing en de invloed van de ge-
meenteraad op de processen, maar ook een bescherming. Het beleid van de GGDrU wordt door alle 26 gemeentes gecontroleerd en bij een 
financiële tegenvaller wordt het risico door alle 26 gemeentes samen gedragen. De ontwikkelingen in de corona-aanpak en aanwijzingen 
van het Rijk zijn van grote invloed op de af- en opschaling van reguliere processen en prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023. De 
ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar en kunnen snel lopen.

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?
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4.1deelprogramma jeugd preventief

GGD regio Utrecht - vervolg

Doelen/ontwikkelingen 2022 De uitvoering van de bestuursagenda 2019-2023 brengt de ambitie mee een gezonde en veilige leefomgeving te bevorderen waar in- 
woners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Bedreigingen van  
de publieke gezondheid worden bestreden door samen met gemeenten in te zetten op een gezonde leefomgeving, binnen de regio de 
vaccinatiegraad te beschermen en te verbeteren, reizigers beschermd op reis gaan en bij terugkomst geen infectieziekten verspreiden, ge-
meenten en andere instanties de GGD vroegtijdig weten te vinden voor advies, ongewenste situaties en risico’s tijdig worden gesignaleerd 
en opgepakt, cliënten tevreden zijn over het contact met de GGD. Er wordt aangesloten op de ontwikkelingen die de omgevingswet met 
zich meebrengt. De leefomgeving is óók van belangrijke invloed op een langer gelukkig en gezond zelfstandig leven.

Programma 4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma 4.1 Jeugd preventief

Begroting 2022
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Deelprogramma 4.2
JEUGD
MAATWERK
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 gezin-
nen waar de veiligheid in het geding is.
4.2.3 Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het Sociaal Do-
mein.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: leerlingenvervoer, de jeugdhulp, de jeugdveiligheid en de direct be-
trokken medewerkers.

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Norm voor Opdrachtgeverschap
De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is op 10 juni 2020 in een resolutie vastgesteld 
door gemeenten in VNG-verband, zowel voor jeugd als voor beschermd wonen. De uitwer-
king van de NvO voor jeugd geschiedt in samenwerking met de gemeenten van de jeugd-
hulpregio Foodvalley. 

Wat regelt de NvO
Met de NvO spreken gemeenten collectief af waaraan de samenwerking binnen regio’s en 
tussen regio’s minimaal moet voldoen en wanneer er sprake is van kwalitatief goede sa-
menwerking. De NvO geeft duidelijkheid over wat er in ieder geval regionaal en boven-
regionaal tussen regio’s afgesproken wordt. Welke afspraken worden gemaakt en hoe er 
invulling aan de samenwerking gegeven wordt, kan per regio verschillen - mede vanwege 
de keuzes, de historie en de omvang van de regio’s - en krijgt zijn weerslag in een regiovisie. 
In de NvO zijn acht afspraken beschreven, te weten:
1. Opstellen regionale visie
2. Borgen beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp
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3. Aansluiting van de lokale toegang op het regionaal gecontracteerd aanbod
4. Formeel aanspreekpunt van een regio, niet-vrijblijvende governance-vorm
5. Visie op bovenregionale samenwerking
6. Reduceren administratieve lasten
7. Zorgvuldig inkopen
8. Hanteren van reële tarieven.

De afspraken 1, 2, 3 en 5 komen te samen in een op te stellen regionale visie, die moet wor-
den vastgesteld door de gemeenteraden van de zeven gemeenten van de jeugdhulpregio 
FoodValley. Momenteel wordt een nieuwe regionale visie opgesteld. De reeds bestaande 
visiedocumenten: ‘Ons Verhaal’, ‘Visie Veiligheid’ en ‘Visie bovenregionale samenwerking’, 
maken deel uit van de nieuwe regionale visie. Daarnaast worden de strategische uitgangs-
punten bij de inkoop van jeugdhulp toegevoegd. Een van de onderwerpen daarin wordt 
onder andere de borging van de beschikbaarheid en de continuïteit van bepaalde functies 
jeugdhulp en de gewenste ontwikkeling van het zorglandschap.

Deze regionale visie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden in december 2021. 

Afspraak 4: Niet vrijblijvende governance vorm
Momenteel wordt er samengewerkt op basis van een privaatrechtelijke samenwerkings-
overeenkomst. Naast de NvO speelt ook het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaar-
heid zorg voor jeugdigen. In dit wetsvoorstel worden enkele eisen voorgeschreven aan de 
regionale samenwerking van gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Het merendeel van 
deze eisen komen overeen met de in de NvO beschreven eisen. Het wordt verplicht een 

gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) voor de jeugdregio te treffen en het instellen van 
een regionale entiteit met rechtspersoonlijkheid en sluit een regionale samenwerking op 
basis van een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst uit. 

Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Het doel van de rijks-
overheid is nu een inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vanaf 1 januari 2023, daarna heb-
ben gemeenten nog een jaar de gelegenheid voor het treffen van een GR en het instellen 
van een regionale entiteit. 

Naast het hierboven beschreven wetsvoorstel is momenteel ook een wetsvoorstel in proces 
welke ziet op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Het wetsvoor-
stel ziet - kort beschreven - onder andere in een betere positie van raadsleden (vanuit de 
kaderstellende en controlerende rol) binnen de besluitvorming in en door een GR, aanvul-
lende controle-instrumenten en een verandering in de begrotingscyclus. Dit wetsvoorstel 
ligt momenteel nog bij de Tweede Kamer.

Afspraken 6 en 8: Geen acties voor reduceren administratieve lasten en hanteren van reële tarieven 
Bij de uitvoering van de regionale werkzaamheden jeugd wordt al zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het reduceren van de administratieve lasten. 

Over de tarieven is via het NvO de volgende afspraak gemaakt. Gemeenten hanteren in hun 
contracten reële tarieven en kunnen rekenen op transparantie van aanbieders in de opbouw 
van hun tarief. Deze afspraak behoeft geen invulling te krijgen, omdat alle vastgestelde 
tarieven reeds zijn gebaseerd op kostprijsonderzoeken. 

BBV indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar ) 8,8% 9,0% 8,9% 7,9% 6,6%

Defintie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugd-
wet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedings-
problemen van de ouders.
Toelichting: Het percentage jongeren met jeugdhulp voor Nederland is 11,9% in 2020. In gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is dit 10,6%.

HOE METEN WE DAT?

OVERIGE INDICATOREN BBV
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WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 66 V 66 V 66 V 66 V

Lasten 5.932 N 5.935 N 5.935 N 5.935 N

A. Saldo van baten en lasten 5.867 N 5.869 N 5.869 N 5.869 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 5.867 N 5.869 N 5.869 N 5.869 N

Toelichting financiën
Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is bij de jeugdzorg geen rekening gehouden met een 
volumegroei. Voor jeugd is de meerjarige voorspelling een blijvende stabilisatie rond de 
320-350 cliënten op enig moment in zorg. We kijken terug op een niet te voorspellen pe- 
riode en die onvoorspelbaarheid speelt ook in de nabije en misschien zelfs verdere toekomst 
een grote rol. Het jaar 2020 zagen we een lichte daling in de aantallen, maar een stijging 
in de zware specialistische -lees duurdere- jeugdhulp, waardoor de lichte daling geen effect 
had op de budgetomvang.
Het budget voor jeugd wordt jaarlijks in de voorjaarsrapportage geïndexeerd. Alleen als 
we in enig jaar een structurele groei of daling waarnemen, worden de budgetten daarop 
aangepast. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel
Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die on-
derling betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen.
4.3.1 Inwoners leven gezonder, voelen zich veiliger, zijn zelfredzamer en kunnen zich ont-
plooien.
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 GAAN WE ERVOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: maatschappelijke huisvesting (gezondheidscentra, sportaccom-
modaties en dorpshuizen, volksgezondheid), sport, bibliotheek, muziek, welzijn, vrijwilli-
gers, mantelzorg en buurtsportcoaches alsmede de direct betrokken medewerkers.        

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Nieuw MFG Rhenen
Eind 2021 is de aanbestedingsprocedure afgerond en is de winnaar van de aanbesteding 
bekend. In 2022 zal het vervolg samen met de winnaar worden opgepakt. Dit betekent 
het doorlopen van een participatieproces rondom het winnende concept ontwerp van 
gebouw en buitenruimte met omwonenden en gebruikers. Daarna zal in de 2e helft 2022 
de aanvraag rondom bestemmingsplan en omgevingsvergunning worden opgepakt.  

 
 
Dit loopt door tot in 2023. In het najaar van 2023 wordt begonnen met de bouw en 
afronding van de bouw en inrichting van de buitenruimte vindt plaats in het voorjaar 
van 2025. Hierbij wordt opgemerkt dat in de planning geen rekening is gehouden met 
eventuele procedures in verband met het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 396 V 396 V 396 V 393 V

Lasten 3.635 N 3.640 N 3.674 N 3.925 N

A. Saldo van baten en lasten 3.239 N 3.244 N 3.279 N 3.532 N

Onttrekking reserves 59 V 29 V 29 V 29 V

Toevoeging reserves 9 N 9 N 9 N 9 N

B. Mutaties reserves 50 V 20 V 20 V 20 V

Geraamd resultaat (A+B) 3.189 N 3.225 N 3.259 N 3.512 N

HOE METEN WE DAT?

INDICATOREN BBV

Deelprogramma 4.3
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 
PREVENTIEF
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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 GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere acitivieiten: de GGZ, WMO en de direct betrokken medewerkers.  

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Decentralisatie Beschermd Wonen
De huidige situatie
Beschermd Wonen is een centrum gemeentelijke taak. Ede voert dit uit voor de Vallei- 
regio (Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen). Ede ont-
vangt de financiële middelen van het Rijk. De verdeling van het landelijke BW-budget 
over de centrumgemeenten is tot op heden altijd gegaan op basis van historisch ge-
bruik. De regio waar iemand daadwerkelijk in BW verblijft, is inhoudelijk en financieel 
verantwoordelijk. 

Decentralisatie, objectief verdeelmodel, ingroeipad en woonplaatsbeginsel:
Hieronder geven we de belangrijkste ontwikkelingen weer die met ingang van 2022 gaan veranderen. 

1. De decentralisatie van Beschermd Wonen:
De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen wordt verlegd van de centrumgemeenten 
naar alle gemeenten. Elke gemeente krijgt dan ook een eigen budget in plaats van dat de 
middelen naar de centrumgemeenten gaan.

2. Objectief verdeelmodel:
Dit eigen budget wordt niet langer historisch, maar objectief bepaald. De centrumgemeen-
ten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat 
moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Elke gemeente krijgt een bud-
get dat is berekend o.b.v. een aantal objectieve criteria die de kans op BW gebruik voorspel-
len. Dit is net zoals in de rest van de Wmo al het geval is. Het nieuwe budget kan afwijken 
van het historisch budget.
 
3. Ingroeipad van 10 jaar:
Er wordt een ingroeipad van 10 jaar gehanteerd om te komen van het huidige historische 

Deelprogramma 4.4
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING
MAATWERK
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verdeelmodel naar een landelijk objectief verdeelmodel. Dat betekent dat gemeenten niet 
in één keer hun nieuwe objectieve budget ontvangen, maar stijgt dit budget in een periode 
van 10 jaar. Gemeenten krijgen 100% van hun objectief budget voor het eerst in 2032.

4. Woonplaatsbeginsel:
Niet langer de gemeente waar iemand in BW verblijft is leidend voor de kosten, maar de 
gemeente waar iemand voor het laatst zelfstandig woonde krijgt de rekening voor verblijf 
in BW (de gemeente die beschikt, is automatisch de gemeente die betaald). De landelijke 
toegankelijkheid voor Beschermd Wonen blijft het uitgangspunt. Om te borgen dat dit 
mogelijk is en blijft, is dit geborgd in de wet. 

Gevolgen van de decentralisatie
Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten de beslissingen over Beschermd Wonen geza-
menlijk nemen (inhoudelijke doordecentralisatie). Met ingang van 1 januari 2023 start het 
bovengenoemde ingroeipad en krijgen de gemeenten geleidelijk een eigen budget.
Afstemming en samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen zal altijd nodig blijven 
om er o.a. voor te zorgen dat de capaciteit in de regio op het juiste peil blijft.

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg
Wat betekent de wet voor de gemeente Rhenen? Welke stappen moeten ondernomen worden?
Zorgfraude is een maatschappelijk probleem dat de aandacht verdient. De gemeente wil 
het zorggeld besteden aan passende zorg voor iedereen en niet aan partijen die misbruik 
maken van kwetsbare inwoners en van het zorggeld. Op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de verplichting om een toezichthouder 

aan te wijzen. Tot nu toe is in de gemeente Rhenen alleen een toezichthouder kwaliteit 
aangewezen (de GGDrU) en niet een toezichthouder rechtmatigheid. 
In de Jeugdwet is het toezicht op de kwaliteit belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) en is het toezicht op de rechtmatigheid de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. De Jeugdwet geeft geen directe verplichting om een toezichthouder rechtma-
tigheid voor de Jeugdwet vast te leggen, maar de gemeenteraad dient wel bij verordening 
regels vast te stellen die ten onrechte ontvangen voorzieningen of persoonsgebonden bud-
getten voorkomt, als ook misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

In Rhenen is tot nu toe het toezicht op de rechtmatigheid voor zowel de WMO als de 
Jeugdwet niet ingericht. Op eerdere vragen vanuit de Raad hierover is aangegeven dat er 
een aanzet geweest is tot onderzoek, maar dat dit vanwege andere prioriteiten nog niet 
tot een gedegen resultaat heeft geleid. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 
6 juli toegezegd regelmatig aandacht te zullen besteden aan het onderzoek, zodat er ook 
vorderingen worden geboekt. 

Het onderzoek moet inzicht geven hoe we vanuit de huidige situatie naar de gewenste 
situatie kunnen komen om te kunnen voldoen aan de (minimale) wettelijke eisen van de 
Wmo en Jeugdwet voor wat betreft toezicht en handhaving (rechtmatig, doeltreffend en 
doelmatig). Het doel is om dit dit onderzoek voor 1 april 2022 af te ronden met een rap-
port, een collegevoorstel en een raadsvoorstel ter consultatie. Het college informeert de 
raad over de probleemstelling, opdrachtformulering en resultaat van het onderzoek (ter 
consultatie en vaststelling van de opdracht). Daarbij volgt een begroting van het onder-
zoek en een passend dekkingsvoorstel.  
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BBV indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo 
Aantal per 10.000 inwoners

 600,0  610,0  590,0  590,0    

Defintie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep (18 jaar en ouder). Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader 
van de Wmo.
Toelichting: Eind augustus kwamen we voor deze indicator uit op 483 cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners in de bevolkingsgroep 18 jaar en ouder.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 118 V 118 V 118 V 118 V

Lasten 4.637 N 4.654 N 4.682 N 4.687 N

A. Saldo van baten en lasten 4.519 N 4.536 N 4.564 N 4.569 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 4.519 N 4.536 N 4.564 N 4.569 N

Toelichting financiën
Voor de Wmo is over 2022 tot en met 2025 geen rekening gehouden met volumegroei. Dit 

betekent dat het budget uit de voorjaarsrapportage 2021 is doorgetrokken in het meerjaren 
perspectief. Bij ieder planning en control product wordt de begroting op basis van de dan 
lopende beschikkingen en het verwachte verzilveringspercentage indien nodig aangepast. 
Het jaar 2020 laat zien dat het gebruik van de WMO-voorzieningen moeilijk blijkt te voor-
spellen. Er is nu geen directe aanleiding om uit te gaan van een forse volumegroei of zelfs 
daling. Het goed blijven monitoren van de budgetten is daardoor van groot belang.
Het budget voor jeugd wordt jaarlijks in de voorjaarsrapportage geïndexeerd. Alleen als 
we in enig jaar een structurele groei of daling waarnemen, worden de budgetten daarop 
aangepast. 

De stijgende lasten in bovenstaande tabel is de reeds verwerkte indexering van de Vallei-
hopper. Dit is gebeurd conform de ontwerpbegroting 2022-2025 van de bedrijfsvoering 
organisatie Valleihopper. 

4.4deelprogramma maatschappelijke ondersteuning maatwerk

HOE METEN WE DAT?
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel
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? 
Reguliere activiteiten: vluchtelingenwerk, nieuwkomers, maatschappelijke begeleiding en 
de direct betrokken medewerkers.

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Wet Inburgering
Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering 2021 in werking. Het nieuwe 
inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel van in-

burgering, namelijk dat alle inburgeraars snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse 
maatschappij, het liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in een specifiek doel voor 
het nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeraars bereiken het voor hen hoogst haalbare taal-
niveau (liefst B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte 
inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject. 

Het centrale principe is dat gemeenten de regie voeren op de uitvoering van de inburgering. 
De inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht.

In 2021 hebben wij de uitvoering van de wet voorbereid: met de arbeidsmarktregio Food 
Valley hebben we de drie leerroutes voor de inburgering ingekocht, de uitvoering heb-
ben wij belegd bij de gemeente Veenendaal en dit is vast gelegd in een addendum op de 
dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen. Ook zijn er samenwerkingsafspraken tot 
stand gekomen met maatschappelijke partners zoals het Netwerk voor Nieuwkomers en 
het Taalhuis. De gemeente Veenendaal heeft een implementatieplan uitgevoerd om de 
organisatie voor te bereiden op de uitvoering.

Deelprogramma 4.5
PARTICIPATIE
PREVENTIEF
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4.5deelprogramma participatie preventief

Ook is er een aanpak vastgesteld voor inwoners van onze gemeente die nog onder de oude 
wet vallen, maar de inburgering afronden onder de nieuwe wet.

In 2022 start de uitvoering. Op vijf aspecten is het van belang de ontwikkelingen te blijven 
volgen: 
• Zijn de ingekochte leerroutes adequaat en passend, is de uitvoering conform overeen-

komst (met de regio).
• Accountbeheer op de uitvoering door Veenendaal in proces en op resultaat.
• Ontwikkeling van de samenwerking met lokale partners en inbedding in het sociaal 

domein.
• Financiële monitoring (uitgangspunt van de gemeente Rhenen is dat de door het rijk 

beschikbaar gestelde budgetten taakstellend zijn).
• Niet in de laatste plaats willen we weten of de inwoners die zich hier als statushouder 

hebben gevestigd met de door hun geleverde inspanningen om in te burgeren en de 
geboden ondersteuning ook daadwerkelijk hun plek in Rhenen weten te vinden. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 194 N 164 N 162 N 159 N

A. Saldo van baten en lasten 194 N 164 N 162 N 159 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 194 N 164 N 162 N 159 N

Toelichting financiën
De subsidie voor het Taalhuis is structureel in de begroting verwerkt. In 2022 vindt dekking 
voor een deel van de subsidie plaats uit de reserve budgetoverheveling. Vanaf 2023 wordt 
het beschikbare budget voor de Wet Inburgering voor € 30.000 ingezet voor het taalhuis 
(in deelprogramma 4.3). Dit betekent dat de lasten voor de Wet Inburgering vanaf 2023 
lager zijn.
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Deelprogramma 4.6
PARTICIPATIE
MAATWERK

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 participatiewetuitkering.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: sociale werkvoorziening (WSW-IW4), de gebundelde uitkering 
(BUIG: uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz2004 en loonkos-
tensubsidie), het minimabeleid, de schuldhulpverlening en de direct betrokken mede-
werkers.

HOE METEN WE DAT?

INDICATOREN BBV
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BBV indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Personen met een bijstandsuitkering 
Aantal per 10.000 inwoners

 237,2  214,1  198,6  266,3 222,0   

Defintie: 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.
Toelichting: Het cijfer voor 2020 wordt door ons niet herkend. We achterhalen nog hoe dit cijfer tot stand is gekomen.

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 4,0% 3,0% 3,0%

Defintie: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid 
een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) 
en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel.  
De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

4.6deelprogramma participatie maatwerk

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 3.892 V 3.980 V 4.070 V 4.107 V

Lasten 7.427 N 7.467 N 7.496 N 7.521 N

A. Saldo van baten en lasten 3.535 N 3.488 N 3.426 N 3.414 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 3.535 N 3.488 N 3.426 N 3.414 N

Toelichting financiën
De daling van het saldo van baten en lasten wordt met name veroorzaakt door een daling 
van de WSW kosten. Vanaf 2015 vindt er geen nieuwe instroom meer plaats in de WSW 
en worden de kosten door uitstroom jaarlijks lager.

HOE METEN WE DAT?
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Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (GR IW4)

Vestigingsplaats Veenendaal

Doel In het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is de gemeente Rhenen een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan met de gemeenten Veenendaal en Renswoude. Deze gemeenschappelijke regeling voorziet in de 
uitvoering van de wettelijke verplichtingen.

Deelnemende partijen De gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude.

Openbaar belang en Ontwikkelingen IW4 is het Sociaal Werkbedrijf voor de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Zij begeleiden mensen met een doelgroepindicatie of 
een WSW indicatie naar en op het werk. De doelstelling is zo regulier mogelijk werk. Voor wie dit (tijdelijk) niet mogelijk is, is er werk bij IW4 
zelf. IW4 biedt daarnaast re-integratiediensten voor inwoners van de deelnemende gemeente met een bijstandsuitkering. In 2018 is besloten 
tot een nieuwe opdracht aan IW4, die voldoende zekerheid biedt voor de SW-doelgroep en gericht is op het bevorderen van een inclusieve 
arbeidsmarkt. IW4 heeft in in 2019 een transitieplan opgesteld om aan de nieuwe opdracht vorm te kunnen geven. Dit transitieplan wordt 
vanaf 2021 uitgevoerd. Daarnaast is gewerkt aan een huisvestingsplan dat financieel en anderszins beter past bij het huidige IW4.

Bestuurlijk belang (incl wijzigingen) De gemeente wordt in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door wethouders 
De Heer-Verheij en Boerkamp.

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 2.202.000 31-12-2022: € 2.141.000

Vreemd Vermogen 1-1-2022: € 4.050.000 31-12-2022: € 4.000.000

Begrotingsesultaat GR 2022 116.000 N

Bijdrage gem Rhenen 2022: €32.460  2021:€ 68.439  2020: € 127.976

Relatie beoogd maatschappelijk effect Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op diverse manieren begeleiding op de werkvloer. Dat kan intern bij IW4 zijn of bij reguliere werk-
gevers door middel van detachering. Het doel is om dit zoveel mogeljk bij reguliere werkgevers te organiseren.

Risico’s Door een daling van de rijksbijdrage per deelnemer en de daling van het aantal deelnemers door het afschaffen van de Wsw is het noodzake-
lijk een toekomstbestendige visie op bedrijfsvoering te ontwikkelen. Deelnemende gemeenten verstrekken aanvullende subsidie. Negatieve 
resultaten zullen echter voor zover niet op te vangen binnen het eigen vermogen van IW4 voor rekening en risico van de deelnemende 
gemeenten blijven. 
De Coronacrisis heeft in 2020 een flinke impact gehad op de bedrijfsvoering van IW4. Het Rijk heeft hierin een financiële compensatie in 
geboden. Voor 2021 blijft de verdere ontwikkeling van deze crisis een risicofactor voor de prestaties van IW4.

Doelen/ontwikkelingen 2022 Verder uitvoering geven aan het transitieplan waarmee IW4 kan voldoen aan haar nieuwe opdracht om blijvende hoogwaardige uitvoering van 
de Wsw en een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet, waarmee ook positief wordt bijgedragen aan de inclusieve arbeids-
markt en de werkgelegenheid van mensen die nu werkzaam zijn binnen de Wsw geborgd wordt. Daarnaast speelt in 2022 de realisatie van 
het huisvestingsplan.

Programma 4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma 4.6 Participatie maatwerk

4.6deelprogramma participatie maatwerk

Begroting 2022

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?
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Programma 5
ECONOMIE EN 
TOERISME

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 eco-
nomie, het vestigingsklimaat voor ondernemers, recreatie en toerisme, plattelandsontwik-
keling en de regionale samenwerking. 
Het programma Economie & toerisme kent het deelprogramma economische zaken. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Maatschappelijk doel
De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie 
op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 – Economie & toerisme

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 297 V 298 V 299 V 299 V

Lasten 1.494 N 1.431 N 1.407 N 1.406 N

A. Saldo van baten en lasten 1.196 N 1.133 N 1.108 N 1.107 N

Onttrekking reserves 85 V 42 V 19 V 19 V

Toevoeging reserves 2 N 2 N 2 N 2 N

B. Mutaties reserves 83 V 40 V 17 V 17 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.113 N 1.092 N 1.090 N 1.090 N

Toelichting financiën
Het college wil een extra impuls geven aan het economische herstel na corona. In de per-
spectiefnota 2022 heeft het college daarom geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 
de economische agenda en recreatie en toerisme (inclusief Vuelta). In 2022 gaat het om  
€ 131.000, in 2023 om € 46.000 en vanaf 2024 om € 36.000. Dit zorgt voor een daling van 
de lasten. 
In het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme is een aantal incidentele lasten opgeno-
men voor 2022 en 2023. In 2022 zijn deze incidentele lasten hoger dan in 2023.
In 2022 wordt naast de structurele onttrekking aan de reserve restauratie Cuneratoren (dek-
king kapitaallasten) ook € 66.000 uit de reserve collegeprogramma onttrokken voor de extra 
impuls aan het economisch herstel na corona. In 2023 vindt naast de structurele onttrekking 
voor de cuneratoren een incidentele onttrekking aan de reserve budgetoverheveling plaats 
voor het wandelroutenetwerk.
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Deelprogramma 5.1
ECONOMISCHE
ZAKEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel
De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie 
op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.
5.1.1 Rhenen is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en mid-
delgrote ondernemingen.
5.1.2 De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke gronden.
5.1.3 Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd.
5.1.4 Rhenen is een aantrekkelijk toeristische bestemming met voldoende attractieve cul-
turele, recreatieve en toeristische mogelijkheden voor alle doelgroepen. De beleidsvisie re-
creatie en toerisme is aangepast aan deze tijd.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Reguliere activiteiten: het ondernemersklimaat, de markten, evenementen, cultuur, het 
monumentaal vastgoed (Cuneratoren, stadsmuren), de lokale omroep, de VVV, Kwinte-
looijen, de passantenhaven en de direct betrokken medewerkers.

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Economische agenda
In het najaar van 2022 bespreekt de raad de opgaven uit de economische agenda en maakt 
keuzes. De Economische Agenda is gevuld met thema’s waar integraal aan gewerkt wordt. 
Keuzes die betrekking hebben op Toekomstbestendige bedrijventerreinen, de transitie van 
het buitengebied voor agrarische ondernemers naar circulaire landbouw, circulariteit, de 
eiwittransitie (visie buitengebied, eiwittransitie) en Centrum Rhenen. Om bedrijven te kun-
nen laten ondernemen zijn er meer werklocaties nodig. Uitbreiding, naast intensivering van 
ruimte en stapelen van functies. Om Remmerden toekomst bestendig te maken als bedrij-
venterrein zullen we de komende jaren inzetten op klimaatadaptatie en verduurzaming. Bij 
ieder vrijgekomen kavel zullen aanpassingen gedaan worden. Richtlijnen om duurzaam om 
te gaan met ruimte zullen worden toegepast. Uit het koopstromen onderzoek bleek al dat 
online verkopen een groter aandeel heeft. Naar verwachting is dat online aandeel verder toe-
genomen. Om de binnenstad vitaal te houden, worden digitaliseringstrajecten ondersteund. 
Initiatieven vanuit de winkeliers, ook zoals het vergroenen van het centrum zullen worden 
gefaciliteerd. De keuze hoe we dat doen moet nog gemaakt worden. De keuzes bepalen ook 
het benodigde budget. Het budget voor 2022 uit de perspectiefnota is nu € 58.000, met  
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€ 15.000 extra voor de jaren daarna. Naar verwachting zijn voor de toekomstbepalende trajec-
ten zoals landbouw transitie, extra inzet op de verduurzaming en uitbreiding bedrijventerrein 
en om Rhenen te versterken van dagtoerisme naar meerdaagstoerisme extra middelen nodig. 
Na het vaststellen van de economische agenda eind 2021 is hier meer duidelijk over, maar een 
grove inschatting van de benodigde middelen zijn: voor landbouwtransitie: € 250.000 aan FTE 
inzet voor de komende 5 jaar, voor verduurzaming en uitbreiding bedrijventerrein: € 250.000 
aan FTE inzet over 5 jaar en om Rhenen te versterken van dagtoerisme naar meerdaagstoerisme:  
€ 200.000 over 5 jaar. De dekking daarvoor moet nog worden gezocht in de begroting. Daar 
waar de dekking niet in de begroting zit wordt een nieuwe aanvraag gedaan in de PPN 2023. Om 
de ambitie voor deze complexe en meerjarige dossiers te realiseren is met name FTE inzet nodig 
voor projectleiding, aanjagen en onderzoek. 

Passantenhaven
De realisatie van de vernieuwde passantenhaven, inclusief beschikbaarheid van camperplaat-
sen, geeft een impuls aan het lokale toerisme. De watersporters krijgen een goed geoutil-
leerde haven, zodat ‘watertoeristen’ met meer comfort een nacht kunnen doorbrengen. De 
vernieuwing kan ook een impuls geven aan de lokale economie, met name de horecasector en 
detailhandel zullen profiteren van toename van watersporters en camperaars. De eerste helft 
van 2022 zal in het teken staan van het uitwerken van het definitief ontwerp, het versterken 
van het draagvlak onder omwonenden en andere lokale stakeholders en het doorlopen van 
de noodzakelijke planologische procedures. Daarbij zal het oordeel van Rijkswaterstaat alles-
bepalend zijn. 

De vernieuwing van de passantenhaven past in een breder plaatje van gebiedsontwikkeling om-
dat het burgerinitiatief ook aangegrepen wordt om het aanpalende gebied, inclusief de Loswal, 
te vernieuwen. De planvorming rond de passantenhaven dient dus parallel te lopen met de 
planvorming rond het bredere gebied. Dat betekent: 
a. een investering in de Loswal, inclusief de aanleg van basisvoorzieningen voor de binnen-

vaartschippers die gebruik maken van de Loswal;
b. verplaatsing van de trailerhelling aan de kant van Moeke. De vraag is wat de juiste alterna-

tieve plek is om de overlast en verkeersdruk te verminderen;
c. vergroening en verfraaiing van het gebied zodat de haven niet alleen aantrekkelijk is voor 

watersporters maar ook voor (lokale) passanten die willen flaneren langs de kades. 
Deze brede gebiedsontwikkeling vraagt interne afstemming tussen de afdelingen Economie en 
Ruimte, Openbare ruimte en Vergunningen. Naast een aangewezen projectleider is er ook extra 
fte nodig om gezamenlijk de plannen te ontwikkelen. Dat vraagt voor de begroting 2022 naast 
0,3 fte projectleiding, 0,3 fte vanuit genoemde afdelingen om de planvorming in 2022 te rea-
liseren. Naar alle waarschijnlijkheid kan de projectleiding niet opgevangen worden binnen de 
begroting en wordt een apart voorstel inclusief dekking gedaan. Inzet vanuit de diverse afdelin-
gen kan worden opgevangen in de huidige formatie.

‘t Brandtweer
In 2022 zal de verkoop van de panden aan de Kerkstraat 1-3 aan Stichting ’t Brandtweer daad-
werkelijk gerealiseerd worden, waarmee de gelden terugvloeien naar de algemene middelen. 
Voorwaarde is dat het Bestemmingsplan goedgekeurd wordt en de Omgevingsvergunning 

5.1deelprogramma economische zaken
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wordt afgegeven. Voorwaarde is ook dat er vanuit omwonenden geen bezwaren worden inge-
bracht. Er is een groep omwonenden die bezwaar zouden kunnen indienen indien het besluit 
over invoering van het vergunning parkeren nog niet genomen is voor ter inzage legging van 
de plannen. Mochten de planologische procedures in 2021 positief worden afgerond dan is 
2022 het jaar dat Stichting ’t Brandtweer de verbouwing zal uitvoeren en naar verwachting 
zal het pand in dat jaar ook worden geopend. Daarmee is het museumkwartier een voor-
ziening rijker ter bevordering van maatschappelijke, culturele en zakelijke ontmoetingen en 
ondernemerschap. Daarbij ontstaat een extra beweging in het gebied dat mogelijk ook een 
aanzuigende werking heeft op het museum. Zodra de verkoop van de panden definitief is, 
komt in 2022 ook een einde aan de projectleiding van gemeentezijde.

Kwintelooijen
In 2020 heeft een marktuitvraag plaatsgehad om een ondernemer te vinden die in het recre-
atie- en natuurgebied Kwintelooijen een horecavoorziening wil realiseren voor de groeiende 
groep bezoekers. In juli 2020 won de inzending van twee ondernemers, onder de naam Bij-
Quinty, de uitvraag. Een jaar later hebben beide ondernemers een nieuwe partner gevonden die 
het lopende traject nieuw leven in kan blazen. Tot dusver konden de gepresenteerde plannen 
de goedkeuring krijgen van de Welstandscommissie. Daarnaast ondervonden de ondernemers 
problemen bij het aantrekken van financiers, mede vanwege de corona crisis. De nieuwe part-
ner, verbonden aan de Veenendaalse onderneming Ingenious Tomorrow, heeft de aandelen van 
BijQuinty overgenomen, inclusief alle verplichtingen die de oorspronkelijke ondernemers met 
de gemeente Rhenen zijn aangegaan. De nieuwe partner neemt de kennis van het bedrijf Inge-

nious Tomorrow mee om een impuls te geven aan de planvorming, de nieuwe partij straalt de 
ambitie uit om een plan te realiseren dat waarde toevoegt aan Kwintelooijen. De voorziening is 
niet alleen een uitspanning voor bezoekers maar zal ook betekenis hebben voor de natuurbele-
ving en –educatie. Het jaar 2022 zal in de eerste maanden in het teken staan van planontwerp, 
inclusief het doorlopen van de benodigde planologische procedures. De ambitie van de nieuwe 
eigenaar is om de voorziening voor de zomer 2022 te openen. 

Stadsmuseum Rhenen: jong museum met ambities
Levendige ontmoetingsplek. 
Stadsmuseum Rhenen, opvolger van het gemeentelijk museum Het Rondeel, opende in de-
cember 2018 officieel zijn deuren in het Oude Raadhuis. Publiek vindt hier ook een toeristisch 
informatiepunt (VVV), een Museumcafé en een Trouwzaal. Een monument dat jarenlang be-
perkt toegankelijk was, is in enkele jaren een levendige ontmoetingsplek geworden voor ge-
schiedenis en cultuur. Stadsmuseum Rhenen is daarmee een vaste factor in het cultuuraanbod 
van Rhenen, en wil in 2022-2025 haar vleugels verder uitslaan.

Ambitie
De stichting wil voortbouwen op het (coronaloze) eerste jaar 2019, waarin 2800 bezoekers ver-
welkomt konden worden. 1000 voor de horeca en 1100 voor de VVV. Na de corona-dips in 2020 
en 2021 ligt de focus op 5000 museumbezoekers in 2025, 2000 bezoekers voor de VVV en 2000 
voor de horeca. Een evaluatie door een onafhankelijk adviesbureau heeft aangetoond dat het 
Stadsmuseum potentie heeft om uit te groeien tot een regionaal gewaardeerd museum.

5.1deelprogramma economische zaken
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Convenant/Financiën
Voor de exploitatie ontving Stichting Het Oude Raadhuis van 2018-2021 jaarlijks 
€ 238.000, waarvan meer dan de helft aan huisvestingskosten moest worden betaald. 
Minimaal € 60.000 moet steeds worden bijverdiend om de exploitatie sluitend te maken. 

De ambities voor de komende jaren maken het noodzakelijk reserveringen te doen in de 
begroting. Een nieuwe meerjarige-subsidie voor 2022-2025 en het bijbehorende conve-
nant zijn in 2021 afgesloten. Stichting het Oude Raadhuis wil aanvullende subsidies elders 
zien te verwerven.

5.1deelprogramma economische zaken

BBV indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Functiemenging (%) 44,5% 44,0% 44,7% 43,8%

Defintie: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen 
wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)  
(Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

 149,7  151,9  157,7  166,7     

Defintie: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Demografische druk (%) 83,3% 84,4% 84,0% 83,6% 83,5%

Defintie: Het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar

HOE METEN WE DAT?

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 297 V 298 V 299 V 299 V

Lasten 1.494 N 1.431 N 1.407 N 1.406 N

A. Saldo van baten en lasten 1.196 N 1.133 N 1.108 N 1.107 N

Onttrekking reserves 85 V 42 V 19 V 19 V

Toevoeging reserves 2 N 2 N 2 N 2 N

B. Mutaties reserves 83 V 40 V 17 V 17 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.113 N 1.092 N 1.090 N 1.090 N
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Programma 6
VEILIGHEID EN 
HANDHAVING

Inleiding 
Het programma veiligheid & handhaving bestaat uit de taken op het gebied van open-
bare orde en de aanpak van overlast en criminaliteit, toezicht en handhaving voor de 
naleving van regels en beleid en de fysieke veiligheid door brandweerzorg, crisisbeheer-
sing en geneeskundige hulpverlening.
 
• In het Integraal Veiligheidsplan en het Uitvoeringsplan staan de doelen en prioritei-
ten die de wij op het terrein van openbare orde en veiligheid nastreven, de resultaten 
die daartoe binnen de looptijd van het plan worden beoogd en de inspanningen die de 
veiligheidspartners leveren. We richten ons over het algemeen op de inzet van preven-
tieve maatregelen en de bestuursrechtelijke aanpak. Het Openbaar Ministerie (OM) en 
de politie richten zich op de repressieve maatregelen en strafrechtelijke vervolging.

• Met toezicht en handhaving zetten we in op het vergroten van de naleving van re-
gels en beleid. Dat is belangrijk, omdat we met de naleving van die regels en dat beleid 
samen met onze inwoners zorgen voor een leefbaar, gezond en veilig Rhenen. Om een 
leefbaar, gezond en veilig Rhenen te creëren, werken toezichthouders, boa’s en juris-
ten samen met interne en externe partners. In ons handhavingsbeleid en ons jaarlijkse 
handhavingsprogramma bepalen we prioriteiten waarop we onze handhavingscapaci-
teit inzetten. Het gesprek aangaan met onze inwoners, ondernemers en bezoekers en 
daarmee het veranderen van ongewenst gedrag ons uitgangspunt. We zetten in op het 
vergroten van de weerbaarheid en verdraagzaamheid van onze inwoners. Elkaar aan-
spreken op gedrag lijkt de laatste jaren moeilijker geworden. Dat moet weer terug ko-
men. We willen onze inwoners een helpende hand bieden en zetten daarom in bepaalde 
gevallen in op buurtbemiddeling. Gedragsverandering kost tijd en dat houden we dan 
ook in het oog. Handhavend optreden schuwen we echter niet. Ongewenste situaties 
moeten ook gestopt kunnen worden en handhaving kan daarvoor een goed middel zijn. 

• De Veiligheidsregio Utrecht waarborgt de fysieke veiligheid van burgers en bedrij-
ven door een doelmatige en slagvaardige crisisorganisatie, brandweerzorg en genees-
kundige hulpverlening.
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6

Het programma Veiligheid en handhaving bestaat uit 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 MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 26 V 26 V 26 V 26 V

Lasten 2.206 N 2.205 N 2.220 N 2.219 N

A. Saldo van baten en lasten 2.180 N 2.180 N 2.194 N 2.193 N

Onttrekking reserves 56 V 56 V 56 V 56 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 56 V 56 V 56 V 56 V

Geraamd resultaat (A+B) 2.124 N 2.124 N 2.138 N 2.138 N

veiligheid en handhaving
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig 
voelen.
6.1.1 Zorgdragen voor het vergroten van de algehele veiligheid (objectief en subjectief) van 
onze inwoners en aanpak van ondermijnende criminaliteit.
6.1.2 Fysieke veiligheid van burgers en bedrijven waarborgen door een doelmatige en slag-
vaardige organisatie van de brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Tot de reguliere activiteiten van het deelprogramma openbare orde en veiligheid behoren 
o.a. de criminaliteitsaanpak, ondermijning, buurtbemiddeling, demonstraties, brandweer-
zorg, crisisbeheersing en geneeskundige zorg. . 

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
In Rhenen staat al een goede basis voor veiligheid, dit willen we behouden en waar mogelijk 
nog verder ontwikkelen. In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) leggen we op hoofdlijnen 
samen met de (veiligheids)partners onze prioriteiten op het gebied van veiligheid vast en 
maken we afspraken voor de komende vier jaar. Goede afspraken met politie, OM en andere 
partners zijn immers belangrijk om goed te kunnen sturen op veiligheid. In 2022 wordt er 
samen met de vijf gemeenten uit het basisteam Heuvelrug hard gewerkt aan een nieuw 
gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan. Het huidige IVP vormt kaders tot en met 2022 en 
daarin ligt de focus op ondermijning, woninginbraken en jeugd op straat. In het nieuwe IVP 
verschuift de aandacht wellicht naar andere accenten, dit wordt in 2022 onderzocht.

Nieuw Uitvoeringsplan 2023-2024
Het gezamenlijke IVP is door elke gemeente opgedeeld in een tweejaarlijks uitvoeringsplan. 
Een uitvoeringsplan integrale veiligheid is een doorvertaling van het IVP. Het geeft handen 
en voeten aan de hoofdlijnen die zijn vastgelegd in het IVP en benoemt de voorgenomen 

Deelprogramma 6.1
OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID
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6veiligheid en handhaving

concrete inzet, actie en maatregelen rond de veiligheidsthema’s van het IVP. In 2022 zal er 
dus ook toe gewerkt worden naar het eerste uitvoeringsplan voor de periode 2023-2024. 

Taakdifferentiatie brandweer
Bij de voorbereidingen voor aanpassingsvoorstellen voor de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) is aan het licht gekomen dat de arbeidsvoorwaarden van brandweer-
vrijwilligers in Nederland op dit moment in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving, 
in het bijzonder met de zogenaamd deeltijdrichtlijn. De minister van Justitie en Veiligheid 
en het Veiligheidsberaad laten onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en 
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten zodat wordt voldaan aan de 
normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof 
van Justitie. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers 
en beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. 

Nieuw regionaal risicoprofiel VRU
In 2022 wordt het regionaal risicoprofiel veiligheidsregio Utrecht opnieuw bepaald en vast-

gesteld in overleg met betrokken partijen en conform een vierjaarlijkse cyclus. In het regi-
onaal risicoprofiel zijn de risico’s vastgelegd die relevant zijn voor de regio Utrecht. Van elk 
van deze risico’s is uitgewerkt wat mogelijke oorzaken zijn en welke effecten dit heeft. Het 
risicoprofiel vormt mede de basis voor het nieuwe beleidsplan VRU 2024-2027. Het doel is 
eind 2022 een ontwerp-beleidsplan VRU 2024-2027 te ontwikkelen. 

Wegvallen OMS-gelden VRU
De regionale concessievergoeding aan de VRU voor het Openbaar Meldsysteem (OMS) 
gaat wegvallen. Met ingang van 2021 is een landelijke voorziening voor de ontvangst van 
meldingen van brandmeldinstallaties operationeel voor gebouwen die verplicht zijn tot 
een directe doormelding van hun brandmeldinstallatie naar de meldkamer. Er is een OMS-
fonds gevormd waarmee het wegvallen van de opbrengsten kan worden gedekt tot de nieu-
we beleidsperiode 2024-2027. Bij de vaststelling van de begroting 2022 is toegezegd om in 
aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2024-2027 bestuurlijke keuzes ten aanzien van de 
taakuitvoering VRU in kaart te brengen op basis waarvan kan worden besloten over even-
tuele bezuinigingen om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen.

HOE METEN WE DAT?

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 1.578 N 1.577 N 1.592 N 1.591 N

A. Saldo van baten en lasten 1.578 N 1.577 N 1.592 N 1.591 N

Onttrekking reserves 56 V 56 V 56 V 56 V

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 56 V 56 V 56 V 56 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.522 N 1.522 N 1.536 N 1.536 N
OVERIGE BBV INDICATOREN 

BBV indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Diefstallen uit woning (Aantal per 1.000 inwoners)  3,1  3,0  2,2  1,5 

Definitie: Het aantal diefstallen uit woning.
Toelichting: Cijfer 2020 is voorlopig en zelf berekend. 31 woninginbraken in 2020 en 23 tot en met 12 juli 2021.
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6veiligheid en handhaving

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats Utrecht

Doel Het doel van de Wet Veiligheidsregio’s is een efficiënte en kwalita-
tief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskun-
dige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder 
één regionaal bestuur. Het doel van de ‘Regeling Veiligheidsregio 
Utrecht’ is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een 
gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en 
crises in de Utrechtse gemeenten.

Deelnemende 
partijen

De VRU is op 1 januari 2006 opgericht en vormt één van de 25 
veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld. De VRU is een ge-
meenschappelijke regeling van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU 
heeft een Algemeen Bestuur dat bestaat uit alle 26 burgemeesters.   
De VRU bestaat uit een aantal organisatieonderdelen, waarvan de 
belangrijkste zijn: 
- de 26 gemeenten die samen de provincie Utrecht vormen 
- de brandweer met 68 brandweerkazernes 
- de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR)

Openbaar belang  
en  
ontwikkelingen

In 2019 is het regionaal risicoprofiel vastgesteld, waarin de risico’s 
zijn vastgelegd die relevant zijn voor de regio Utrecht. Van elk van 
deze risico’s is uitgewerkt wat mogelijke oorzaken zijn en welke 
effecten het heeft. Het risicoprofiel vormt mede de basis voor het 
beleidsplan VRU 2020-2023. De Veiligheidsregio Utrecht en daar-
mee ook de gemeente Rhenen beschikt hiermee over een actueel 
regionaal risicoprofiel welke bijdraagt aan de doelstelling van de 
VRU om risicogericht te kunnen werken. Het regionaal risicoprofiel 
wordt volgens de wet eens in de 4 jaar vastgesteld.

Bestuurlijk  
belang incl  
wijzigingen

Elk lid van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt zijn of haar 
gemeente in het bestuur en fungeert als intermediair tussen ge-
meente en het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit laatste 
is van belang omdat, wanneer er regionale besluiten moeten ge-
nomen worden, goedkeuring van alle gemeenteraden nodig is. De 
burgemeester is uit hoofde van zijn functie lid van het algemeen 
bestuur van het openbaar lichaam. Tevens heeft hij zitting in dit 
districtsoverleg.

Eigen Vermogen 1-1-2022: € 14.835.000 31-12-2022: €  13.098.000

Vreemd  
Vermogen

1-1-2022: € 78.703.000 31-12-2022: € 84.581.000

Begrotingsesul-
taat GR 2022

€ 0

Bijdrage gem 
Rhenen

2022: € 1.115.000    2021: € 1.141.000      2020: € 1.112.000

Relatie beoogd 
maatschappelijk 
effect

Door deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht wordt de sa-
menwerking tussen verschillende instanties bij rampenbestrijding 
verbeterd.

Risico’s De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad 
laten onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en 
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten zodat 
wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale 
regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. 
Er bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerzorg als 
gevolg van de taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskra-
chten significant stijgen.

Doelen/ontwik-
kelingen 2022

Voor 2022 staan geen grote beleidsmatige projecten op planning.

Programma 6. Veiligheid

Deelprogramma 6.1 Openbare Orde en Veiligheid

Begroting 2022
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Deelprogramma 6.2
HANDHAVING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Beleidsdoel
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers met elkaar in een scho-
ne, leefbare en veilige omgeving wonen, leven en verblijven. 
6.2.1 Voldoende toezicht op handhaving van beleid, waardoor de leefbaarheid in onze sa-
menleving wordt vergroot.

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN? 
Tot de reguliere activiteiten van het deelprogramma handhaving behoren o.a. toezicht, ju-
ridische en bestuurlijke handhaving en de taken van de boa’s. 

Activiteiten en ontwikkelingen in 2022

Gevolgen van de coronacrisis op handhaving
De druk op handhaving neemt toe. We zien dat de verdraagzaamheid naar elkaar afneemt. 
Dat resulteert in ergernissen naar elkaar en vervolgens veel overlastklachten bij de gemeen-

te. Een reden hiervoor kan liggen in het feit dat tijdens de lock-downs door COVID-19 min-
der mensen bij elkaar waren. Nu deze maatregelen zijn afgezwakt, lijken mensen opnieuw 
moeten te wennen aan een situatie dat er veel meer mensen op straat zijn en bij elkaar 
komen. De verwachting is dat deze trend voor langere tijd zal voortduren, waarbij de al 
groter en veelzijdiger wordende opgave voor handhaving in sneller tempo zal veranderen. 
De vragen die daarbij aan handhaving worden gesteld worden ook anders. In veel gevallen 
is sprake samenvallende complexe problematiek die vraagt om een integrale aanpak. Dat 
vraagt ook om een andere organisatie, training en inzet van onze mensen.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(verder: Wkb) op 1 juli 2022 in werking. Vooral de Wkb heeft effect op onze manier van toe-
zichthouden op de bouw en op de hoeveelheid tijd die wij daaraan besteden. Het toezicht 
op de bouw komt voor de gemeente te vervallen. Dat toezicht moet door een private kwa-
liteitsborger worden uitgevoerd. De gemeente blijft wel bevoegd gezag voor de gereedmel-
ding van een bouwproject. Daardoor ontstaat een verschuiving in het houden van toezicht 
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6veiligheid en handhaving

vooraf naar handhaving achteraf. Onze capaciteit voor het houden van bouwtoezicht zal 
naar verwachting grotendeels verdwijnen, maar daarvoor in de plaats verwachten we meer 
juridische handhaving achteraf bij het moment van gereedmelden van een bouwproject. 
Het de financiële, personele en maatschappelijke consequenties van de inwerkingtreding 
van deze wet wordt door een projectgroep in kaart gebracht.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 26 V 26 V 26 V 26 V

Lasten 628 N 628 N 628 N 628 N

A. Saldo van baten en lasten 602 N 602 N 602 N 602 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 602 N 602 N 602 N 602 N
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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 2 deelprogramma’s: Be-
lastingen en Overige algemene dekkingsmiddelen. De beleidsdoelen belastingen zijn opge-
nomen in de paragraaf lokale heffingen. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 36.115 V 35.909 V 36.394 V 37.160 V

Lasten 1.815 N 2.196 N 2.607 N 3.041 N

A. Saldo van baten en lasten 34.299 V 33.713 V 33.787 V 34.119 V

Onttrekking reserves 117 V 80 V 69 V 69 V

Toevoeging reserves 59 N 58 N 58 N 58 N

B. Mutaties reserves 58 V 21 V 10 V 11 V

Geraamd resultaat (A+B) 34.358 V 33.734 V 33.797 V 34.130 V

Programma 7
ALGEMENE
DEKKINGS-
MIDDELEN
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Inleiding
Onder het deelprogramma belastingen zijn alle belastingopbrengsten opgenomen evenals 
de dienstverleningsovereenkomst uitvoering belastingen met de gemeente Ede.  

HOE METEN WE DAT?
Voor een toelichting op de indicatoren over de lokale heffingen verwijzen wij u naar de 
paragraaf lokale heffingen.

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 5.248 V 5.369 V 5.465 V 5.582 V

Lasten 280 N 280 N 280 N 280 N

A. Saldo van baten en lasten 4.968 V 5.089 V 5.184 V 5.301 V

Onttrekking reserves 49 V 11 V 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 49 V 11 V 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 5.016 V 5.100 V 5.184 V 5.301 V

Deelprogramma 7.1
BELASTINGEN
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Deelprogramma 7.2
OVERIGE
DEKKINGS-
MIDDELEN

Beleidsdoel
In dit deelprogramma zijn alle overige baten en lasten verantwoord. Hieronder vallen de 
uitkeringen uit het gemeentefonds, stelposten voor onvoorziene uitgaven en de vennoot-
schapsbelasting. 

WAT MAG HET KOSTEN?

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 30.867 V 30.540 V 30.929 V 31.578 V

Lasten 1.520 N 1.896 N 2.301 N 2.731 N

A. Saldo van baten en lasten 29.347 V 28.644 V 28.628 V 28.847 V

Onttrekking reserves 69 V 69 V 69 V 69 V

Toevoeging reserves 59 N 58 N 58 N 58 N

B. Mutaties reserves 10 V 10 V 10 V 11 V

Geraamd resultaat (A+B) 29.357 V 28.654 V 28.638 V 28.858 V

Overeenkomstig de verslagleggingsregels van de BBV is hierna een meer gedetailleerd 
inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen.

Onvoorzien
De post onvoorzien is voor de begroting in zijn geheel geraamd en niet per (deel)program-
ma. Er is onderscheid gemaakt tussen onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel. 
De post onvoorzien kan ingezet worden als de criteria van de 3-O’s van toepassing zijn: 
(O)nvoorzien, (O)nvermijdbaar en (O)nuitstelbaar. 

Onvoorzien (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 15 N 20 N 25 N 30 N

A. Saldo van baten en lasten 15 N 20 N 25 N 30 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 15 N 20 N 25 N 30 N
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7.2deelprogramma overige dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1-1-2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet VPB) van toepas-
sing op alle overheidsbedrijven en dus ook voor de gemeente Rhenen. Deze wet onder-
steunt 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. Daarom 
is hiervoor in de begroting een P.M. post opgenomen. 

Vennootschapsbelasting (x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 0 N 0 N 0 N 0 N

A. Saldo van baten en lasten 0 N 0 N 0 N 0 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Geraamd resultaat (A+B) 0 N 0 N 0 N 0 N

 Overhead (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Personele overhead 4.049 N 4.084 N 4.084 N 4.084 N

Materiële overhead 2.931 N 2.929 N 2.906 N 2.894 N

Totale overhead 6.980 N 7.013 N 6.990 N 6.978 N

Doorbelast aan projecten 239 V 239 V 239 V 239 V

Overhead in exploitatie 6.741 N 6.774 N 6.751 N 6.739 N

Overige dekkingsmiddelen (x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

Lokale heffing waarvan de 
besteding niet gebonden is

5.248 V 5.369 V 5.465 V 5.582 V

Uitkeringen uit  
het gemeentefonds

30.509 V 30.154 V 30.547 V 31.200 V

Dividend 125 V 150 V 150 V 150 V

Saldo financieringsfunctie 74 N 18 V 93 V 146 V

Overige 1.450 N 1.957 N 2.458 N 2.948 N

Totaal overige 
dekkingsmiddelen

34.358 V 33.734 V 33.797 V 34.130 V
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7.2

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doel BNG Bank is van en voor de publieke sector waarbij het doel is 
om maatschappelijke impact te bereiken. Belangrijk hierbij is dat 
klanten de BNG beschouwen als natuurlijke partner voor het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat de bank daarin 
succesvol is en dat de bank haar maatschappelijke impact kan 
aantonen. Op basis van dit doel is in 2020 de strategie aang-
escherpt met het programma “Ons Kompas Naar Impact”. De 
strategische prioriteiten bestaan uit: 
1. Focus op de publijke sector; en 
2. Vergroten klantpartnerschap.

Deelnemende 
partijen

Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De staat is houder 
van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van ge-
meenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente 
Rhenen heeft als aandeelhouder zeggenschap in de organisatie.

Openbaar belang 
en ontwikkelingen

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor 
het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan 
het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzienin-
gen voor de burger.

Bestuurlijk belang 
incl wijzigingen

Per 31-12-2020 zijn er 55.690.720 aandelen in omloop. De 
gemeente Rhenen is in het bezit van 61.035 aandelen ( 0,11% van 
het totaal aantal aandelen).

Eigen Vermogen 1-1-2021: € 5.097.000 31-12-2021: niet beschikbaar 

Vreemd Vermogen 1-1-2021: € 155.262.000 31-12-2021: niet beschikbaar

Resultaat  
deelneming 

De laatste beschikbare informatie over het resultaat van de deel-
neming gaat over het jaar 2020. De BNG Bank realiseerde in dat 
jaar een netto winst na belastingen van EUR 221 miljoen. Over 
de verwachte winst in 2021 is geen informatie beschikbaar. De 
bewegingen op de financiële markten zijn groot en dat maakt het 
doen van voorspellingen over het verwachte resultaat 2021 niet 
verantwoord (informatie op 31 maart 2021).

Dividend In 2021 wordt van het resultaat van de deelneming uit voorgaand 
jaar € 101 miljoen aan dividend uitgekeerd. Dit komt overeen 
met een bedrag van 1,81 per aandeel. Voor de gemeente Rhenen 
gaat het om een bedrag van € 110.500. Dit is verwerkt in de 
Voorjaarsrapportage 2021.

Relatie beoogd 
maatschappelijk 
effect

De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten 
van maatschappelijke voorzieningen voor de burger door een 
gunstig financieel klimaat te bieden aan aangesloten partijen.

Risico’s De BNG Bank wordt als één van de veiligste banken ter wereld 
beschouwd en beschikt over triple A-ratings van Moody’s en 
Fitch en een AA+ rating van Standard & Poor’s. De risico’s die 
aan deze samenwerking kleven zijn daarom nihil. Medio 2021 zijn 
de resultaten van de Europese stresstest gepubliceerd. De BNG 
Bank heeft ruimschoots voldaan aan de minimum kapitaaleisen.

Ontwikkelingen 
2022

De ontwikkelingen 2022 zullen in het teken staan van het ver-
groten van de maatschappelijke impact. De BNG Bank gebruikt 
hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hierbij 
kiest de BNG voor de 4 SDG’s waar zij samen met de klanten het 
verschil kunnen maken: 
1. Duurzame steden en gemeenschappen: als partner van ge-
meenten bijdragen aan betaalbare en sociale voorzieningen 
2. Goede gezondheid en welzijn 
3. Kwaliteitsonderwijs: betaalbare onderwijshuisvesting van 
goede kwaliteit en verduurzamen van onderwijsvastgoed. 
4. Betaalbare en duurzame energie: groter aandeel van hernieu-
wbare energie in de energiemix en beperken van de energievraag 
plus vergroten van de energie-efficientie. 

Programma 7 (Algemene) dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen

deelprogramma algemene dekkingsmiddelen
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7.2deelprogramma overige algemene dekkingsmiddelen

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG?

Vitens

Vestigingsplaats Zwolle

Doel Vitens is een naamloze vennootschap met een maatschappelijk 
belangrijk product. Het primaire doel is om vierentwintig uur per 
dag, zeven dagen per week betrouwbaar en betaalbaar drinkwa-
ter te leveren aan iedereen in het verzorgingsgebied. Vitens wil 
het water winnen op een duurzame manier, met respect voor 
het watersysteem en in balans met de omgeving.

Deelnemende 
partijen

De provincies (5) en de meeste gemeenten (92) in het verzorg-
ingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Het ver-
zorgingsgebied in Nederland bestaat met name uit de provincies 
Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Openbaar belang 
en ontwikkelingen

Vitens heeft als drinkwaterbedrijf een maatschappelijke taak en 
moet de leveringszekerheid van goedkoop drinkwater van goede 
kwaliteit garanderen. De overheid hecht grote waarde aan de 
publieke taak van de drinkwaterbedrijven zoals Vitens. Daarom is 
wettelijk vastgelegd dat de aandelen van drinkwaterbedrijven in 
publieke handen moeten blijven.

Bestuurlijk belang 
incl wijzigingen

Per 31-12-2020 is de gemeente Rhenen in het bezit van 16.461 
aandelen Vitens, dat is 0,285% van het totaal aantal aandelen.

Eigen Vermogen 1-1-2021: € 557,1 mln 31-12-2021: niet beschikbaar 

Vreemd Vermogen 1-1-2021: € 1.340,1 mln 31-12-2021: niet beschikbaar 

Resultaat deelne-
ming

De laatste beschikbare informatie over het resultaat van de deel-
neming gaat over het jaar 2020. De BNG Bank realiseerde in dat 
jaar een netto winst na belastingen van EUR 23,9 miljoen. Over 
de verwachte winst in 2021 is geen informatie beschikbaar. 

Dividend 2020 In 2021 wordt geen dividend over 2020 uitgekeerd, met het 
oog op de solvabiliteitsdoelstelling. Het resultaat 2020 is 
toegevoegd aan de reserves. Dit is conform het financieel beleid 
waarmee in de AvA van 12 juni 2019 is ingestemd om de con-
tinuïteit van het bedrijf te borgen. In de AvA van 27 
november 2019 werd al aangegeven dat er naar verwachting 
voor aandeelhouders geen zicht bestaat op dividend voor de 
komende jaren.

Relatie beoogd 
maatschappelijk 
effect

Vitens is nauw verbonden met de maatschappij. De primaire 
opdracht is bijdragen aan de volksgezondheid door het continu 
leveren van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

Risico’s Geen

Doelen/ontwikke-
lingen 2022

Drinkwaterbedrijf Vitens wil in 2030 een 100% duurzaam drink-
watersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Dit 
wil Vitens bereiken door (samen met anderen) te investeren in: 
1.nieuw duurzaam waterecosysteem; 
2. water en natuur, de bron van ons drinkwater 
3. het zijn van een duurzaam drinkwaterbedrijf: zowel bij het 
winnen, zuiveren, leveren en gebruiken van drinkwater 
4. duurzaam en gezond kraanwater (kraanwater is het duur-
zaamste drankje dat er is. Dat komt vooral doordat kraanwater 
niet wordt verpakt of vervoerd); en  
5. het duurzaam omgaan met drinkwater: investeren in slimme 
innovaties die watervriendelijk wonen makkelijker maken.

Programma 7 (Algemene) dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen
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PARAGRAFEN
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INLEIDING

H3inleiding paragrafen

De paragrafen vormen een belangrijke informatiebron en beogen een “dwarsdoorsnede” 
van de programma’s te geven. In de paragrafen zijn beleidslijnen vastgelegd over de be-
heersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het doel van de paragrafen is om informatie 
die voorheen op meerdere plekken in de begroting stond bijeen te brengen. Hierdoor is het 
mogelijk om sneller en beter inzicht en overzicht te krijgen in deze onderwerpen. De raad 
heeft hiermee een extra instrument in handen om de beleidskaders vast te stellen en 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

Naast de verplichte paragrafen zijn twee extra paragrafen toegevoegd omdat het relevant 
is om u als raad meer controle en inzicht te bieden op deze beleidsterreinen.
§8 - Subsidieverlening
§9 - Duurzaamheid
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§1lokale heffingen

1.0 Inleiding
In het begrotingsjaar 2022 vormen de leges 22% van de totale baten van de gemeente. De 
lokale heffingen zijn daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. In deze 
paragraaf gaan we in op het gemeentelijke beleid, door de hoogte van de woonlasten voor 
een gemiddeld huishouden en de hoogte van de opbrengsten uit de lokale heffingen. De op-
brengsten uit lokale heffingen worden vervolgens per heffingssoort uitgesplitst en toegelicht. 
Als laatste zijn de gegevens vanuit de Atlas van de lokale lasten 2020 en 2021 opgenomen.

In 2021 is de notitie lokale heffingen van de commissie BBV gepubliceerd. Deze notitie 
brengt op hoofdlijnen geen aanpassing van de paragraaf lokale heffingen met zich mee. Bij 
het opstellen van de belasting- en legesverordening verwerken we de details waar nodig. 

1.1 Beleid 
Gemeenten in Nederland heffen belastingen, leges en heffingen. De gemeenteraad bepaalt 
welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen en tevens de hoogte van de tarieven. In 
deze paragraaf wordt het volgende onderscheid gemaakt: 
• Belastingen
De opbrengsten uit belastingen zijn niet gelabeld en kunnen daarom voor alle gemeente-
lijke 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 wel retributies genoemd. Voorbeelden zijn het aanvragen van een rij-
bewijs of omgevingsvergunning. Bij het heffen van leges gelden beperkingen: er mag geen 
winst gemaakt worden op de diensten en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maxi-
mumtarief bepaald. Deze uitgangspunten geldt bij het bepalen van de tarieven in de ver-
ordening.
• Heffingen
Heffingen worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk alge-

meen belang. De opbrengsten kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke taak of 
voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. De heffingen worden ook wel bestemmings-
heffingen genoemd. Voorbeelden zijn de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor deze heffingen 
geldt dat de gemeente niet meer in rekening mag brengen dan de kosten die zij voor de 
betreffende taak of voorziening maakt. Dit uitgangspunt geldt bij het bepalen van de tarie-
ven in de verordening.

Beleidsdoel bij belastingen, leges en heffingen

Lastenverzwaring (onroerende zakenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing)  
boven het inflatiepercentage zo veel mogelijk beperken in de collegeperiode 2018-2022.

7.1.1 Belastingen stijgen met het inflatiepercentage (gewogen nominale ontwikkeling).

7.1.2 Maximaal 100% kostendekking van de leges.

7.1.3 Maximaal 100% kostendekking van de afval- en rioleringskosten.

De tarieven voor belastingen 2022 zijn ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd 
met het gewogen indexatiepercentage van 1,44%. Bij de tarieven voor de OZB geldt dat 
de waardeontwikkeling van de woningen en de niet woningen (WOZ-waarde) in de periode 
1-1-2020 en 1-1-2021 is gecorrigeerd op het tarief. Bij een stijgende WOZ-waarde dalen de 
tarieven en bij een dalende WOZ-waarde worden de OZB-tarieven verhoogd. In de hiervoor 
genoemde periode is de gemiddelde waarde van de woningen en niet woningen toegeno-
men. Dit heeft geleid tot een verlaging van de OZB-tarieven in 2022. Deze werkwijze – die 
door vrijwel alle gemeenten in Nederland wordt toegepast – bewerkstelligt dat de waarde-
ontwikkeling geen effect heeft op het te betalen bedrag aan OZB.

Voor de tarieven leges en heffingen geldt als uitgangspunt dat deze maximaal 100% kos-
tendekkend mogen zijn. Daar waar de kostendekking van de leges onder 100% ligt, geldt 
over het algemeen dat de tarieven 2022 zijn geïndexeerd met het gewogen indexatieper-
centage.  
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1.2 Ontwikkeling lokale lastendruk
De lokale lastendruk geeft aan wat een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een eigen 
woning in Rhenen aan woonlasten kwijt is. De stijging van de lastendruk in 2022 ten op-
zichte van voorgaand jaar bedraagt € 45,88. Dit is een stijging van 5,28%. In onderstaande 
tabel is te zien hoe de lokale lastendruk opgebouwd is. 

Ontwikkeling lokale lastendruk 2021 
Begroting

2021 
Verordening

2022 
Begroting

OZB-eigenaren (gemiddelde woning) € 383,20 € 390,69 € 396,32

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) € 279,19 € 365,00 € 349,02

Demping woonlasten* € 0,00 € - 59,00 € - 6,50

Rioolheffing (aansluiting) € 63,20 € 85,00 € 87,48

Rioolheffing (gebruik, op basis van 125 m³) € 65,52 € 87,50 € 88,75

Totaal

Gebruiker € 344,71 € 393,50 € 431,27

Eigenaar € 446,40 € 475,69 € 483,80

Gebruiker en eigenaar € 791,11 € 869,19 € 915,07

* Demping woonlasten. Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft de raad besloten om 
het bedrag van € 503.000 aan te ontvangen precario kabels en leidingen in het zetten om de 
woonlasten over de periode 2021-2023 te dempen via de afvalstoffenheffing. In 2021 is ruim 
€ 443.000 ingezet voor woonlastendemping, voor 2022 wordt dit bijna € 49.000. 

1.3 Inkomsten overzicht
Het totaal van de geraamde baten uit lokale heffingen bedraagt in 2022 € 10.852.457. De 
verdeling naar soort inkomsten is in onderstaande tabel weergegeven. 

Inkomsten uit lokale heffingen 2020 
Jaarrekening

2021 
Begroting 

2022 
Begroting(bedragen x € 1.000)

Subtotaal belastingen 5.818 5.935 5.206

Subtotaal leges 1.041 1.512 1.487

Subtotaal heffingen 3.215 4.051 4.160

Totaal belastingen, leges en heffingen  10.075 11.498 10.852

1.4 Belastingen nader toegelicht
Zoals eerder aangegeven zijn de inkomsten uit belastingen niet gelabeld. Deze kunnen voor 
alle gemeentelijke taken en voorzieningen worden ingezet. 

Financiën
De totale opbrengst uit belastingen is begroot op € 5.206.000. Hiermee wordt de op-
brengst uit belastingen in 2022 ruim € 700.000 lager begroot dan in 2021. Dit wordt ver-
oorzaak door het wegvallen van de heffing van precariobelasting op buizen, kabels, draden 
of leidingen (bijna € 992.000 in 2021). De stijging van de andere belastingen is met name 
een gevolg van indexeringen. Voor de toeristenbelasting is in 2022 een stijging opgenomen 
op geleide van concrete (bouw)plannen voor de uitbreiding van het aantal overnachtings-
plaatsen in Rhenen en het beleid om recreatie en toerisme te stimuleren. 

€343 €352 €351 €353

€176 €186 €191 €198

€396 €403 €410 €417

2022 2023 2024 2025

Ontwikkeling woonlasten 2022-2025
Begroting 2022

OZB

Rioolrecht

Afvalstoffen-
heffing
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Inkomensten uit belastingen 
(bedragen x € 1.000)

2020
Jaarrekening

2021 
Begroting

2022 
Begroting

OZB eigendom woningen 3.158,5 3.219,5 3.280,5

OZB eigendom en gebruik niet-woningen 1.344,5 1.367,5 1.504,0

Eigendom roerende woon-/bedrijfsruimten 0,5 0,5 0,5

Toeristenbelasting 91,0 107,0 172,0

Hondenbelasting 161,5 171,0 171,0

Precariobelasting 24,5 26,5 25,5

Precariobelasting buizen, kabels, draden 
of leidingen*

990,0 991,5 0,0

Ondernemersfonds 48,0 53,0 53,0

Totaal belastingen 5.818,0 5.935,0 5.206,0

* Vanaf 2021 mag de gemeente geen precario meer heffen op kabels en leidingen.  

Tarieven
In onderstaande tabel is de tariefontwikkeling van de gemeentelijke belastingen die ge-
meente Rhenen heft weergegeven.

Tariefontwikkeling belastingen 2021 
Begroting 

2021 
Verorde-

ning

2022 
Begroting

OZB eigendom woningen 0,121% 0,121% 0,111%

OZB eigendom niet-woningen 0,256% 0,462% 0,471%

OZB gebruik niet-woningen 0,202% n.v.t. n.v.t.

Toeristenbelasting € 1,35 € 1,35 € 1,37

Hondenbelasting 1e hond € 84,00 € 84,00 € 85,21

Hondenbelasting 2e hond € 150,00 € 150,00 € 152,16

Hondenbelasting 3e en volgende hond € 170,00 € 170,00 € 172,45

Hondenbelasting per kennel € 400,00 € 400,00 € 405,76

Ondernemersfonds € 500,00 € 500,00 € 500,00

In bovenstaande tabel zijn voor de precariobelasting geen tarieven meer opgenomen. In 
het verleden hingen de tarieven hangen nauw samen met variabelen zoals oppervlakte en 
belastingtijdvak. 

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 
kan alleen kwijtschelding verleend worden voor de eerste hond. In de begroting 2022 is ge-
rekend met totaal 285 toegekende kwijtscheldingen, voor een totaalbedrag van € 96.000.

1.5 Leges nader toegelicht
Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven worden leges geheven voor diensten die geleverd worden 
aan een individuele aanvrager. Denk aan het aanvragen van een rijbewijs of een omge-
vingsvergunning. Deze leges worden ook wel retributies genoemd. Bij het heffen van leges 
heeft de gemeenteraad te maken met beperkingen. Er mag geen winst gemaakt worden op 
de diensten en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maximumtarief bepaald. Deze 
uitgangspunten gelden bij het bepalen van de tarieven in de verordening. In deze paragraaf 
wordt de kostendekking van de leges weergegeven zowel bij vaststelling van de tarieven in 
de verordening als bij de realisatie. 

De gemeente Rhenen kent vier verordeningen voor het heffen van leges. De verordeningen 
2022 worden in december 2021 vastgesteld. Hieronder staan de verordeningen 2021. 

Verordening Grondslag van legesheffing

Verordening leges 2021 Titel 1: algemene dienstverlening

Verordening leges 2021 Titel 3: dienstverlening vallen onder Europese  
dienstenrichtlijnen en niet vallend onder titel 2

Verordening leges  
omgevingsvergunningen 2021

Titel 2: dienstverlening vallend onder fysieke  
leefomgeving / omgevingsvergunning

Verordening  
lijkbezorgingsrechten 2021

Gebruik begraafplaats en verleende diensten in 
verband met de begraafplaats

Verordening marktgelden 2021 Gebruik gemeentegrond op marktdagen

Kostendekking
Zoals eerder aangegeven mogen de geheven leges niet winstgevend zijn, maar ten hoogste 
alle kosten voor de dienstverlening dekken. Deze kostendekking geldt per verordening. In de 
onderstaande overzichten is zowel de kostendekking per verordening als de kostendekking 
per hoofdstuk binnen de verordening weergegeven. Voor de verordening marktgelden is de 
mate van kostendekking niet in beeld. 
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Verordening leges titel 1 2022 Begroting (bedragen x € 1.000) 

Loonsom Materiële 
kosten

BTW Overhead Totaal 
lasten

Totaal 
baten

Dekkings-
percentage

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 57,0 25,0 5,5 50,5 138,0 49,0 36%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 39,5 48,0 5,0 35,5 128,0 59,5 46%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 29,5 49,0 6,0 26,0 110,5 83,5 76%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen basisregistratie personen 15,5 21,0 4,5 14,0 54,5 6,5 12%

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 23,0 19,5 2,0 20,5 65,0 21,5 33%

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 3,5 0,0 0,0 3,0 7,0 3,0 43%

Hoofdstuk 11 Huisvesting 5,0 0,0 0,0 4,5 9,5 1,0 8%

Hoofdstuk 13 Overige vergunningen 8,0 0,0 0,0 7,0 15,0 3,0 18%

Hoofstuk 16 Wet op de Kansspelen 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 2,5 250%

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen 6,5 6,5 1,5 6,0 20,0 14,0 69%

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 6,0 3,5 0,5 5,5 15,5 17,5 113%

Totaal verordening leges titel 1 194,0 172,5 25,0 173,0 564,0 260,0 46%

Verordening leges titel 3 2022 Begroting (bedragen x € 1.000) 

Loonsom Materiële 
kosten

BTW Overhead Totaal 
lasten

Totaal 
baten

Dekkings-
percentage

Hoofdstuk 1 Horeca 7,5 0,0 0,0 6,5 14,0 6,0 44%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 77,5 15,5 3,5 69,0 165,5 11,0 7%

Hoofdstuk 4 Leegstandswet 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0%

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 100%

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 14%

Overige hoofdstukken 0,5 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0%

Totaal verordening leges titel 3 87,0 15,5 3,5 77,5 183,5 22,5 12%

Verordening leges titel 1 en 3 totaal 2022 Begroting (bedragen x € 1.000) 

Loonsom Materiële 
kosten

BTW Overhead Totaal 
lasten

Totaal 
baten

Dekkings-
percentage

Totaal verordening leges titel 1 en 3 281,5 188,0 28,0 250,5 747,5 282,5 38%
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Verordening leges titel 2 2022 Begroting (bedragen x € 1.000)

Loonsom Materiële kosten BTW Overhead Totaal 
lasten

Totaal 
baten

Dekkings-
percentage

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag / principeverzoeken 45,0 0,0 3,5 16,0 64,5 17,0 26%

Hoofdstuk 3 tot en met 7 en omgevingsvergunningen exclusief 
Hoofdstuk 4 bouwleges

72.0 16.0 6.5 51.0 145.0 114.5 79%

Hoofdstuk 4 bouwleges 195,0 112,0 12,5 149,5 468,5 504,5 108%

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen 51,5 0,0 4,0 28,5 83,5 59,0 71%

Hoofdstuk 9 Legalisatievergunningen 18,0 0,0 3,5 2,0 24,0 2,0 9%

Hoofdstuk 10 Geluid 1,5 0,0 0,0 1,0 2,5 2,0 71%

Hoofdstuk 11 Overige aanvragen 29,5 0,0 1,5 21,0 52,0 0,0 0%

Totaal titel 2 413,0 127,5 31,0 268,5 840,0 699,0 83%

Verordening leges titel 1, 2en 3 totaal 2022 Begroting (bedragen x € 1.000)

Loonsom Materiële kosten BTW Overhead Totaal
 lasten

Totaal 
baten

Dekkings-
percentage

Totaal verordening leges titel 1, 2 en 3 694,0 315,5 59,0 519,0 1.587,5 981,5 62%

Het kostendekkingspercentage van de gezamenlijke titels 1 tot en met 3 stijgt met 2% 
ten opzichte van de primitieve begroting 2021. Het kostendekkingspercentage van de le-
ges titel 1 en 3 daalt ten opzichte van de primitieve begroting 2021 met 3%. Dit wordt 
met name veroorzaakt door lagere verwachte baten van € 26.000 bij verordening titel 
1- Hoofdstuk 3 Reisdocumenten. De lagere raming is het gevolg van een verlening van 
de geldigheidsduur in het verleden en een lagere realisatie over de afgelopen jaren. Het 
kostendekkingspercentage van de leges titel 2 stijgt ten opzichte van de primitieve begro-
ting 2021 met 5%. Dit is met name het gevolg van hogere baten op basis van de (woning)
bouwplanning. De opbrengsten in bovenstaande overzichten zijn inclusief de rijksleges van 
in totaal € 58.000. Deze zijn ook aan de lastenkant opgenomen.
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Lijkbezorgingsrechten
De kosten stijgen ten opzichte van 2021 door een toename van de toe te rekenen salarislas-
ten (loonindexering) en de daarmee samenhangende overhead. De baten zijn lager begroot 
dan in 2021, met name door bijstelling van de verwachte aantallen graven en onderhouds-
rechten op basis van de realisatie in de afgelopen jaren. In 2022 is de begrote toevoeging 
aan de voorziening € 276.000. Daartegenover staat een begrote onttrekking van € 34.000.
Het kostendekkingspercentage daalt ten opzichte van de primitieve begroting 2021 met 
10%. Een specificatie van de tarieven is opgenomen in de belastingverordening.

Kostendekking lijkbezorgingsrechten (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 

Lasten 

- directe personeelslasten 175 N

- afschrijvingskosten 32 N

- onderhoudskosten 59 N

- kosten lijkschouwingen, ruimen en schoonmaak 48 N

- rentekosten (investeringen) 7 N

- gas, elektra, water en diversen 22 N

- toevoeging groot onderhoud aula 15 N

- overhead 127 N

- btw 30 N

Totaal lasten 515 N

Baten

- hoofdstuk 1: rechten graf of urnen-nis* 130 V

- hoofdstuk 2: begraven 600 V

- hoofdstuk 3: bijzetten as-bussen en urnen 2 V

- hoofdstuk 4: onderhoud graven* 143 V

- hoofdstuk 5: inschrijven en overboeken graven en urnen-nissen 0 V

- hoofdstuk 6: opgraven, ruimen en verstrooien 13 V

- hoofdstuk 7: overige heffingen 25 V

Totaal baten 256 V

*inclusief onttrekking aan de voorziening (vooruitbetaalde bedragen) 34 V

Baten uit heffingen 222 V

Dekkingspercentage (baten als percentage van lasten) 50%

Verordening marktgelden
De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters dat voor standplaatsen wordt in-
genomen. De totale begrootte bate bedraagt € 8.855. Voor de marktgelden is, gelet op de 
beperkte omvang, de kostendekking niet in beeld gebracht.

Tariefontwikkeling marktgelden 2021 Verordening 2022 Begroting

Tarief per strekkende meter € 2,45 € 2,49

1.6 Heffingen nader toegelicht
Heffingen worden in rekening gebracht voor specifieke taken of voorzieningen met een dui-
delijk algemeen belang. De opbrengsten kunnen alleen besteed worden aan die specifieke 
taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Deze heffingen worden ook wel be-
stemmingsheffingen genoemd. Het gaat hierbij om de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor 
de heffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de 
betreffende taak of voorziening maakt. Voor deze heffingen wordt de kostendekking daar-
om weergegeven. 

Financiën
De totale opbrengst uit de bestemmingsheffingen bedraagt € 4.160.000. De opsplitsing 
naar heffingssoort is in onderstaande tabel weergegeven.

Tariefontwikkeling heffingen 2021 
Begroting

2021 
Verordening

2022 
Begroting

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuis-
houden (75% van tarief meerpersoons-
huishouden)

€ 256,64 € 229,00 € 256.89

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuis-
houden

€ 354,19 € 306,00
€ 342,52

Rioolheffing per aansluiting € 78,06 € 85,00 € 87,48

Rioolheffing per m³ afvalwater € 0,63 € 0,70 € 0,71

Afvalstoffenheffing
Voor 2022 vervallen de kosten die in de eerste vier maanden van 2021 nog zijn gemaakt 
vanwege het gebruik van het afvalbrengstation door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In 
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Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) Begroting 2022

Lasten (meegenomen in de heffing)

- inzameling 253 N

- verwerking 1.071 N

- communicatie 26 N 

- directe personeelslasten (buitendienst) 611 N

- directe personeelslasten (binnendienst) 60 N

- voertuigen en werkmaterieel 84 N

- kwijtschelding 62 N

- overhead 445 N

- btw 273 N

- overig 27 N

- exploitatiebijdragen 0 N

Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) vervolg Begroting 2022

- afvalinzameling 218 V

- papierinzameling 41 V

- overige inkomsten 32 V

- demping stijging woonlasten 2021-2023 49 V

Totaal netto lasten 2.573 N

Lasten (niet meegenomen in de heffing) 93 N

Baten 

- opbrengst heffingen 2.573 V

Totaal netto baten 2.573 V

Dekkingspercentage (netto baten als percentage van netto lasten en 
lasten niet in heffing meegenomen)

97%

2022 zijn de loonkosten voor de medewerkers geïndexeerd en is rekening gehouden met 
een verhoging van de materiele kosten. De effecten van de maatregelen vanuit het afval- en 
grondstoffenbeleid over het eerst halfjaar zijn in augustus 2021 geëvalueerd. De evaluatie 
laat zien dat de beoogde vermindering van de tonnage restafval zoals opgenomen in het 
beleidsplan hoger uitvalt, waardoor de verbrandingskosten lager zullen uitvallen. Tegelij-
kertijd blijkt dat het ophalen van extra PMD – waar een opbrengst tegenover staat – ach-
terblijft. Hierdoor wordt het beoogde niveau aan opbrengsten nog niet gehaald. De beide 
ontwikkelingen heffen elkaar nu op. In de begroting 2022 zijn derhalve alleen de geplande 
maatregelen opgenomen en geen extra voordeel door lagere kosten voor de verbranding 

van restafval. Om de goede ontwikkeling rondom afvalscheiding vast te houden en – bij-
voorbeeld op het gebied van inzamelen van extra PMD - te verbeteren is het gewenst om 
een aantal taken die in 2021 zijn uitgevoerd door de afvalcoach nog een periode voor te zet-
ten. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn nog niet opgenomen in de berekening van de 
afvalstoffenheffing. Daarnaast is het de wens om de papieren vrachtbrieven te vervangen 
door digitale vrachtbrieven. Digitale vrachtbrieven verlagen de kans op fouten én vragen 
minder tijd van de medewerkers bij het invullen en opstellen van rapporten. Ook deze wens 
is nog niet meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing. 

BBV indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Trendlijn

Omvang huishoudelijk restafval (Kg/inwoner)  192,0  191,0  182,0  187,0  150,0 

Defintie: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Toelichting: In 2020 is de omvang van het restafval ligt gestegen. Reden: coronaperiode, meer inwoners vanuit huis aan het werk. In 2021 zijn de maatregelen vanuit het afvalbeleids-
plan uitgerold. Tot en met juli 2021 is 86 ton per inwoner ingezameld; voor het hele jaar gaan we voorlopig uit van 150 kilo per inwoner.

Het dekkingspercentage 2022 is gelijk aan de primitieve begroting 2021. 
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Rioolheffing
In 2022 zijn de loonkosten voor de medewerkers geïndexeerd en is rekening gehouden 
met een verhoging van de materiele kosten. Daarnaast is de investeringsplanning geüp-
datet. In de berekening voor de rioolheffing is geen rekening gehouden met een onttrek-
king aan de voorziening riolering ten behoeve van tarief egalisatie. 

Kostendekking rioolheffing 
(bedragen x € 1.000)

2022 Begroting

Lasten (meegenomen in de heffing)

- vervanging/aanleg/verbetering 533 N

- onderhoud en reparatie 213 N

- begeleiding en opdrachtgeving 67 N

- directe personeelslasten (buitendienst) 79 N

 -directe personeelslasten (binnendienst) 149 N

- kwijtschelding 16 N

- overhead 183 N

- btw 185 N

- overig 15 N

- verhoging kostendekkendheid rioolheffing (voorheen niet 
toegerekende kosten) exclusief btw

124 N

- toevoeging aan voorziening uitgestelde investeringen 0 N

- onttrekking aan de voorziening uitgestelde investeringen 0 N

- inkomsten riolering (exclusief heffing) 0 N

Totaal netto lasten 1.565 N

Lasten (niet meegenomen in de heffing) 100 N

Baten

- opbrengst heffingen 1.565 V

Totaal netto baten 1.565 V

Dekkingspercentage (netto baten als percentage van netto 
lasten en lasten niet in heffing meegenomen)

94%

Ten opzichte van de primitieve begroting 2021 stijgt het dekkingspercentage in 2022 met 
7%.

1.7 Lokale lastendruk in perspectief 
Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Over-
heden (COELO) de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens van deze Atlas 
is voor de jaren 2020 en 2021 een vergelijking gemaakt van de lokale lastendruk van de 
gemeente Rhenen in vergelijking met
1. het landelijke gemiddelde;
2. het gemiddelde van 7 omliggende gemeenten;
3. het gemiddelde van de 8 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.

Omliggende gemeenten

Landelijk

Provincie Utrecht

Foodvalley gemeenten

Provincie Gelderland

Rhenen

Vergelijking lokale lastendruk 2020

Foodvalley gemeenten

Landelijk

Provincie Gelderland

Omliggende gemeenten

Rhenen

Provincie Utrecht

Vergelijking lokale lastendruk 2021
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§2weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de uitvoering van onze taken zijn risico’s niet te vermijden. Het is belangrijk om ze in 
beeld te hebben omdat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. Daarom 
gaan we zorgvuldig om met risico’s, willen we bewuste afwegingen maken bij het aangaan 
van risico’s en passende beheersmaatregelen nemen. Als risico’s zich toch voordoen dan 
willen wij ze kunnen opvangen. De ratio weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke 
mate wij hiertoe in staat zijn. De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen 
de omvang van de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Een gezond weer-
standsvermogen (> 1,0) stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder 
dat dit ons tot ombuigingen dwingt ten koste van het uitvoeren van bestaande taken.

De weerstandscapaciteit kan worden gezien als een noodzakelijke buffer om de continuïteit 
van de bedrijfsvoering te waarborgen. Die buffer ligt deels in de sfeer van de exploitatie (de 
baten en lasten) en deels in de vermogenssfeer (reserves*). De onderstaande tabel geeft 
weer hoe de structurele en incidentele weerstandscapaciteit is opgebouwd. 

*In de stand van de reserves is het besluit over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 niet 

meegenomen.

Weerstandscapaciteit geconsolideerd (x € 1.000)

1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien  
(alleen bij begroting)

15 20 25 30

Onbenutte belastingcapaciteit 1.292 1.292 1.292 1.292

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 14.612 14.514 14.502 14.502

Positief resultaat lopende jaar P.M. P.M. P.M. P.M.

Niet beklemde bestemmingsreserves 3.194 2.952 2.907 2.913

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

Totale weerstandscapaciteit 19.113 18.778 18.726 18.737

Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer
De budgetten in de exploitatiesfeer dragen vooral bij aan de structurele weerstandscapa-
citeit. Als deze budgetten worden ingezet dan zorgen zij meerdere jaren voor een positief 
effect. 
In de exploitatie zijn de volgende onderdelen van belang voor de weerstandscapaciteit:
1. raming voor onvoorzien; en de
2. onbenutte belastingcapaciteit.

Achtereenvolgens lichten wij deze onderdelen toe.

1 Onvoorzien 
Voor het opvangen van onvoorziene incidentele lasten is in de begroting 2022 jaarlijks  
€ 10.000. beschikbaar. Voor onvoorziene structurele lasten is een budget opgenomen van 
€ 5.000 per jaar. 

2 Onbenutte belastingcapaciteit
Met de onbenutte belastingcapaciteit wordt bedoeld de financiële ruimte tussen de fei-
telijke opbrengsten uit belastingen en heffingen en de opbrengsten die de gemeente zou 
ontvangen op basis van de uitgangspunten die het Rijk hanteert voor de zogenaamde arti-
kel 12 status. Het bedrag in de tabel geeft de ruimte aan tussen het landelijke normtarief 
van de OZB en het gemiddelde tarief van de OZB in Rhenen en de ruimte die in de riool en 
afvalstoffenheffing zit.  

Weerstandscapaciteit exploitatie (x € 1.000)

1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien  
(alleen bij begroting)

15 20 25 30

Onbenutte belastingcapaciteit 1.292 1.292 1.292 1.292

Totale weerstandscapaciteit 
exploitatie

1.307 1.312 1.317 1.322
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§2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer
Bij de posten in de vermogenssfeer is sprake van incidentele weerstandscapaciteit. Dit 
houdt in dat ze eenmalig kunnen worden aangewend. De aanwezige weerstandscapaciteit 
in de vermogenssfeer bestaat uit de algemene reserve, de niet beklemde bestemmingsre-
serves en de stille reserves. Die onderdelen zijn hierna toegelicht. De beklemde bestem-
mingsreserves zijn niet meegenomen omdat daarover niet vrij kan worden beschikt. 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
De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reser-
ve is een reserve waarvoor geen specifieke bestemming is bepaald en daarom vrij kan wor-
den ingezet voor het afdekken van risico’s. Bij de niet beklemde bestemmingsreserves heeft 
de raad de bestemming van de reserves wel bepaald. Echter, deze bestemmingsreserves 
worden niet structureel ten gunste van de exploitatie ingezet. 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 hun huidige marktwaarde. Dit betekent dat verkoop van deze bezittingen een (eenma-
lig) financieel voordeel voor de gemeente kan opleveren. Van een stille reserve wordt pas  

 
uitgegaan als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. De mees-
te gemeentelijke eigendommen zoals schoolgebouwen, sportvelden en het gemeentehuis 
worden gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (en zijn dus duurzaam ver-
bonden aan de bedrijfsuitoefening). Als gemeente hebben wij een beperkt aantal activa in 
bezit die niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening verbonden zijn (bijv. verhuurde gronden, 
de woning aan de Kerkstraat, e.d.). De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bo-
vendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met 
de gemeentelijke activa zelden het geval. Daarom zijn de stille reserves als een p.m.-post 
opgenomen.

Weerstandscapaciteit vermogen (x € 1.000)

1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 14.612 14.514 14.502 14.502

Positief resultaat lopende jaar P.M. P.M. P.M. P.M.

Niet beklemde bestemmingsreserves 3.194 2.952 2.907 2.913

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

Totale weerstandscapaciteit 
vermogen

17.806 17.466 17.409 17.415
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Weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstands-capaci-
teit en de weerstandscapaciteit die nodig is om de restrisico’s op te vangen. Dit zijn risico’s 
waar géén maatregelen voor zijn getroffen om die af te dekken.
Als een restrisico zich in de praktijk voordoet, zullen de liquide middelen worden aange-
sproken. Bij onvoldoende middelen kan het nodig zijn om een lening aan trekken, die 
extra rentelasten met zich meebrengt.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit =  19.113.000 = 3,1
   Benodigde weerstandscapaciteit          6.100.000

Een ratio weerstandsvermogen van 3,1 is volgens onderstaande tabel als uitstekend te 
kwantificeren. Volgens ons eigen beleid dient de ratio groter of gelijk te zijn aan 1,0.

Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis

A ≥ 2,0 Uitstekend

B 1,4 ≤ x < 2,0 Ruim voldoende

C 1,0 ≤ x < 1,4 Voldoende

D 0,8 ≤ x < 1,0 Matig

E 0,6 ≤ x < 0,8 Onvoldoende

F < 0,6 Ruim onvoldoende

In de grafiek is het verloop van de ratio weerstandsvermogen voor de jaren 2018 tot en 
met de begroting 2022 in beeld gebracht.

De ratio weerstandsvermogen is ten opzichte van de jaarstukken aanzienlijk gedaald. De 
belangrijkste reden is de daling van de omvang van de bestemmingsreserves. Deze worden 
de komende jaren ingezet om lasten in de exploitatie te dekken. Denk bijvoorbeeld aan de 
kosten van de visie die deels worden gedekt uit de reserve collegeprogramma of de inzet 
van de reserve budgetoverheveling. 

Risico’s
Bij het opstellen van de begroting heeft op hoofdlijnen een actualisatie van de risico-in-
ventarisatie plaatsgevonden. Hierbij zijn de meest risicovolle processen beoordeeld op 
nog niet afgedekte risico’s. Waar mogelijk zijn deze “restrisico’s” gekwantificeerd. Hierna 
treft u een overzicht aan van de grootste restrisico’s.

§2weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ratio weerstandsvermogen ultimo boekjaar
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§2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Top 10 risico’s Toelichting

1.2 Organisatie 
Maximum omvang:  
€ 400.000

Ondanks de genomen maatregelen en de aanstelling van 
een inkoopadviseur vanaf maart 2020 bestaat de kans op 
fouten in een aanbestedingsproces met financiële gevol-
gen. Het risico bij kleine aanbestedingen is lager ingeschat 
dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de grensbe-
dragen die de gemeente Rhenen hanteert bij inkopen en 
aanbestedingen. 

1.3 Facilitair 
Maximum omvang:  
€ 865.000

Financiële nadelen als gevolg van cybercrime, bijvoor-
beeld een hacker met (kwaadwillende) bedoelingen die 
ons computernetwerk binnendringt. Tekortkoming in de 
informatiebeveiliging, waardoor de integriteit van door 
de gemeente beheerde gegevens in gevaar komt. De crisis-
organisatie (bij informatiebeveiliging) is nog niet optimaal 
in orde.

1.3 Facilitair 
Maximum omvang:  
€ 1.000.000

Bestuurlijke boete(s) van de Autoriteit Persoonsgegevens 
als gevolg van het overtreden van de AVG. Bijvoorbeeld 
het niet aantoonbaar hebben (genomen) van passende 
technische en organisatorische maatregelen om persoons-
gegevens te beveiligen of het niet tijdig melden van een 
datalek.

3.1 Verkeer en  
       openbare ruimte 
Maximum omvang:  
€ 1.065.000

Financiële nadelen als gevolg van wateroverlast in be-
woond gebied naar aanleiding van hevige regenbuien. Ook 
als gevolg van hitte en droogte kunnen financiele nadelen 
ontstaan omdat extra werkzaamheden ten aanzien van 
ongediertebestrijding, eiken processierups en afsterven 
bomen nodig kunnen zijn. 

3.1 Verkeer en  
       openbare ruimte 
Maximum omvang:  
€ 330.000

Financiële nadelen als gevolg van de afname van de egali-
satievoorzieningen afval en riolering. Hierdoor zijn minder 
middelen beschikbaar om onverwachte tegenvallers te 
kunnen opvangen.

Top 10 risico’s Toelichting

3.1 Verkeer en 
       openbare ruimte 
Maximum omvang:  
€ 2.650.000

Financiele nadelen als gevolg van een calamiteit of inci-
dent in de riolering. Hierbij gaat het niet om bovengrondse 
wateroverlast, maar bijvoorbeeld uitval van de Riool Wa-
ter Zuiverings Installatie, gifige stoffen/brand in het riool 
en/of schade aan het riool door instorten,  luchtbel. Het 
moet gaan om een calamiteit, want schade als gevolg van 
ouderdom is voorzien in het gemeentelijk rioleringsplan.

3.2 Ruimtelijke  
        ontwikkeling 
Maximum omvang:  
€ 325.000

De gemaakte kosten van ruimtelijke projecten kunnen niet 
of niet volledig worden gedekt uit de grondopbrengsten. 

4. Jeugd, maats.onderst.,  
    participatie  
    en inkomen 
Maximum omvang:  
€ 1.330.000

Financiële nadelen als gevolg van open einde regelin-
gen zoals WMO ZIN, WMO PGB, ((boven) regionale) 
jeugdzorg en kosten uitkeringsgerechtigden. Met name 
de middellange en lange termijn gevolgen van Corona 
vormen een risico met een toename aan vraag. Daarnaast 
valt hieronder ook de aanzuigende werking van de vraag 
naar aanleiding van het abonnementstarief bij de WMO 
en het structureel inzetten van de extra rijksmiddelen 
jeugdhulpbudget voor de jaren 2022 en verder. Het is niet 
zeker welke hoogte de extra rijksmiddelen hebben. 

7.2 Overige algemene  
        dekkingsmiddelen 
Maximum omvang:  
€ 300.000

Financiële nadelen als gevolg van onzekerheid over de 
ontwikkeling in het gemeentefonds, aanpassingen in 
verdeelmodellen en/of veranderingen in macrobudgetten.

7.2 Overige algemene  
       dekkingsmiddelen 
Maximum omvang:  
€ 750.000

Indien het MFG Rhenen gebouwd gaat worden zal het ge-
geven opstalrecht met de uitstaande geldleningen worden 
gesaldeerd met de huidige uitbater van ‘t Gastland. De 
precieze waarde moet nog bepaald worden nadat de aan-
besteding is afgerond.
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§3 onderhoud kapitaalgoederen

3.0 Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting ge-
moeid. Aangezien de uitgaven voor onderhoud van kapitaalgoederen op diverse beleidsvel-
den voorkomen, 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 aan-
gegeven. 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 2022 Basis Nee 

Wegen Verkeerstructuurplan / mobiliteitsplan 2010 2022

Beheerplan wegen 2021 2024 Basis Nee 

Openbare verlichting 2017 2024

Riolering Verbreed gemeentelijk rioleringsplan+ 2015 2021 Normen Rioned Nee 

Groen Groenvisie 2008 2021 Basis Nee 

Landschapsbeleidsplan 2008 2021

Gebouwen Efficiënt en effectief faciliteren vanuit goed eigenaarschap 
(vastgoedbeleid)

2020 NEN Nee 

Onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2021 2024
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§3onderhoud kapitaalgoederen

3.1. Integrale projecten

Beleidskader
Waar onderhoud (wegen, riolering of groen) van enige omvang nodig is wordt rekening 
gehouden met gewenste ontwikkelingen in de openbare ruimte. Dit leidt tot integrale pro-
jecten op de meerjarenplanning openbare ruimte. Deze planning is gebaseerd op wat nodig 
is en wat mogelijk is met de beschikbare middelen. 

Gewenste ontwikkelingen kunnen een onderdeel zijn van het eigen beleid, zoals verkeers-
veiligheid en afkoppelen. Ze kunnen ook een wens zijn vanuit recreatie & toerisme of ruim-
telijke projecten. Het gaat dan om aanpassingen die gewenst zijn, zodat het investerings-
goed ook in de toekomst bijdraagt aan de bedoeling. 

Planning
Voor 2022 staan onder andere de volgende integrale projecten gepland:
- Franseweg. 
 De uitvoering is in 2021 gestart en zal in 2022 worden afgerond. De basis voor het project 

is het vervangen van het riool, waarbij een verbetering wordt doorgevoerd om water-
overlast te beperken. Daarbij wordt de weg aangelegd als 30 km zone. 

- Nieuwe Veenendaalseweg
 In 2021 is in gesprek met de inwoners een nieuw ontwerp voor deze weg opgesteld. Eind 

2021 wordt gestart om de uitvoering in fases te realiseren. 
- Parallelweg Cuneraweg
 Na de realisatie van verschillende inbreidingsprojecten Veeneind en de reconstructie van 

de Kerkewijk wordt de weg heringericht. In de tweede helft van 2021 is de voorbereiding 
gestart. In 2022 wordt na het werk aan de Kerkewijk de parallelweg aangepakt. 

- Paardenveld
 Deze weg is onderdeel van de hoofdmobiliteit van Rhenen. Er zal een nieuw ontwerp 

worden opgesteld, waarbij naast de doorstroming ook aandacht is voor inpassing van de 
bomen. 

- Platanenlaan
 Voor deze laan is een nieuw plan nodig, omdat de huidige inrichting niet meer voldoet.
- Bruine Engseweg
 De uitdaging bij deze weg is om een passende, groene inrichting te krijgen die voldoet 

aan de wensen vanuit zowel klimaat als leefbaarheid. 
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3.2. Wegen

Beleidskader 
Het beleid over mobiliteit geeft de wensen weer met betrekking tot de verhardingen in de 
gemeente: het waar en in welke vorm. Eind 2021 wordt het Mobiliteitsplan vastgesteld. 
Hoe het onderhoud van de wegen aansluit op het beleid staat beschreven in het “beheer-
plan wegen”. Het beheer is erop gericht om de verhardingen in Rhenen op de meest eco-
nomische manier in stand te houden, met als uitgangspunten veiligheid, bereikbaarheid, 
berijdbaarheid en duurzaamheid. Waar geen integrale aanpak mogelijk is wordt het wegon-
derhoud op zich zelf staand uitgevoerd.   

In 2017 is het beleidsplan “Openbare verlichting gemeente Rhenen” vastgesteld. Met in-
gang 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
Voor het groot onderhoud van de infrastructuur is een voorziening onderhoud wegen ge-
vormd. De stand van de voorziening wordt bepaald door de onttrekking op basis van de kos-
ten planmatig onderhoud en de bijbehorende advies- en onderhoudskosten uit de exploi-
tatie alsmede de onderhoudscomponent uit de investeringsprojecten. De herijking van het 
meerjarige onderhoudsplan voor wegen heeft in 2020 plaatsgevonden. Op basis van het 
meerjarige onderhoudsplan wegen wordt in 2022 een bedrag van € 286.000 aan de voor-
ziening toegevoegd. Daarnaast staat voor 2022 een onttrekking gepland van € 286.946. 

Door afstemming van de verschillende planningen in de openbare ruimte ontstaan inte-
grale projecten (zie ook 3.1). Door de middelen uit vervangingsinvesteringen (wegen én 
riolering) en onderhoud samen te voegen bereiken we een maximaal effect van de aanpas-
singen/werkzaamheden. De jaarlijkse uitgaven zijn afgestemd op het beheerplan wegen 
(inclusief exploitatiekosten openbare verlichting*). In de tabel “investering wegen” staan 
de voorgenomen investeringen voor reconstructies en de investeringen in de openbare ver-
lichting. De bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in de tabel “exploitatielasten wegen”.

* In deze begroting zijn voor het eerst de investeringen en de exploitatiekosten van de open-
bare verlichting meegenomen. 

 

Exploitatielasten wegen (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 526 562 586 678

Groot onderhoud 186 288 222 237

Toevoeging voorziening groot onderhoud 
wegen

286 291 296 301

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

264 258 257 257

Totaal kosten wegen 1.262 1.399 1.360 1.473

Investering wegen (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Investeringen  
(afschrijvingstermijn 40 jaar)

505 2.393 633 475

Investeringen openbare verlichting 222 222 222 222

Stand voorzieningen wegen (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Stand per 1 januari 186,5 185,5 162,0 194,5

Toevoeging 286,0 291,0 296,0 301,0

Onttrekking -287,0 -314,5 -263,5 -304,0

Stand per 31 december 185,5 162,0 194,5 192,0

N.B. De voorziening onderhoud wegen is bedoeld om het groot onderhoud aan de wegen te 
kunnen uitvoeren. In de tabellen wijken de onttrekkingen aan de voorziening structureel af 
van de kosten groot onderhoud in de exploitatie. De reden hiervan is dat de voorziening ook 
wordt ingezet voor de component groot onderhoud bij investeringsprojecten wegen.
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3.3 Riool en water

Beleidskader
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, 
het opvangen van hemelwater en het voorkomen van structurele overlast van grondwater. 
Deze zorgplichten zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en vertaalt naar concrete 
maatregelen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+). Het vGRP+ geeft inzicht 
in hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten. Het opstellen van het nieuwe 
beleidsplan, dat Water Rioolplan gaat heten, heeft in 2021 vertraging opgelopen. In 2021 
zal verlenging van het huidige vGRP+ geformaliseerd worden.
Naast de invulling van de zorgplichten worden hierin ook onderdelen van het beleidsplan 
Ruimtelijke Adaptatie opgenomen. In paragraaf 3.8 - duurzaamheid - staat nadere informa-
tie over ruimtelijke adaptatie.  

De meerjarige planning vormt de basis voor verbetering en/of vervanging van (delen 
van) het rioolstelsel. Naast de integrale projecten (zie 3.1.) staat voor 2022 het volgende  
rioolonderhoud gepland:
- Vervangen streng in de Oude Dijksestraat
- Relinen van enkele strengen in de Bantuinweg en de Valleiweg
- Onderhoud aan en vervangen van IBA’s 
(individuele behandeling afvalwater: de verwerking van afvalwater bij objecten die niet direct 
op het gemeentelijk riool zijn aangesloten)

Financiële consequenties
Onder rioleringszorg valt het dagelijks beheer, vervanging en verbetering van het rioolstel-
sel. Ook de maatregelen om wateroverlast te beperken van onder rioleringszorg. De kosten 
voor de rioleringszorg worden betaald uit de rioolheffing. Voor investeringen in riolering 
vormt het vGRP+ de basis. In 2022 wordt een nieuw rioleringsplan gepresenteerd en ter 
besluitvorming voorgelegd. Het nieuwe rioleringsplan (Water Rioolplan) geeft een actueel 
inzicht in de investeringen die de komende vijf jaar nodig zijn. De verwachte ingangsdatum 
van het WRP is 1-1-2023.

Exploitatielasten riolering (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 553 619 638 690

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

315 319 324 328

Totaal kosten riolering 867 938 962 1.018

Investering riolering (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Investeringen 
 (afschrijvingstermijn 15 jaar)

30 35 70 70

Investeringen  
(afschrijvingstermijn 60 jaar)

920 2.125 1.415 2.375
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3.4 Openbaar groen

Beleidskader
In de groenvisie 2008 staat verwoord hoe de gemeente omgaat met het openbaar groen. 
In een landschapsbeleidsplan is beschreven wat de visie is voor het buitengebied. In de 
plannen is vooral ingezet op groene verbindingen, zowel op grote schaal (uiterwaarden, 
langs wegen) als op wijkniveau. In 2021 is gestart met een nieuw beleidsplan “Groen in 
Rhenen”. In dit plan wordt de ambitie met betrekking tot groen verwoord en wordt het 
belang van groen vastgelegd. Het vastleggen van het belang van groen wordt de basis om 
evenwichtige beleidskeuzes te kunnen maken bij de bestemming van de openbare ruimte. 
Het nieuwe beleidsplan volgt de opgave op het gebied van ruimtelijke adaptatie. 

In deze paragraaf wordt onder openbaar groen begrepen het beheer en onderhoud van:
- bomen
- bermen
- beplanting
- speelvoorzieningen
- begraafplaatsen (exclusief gebouwen)

Financiële consequenties
De bedragen voor investeringsprojecten zijn gebaseerd op de groenvisie 2008 en het 
speelbeleidsplan.  

Exploitatielasten openbaar groen          
(x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 31 36 39 40

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

518 518 518 518

Totaal kosten openbaar groen 549 554 557 558

Investering openbaar groen  
(x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

Investeringen groen  
(afschrijvingstermijn 20 jaar)

40 20 20 62

Investeringen speelterreinen  
(afschrijvingstermijn 10 jaar)

40 20 20 20
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3.5 Gebouwen

Beleidskader
De gemeente bezit ongeveer 30 vastgoedobjecten, waaronder het huis van de gemeente, 
scholen, sportaccommodaties en monumentale bouwwerken (Cuneratoren, oude raadhuis, 
stadsmuren). In 2020 is het vastgoedbeleid “Efficiënt en effectief faciliteren vanuit goed ei-
genaarschap” vastgesteld. Voor het beheer en onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig 
onderhoudsplan (MJOP) per vastgoedobject. In het MJOP staan de onderhoudsactiviteiten 
die tot doel hebben om het gebouw voor het beoogde gebruik geschikt te houden. Het 
gaat hierbij om zowel het bouwkundig onderhoud als groot onderhoud en vervanging van 
de installaties.

Financiële consequenties
De kosten voor het meerjarige onderhoud worden in het MJOP berekend voor een periode 
van 20 jaar (2021–2040). De Cuneratoren vormt hierop een uitzondering omdat hier eens 
in de 25 jaar sprake is van een grote kostenpost; de looptijd van het MJOP is derhalve 25 
jaar. In 2020 zijn volledig nieuwe MJOP’s gemaakt, welke in 2021 definitief zijn vastgesteld.

Het gemiddelde van de totale kosten van alle MJOP’s bedraagt over de hiervoor genoemde 
periode per jaar € 485.000. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de voorziening onderhoud ge-
bouwen toegevoegd. Vervolgens wordt elk jaar uit deze voorziening het bedrag onttrokken 
dat is uitgegeven voor het groot onderhoud in dat jaar. Voor 2022 wordt voor groot onder-
houd gebouwen een bedrag van € 174.000 geraamd.

Stand voorzieningen gebouwen             
(x € 1.000)

2022 2023 2024 2025

Stand per 1 januari 1.216,5 1.527,0 1.551,0 1.723,0

Toevoeging 485,0 485,0 485,0 470,5

Onttrekking 174,0 461,0 313,0 550,0

Stand per 31 december 1.527,0 1.551,0 1.723,0 1.643,5

N.B. de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening wijzigt in 2025 omdat naar verwachting 
het nieuwe MFG Rhenen dan in gebruik genomen is en de accommodatie Westpoort de status 
instandhouden krijgt tot een nieuwe bestemming voor het pand is gevonden
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4.0 Inleiding 
De wet- en regelgeving rond financiering bij decentrale overheden is grotendeels ge-
regeld in de Wet financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde 
ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Deze re-
gelgeving, de werkwijze en procedures van gemeente Rhenen zijn nader uitgewerkt in 
het treasurystatuut. De planning en uitvoering van treasury vindt zijn uitwerking in de 
paragraaf financiering. 

De belangrijkste doelstelling van deze regelgeving is het bevorderen van een stevige finan-
ciering en uitstekende kredietwaardigheid van de gemeente Rhenen op de kapitaalmarkt. 
Hieronder volgt een toelichting op:
- renterisico’s;
- schatkistbankieren;
- financieringsbehoefte; en 
- rentemethodiek en renteresultaat.

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.

4.1.1 Renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet
Kortlopende financiering (is afgezien van bijzondere marktomstandigheden) goedkoper dan 
langlopende financiering, maar heeft als risico dat de rentelasten meer aan fluctuaties on-
derhevig zijn. Daarom is in de Wet fido een norm (kasgeldlimiet) opgenomen die bepaalt 
in welke mate de gemeente gebruik mag maken van kortlopende financieringsmiddelen 
(looptijd < 1 jaar). 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 limiet wordt 
uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). Voor 2022 bedraagt de kas-
geldlimiet ruim € 4 miljoen. In de balansprognose voor 2022 is rekening gehouden met het 
volledige gebruik van de kasgeldlimiet.

De provincie houdt toezicht of de gemeente voldoet aan de kasgeldlimiet. 

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 één jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om rente-
aanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Het doel is het 
voorkomen van een te sterke afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar. Om 
dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze 
norm per jaar niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. 
De komende jaren bedraagt het renterisico tussen de 4% en 5%. Daarmee blijft de ge-
meente de komende jaren ruim binnen de renterisiconorm van 20%. Door de investerings-
ambities die we als gemeente hebben zullen we alert moeten blijven dat we onder de ren-
terisiconorm blijven bij de aflossing van vervaldatum.  

Renterisico (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

1a) Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 

1b) Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 

1c) Netto renteherziening (1a - 1b) 0 0 0 0 

2) Aflossingen 2.088 2.263 2.418 2.325 

3) Renterisico (1c + 2) 2.088 2.263 2.418 2.325 

Renterisiconorm

Begrotingstotaal 48.362 48.209 48.482 49.377 

Stand van vaste schuld per 1-1 39.318 43.021 45.404 49.204 

Vastgesteld percentage (20%)  
van het begrotingstotaal

20% 20% 20% 20%

4) Renterisiconorm 9.672 9.642 9.696 9.875 

Toets renterisiconorm

4) Renterisiconorm  
(minimum € 2.500.000)

9.672 9.642 9.696 9.875 

3) Renterisico 2.088 2.263 2.418 2.325 

Ruimte (4-3) 7.584 7.379 7.279 7.551 

Procentuele ruimte t.o.v. norm 20% 15,7% 15,3% 15,0% 15,3%

114



§4financiering

4.2 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.
Over deze tegoeden wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse 
staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Bij het verplicht Schatkistbankieren 
bedroeg deze medio 2021 0,00%. 

4.3 Financieringsbehoefte
Gemeenten lenen in de praktijk hoofdzakelijk voor investeringen. Naast de reguliere 
vervangingsinvestering in bijvoorbeeld de wegen en riolering is de gemeente voornemens 
om een nieuw MFG Rhenen te realiseren. Dit vraagt forse investeringen. Bij het ontbreken 
van voldoende eigen middelen zal geld geleend worden. Dit leidt tot een oplopende schuld. 
In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde en voorgenomen investeringen afgezet tegen 
de beschikbare financieringsmiddelen. Het nadelige saldo van ruim € 8 miljoen in 2022 
oplopend naar bijna € 25 miljoen in 2025 zorgt dat de leningenportefeuille de komende 
jaren met 70% zal toenemen. 

Financieringspositie (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Te financieren

Lopende en voorgenomen  
investeringen per 1/1

73.746 76.093 79.832 82.948 

Totale boekwaarde (a) 73.746 76.093 79.832 82.948 

Financieringsmiddelen

Stand van reserves en  
voorzieningen

27.972 27.765 27.845 27.662

Stand van vreemd vermogen lang 
(zonder nieuwe leningen)

31.325 29.459 27.593 26.027 

Beschikbare financierings- 
middelen (b)

59.297 57.224 55.438 53.688 

Financieringstekort 14.449 18.869 24.394 29.260 
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4.4 Rentemethodiek en renteresultaat

Voor de toerekening van de rentelasten maakt de gemeente gebruik van de rente-omslag-
methode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over de investeringen in de 
(deel)programma’s. De rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlo-
pende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van over-
tollige middelen en verstrekte geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten op basis van de 
boekwaarde van de investeringen per 1 januari toegerekend aan de deelprogramma’s. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. 
Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelasten van de 
gemeente groter wordt dan 0,5% dient de gehanteerde omslagrente aangepast te worden. 
In de perspectiefnota 2022 heeft de raad het omslagpercentage vastgesteld op 1,25%. De 
stijging van het renteomslagpercentage met 0,05% naar 1,30% valt binnen de norm van 
de afwijking. De toerekening van de rentelasten aan de deelprogramma’s is daarom niet 
aangepast. Dit is ook in lijn financiële verordening artikel 212 GW.

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

2022

a. Rente door te belasten aan vaste activa 910 N

Boekwaarde van de investeringen op 1/1/2022 69.555 

BIJ: Boekwaarde van de grondexploitatie 1-1-2022 564 

b. Totaal boekwaarde vaste activa exclusief grondexploitatie 70.119 

Rentepercentage vaste activa exclusief grondexploitatie (a/b) 1,30%

Het renteresultaat is het verschil tussen het saldo van de verwachte rentelasten en baten 
minus de toerekening van de rente aan de deelprogramma’s op basis van het renteom-
slagpercentage. Het gepresenteerde renteresultaat van € 65.000 nadelig betekent dat er 
minder rentelasten aan de deelprogramma’s worden doorgerekend, dan er daadwerkelijke 
aan rente wordt betaald aan de geldverstrekkers. 
 

Renteresultaat 2022 (bedragen x 1.000) 1/1/2022

Schema rentetoerekening jaar BBV

a. De externe rentelasten over de korte en  
 lange financiering 1.039 N 

b. De externe rentebaten 119 V 

Totaal door te rekenen externe rente 920 N 

c.1 De rente die aan de grondexploitatie is 
 doorberekend

10 V 

c.2 De rente van projectfinanciering die aan  
 het betreffende product is toegerekend 0 N 

c.3 De rentebaat van doorverstrekte leningen  
 als daar een specifieke lening voor is  
 aangetrokken, die aan het betreffende  
 product is toegerekend 0  N

10 V 

Saldo door te rekenen externe rente 910 N 

d.1 Rente over het eigen vermogen 0 N  

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

 

0 N

Totaal aan deelprogramma’s  
toe te rekenen rente 910 N

Totaal aan deelprogramma’s  
toegerekende rente 845 V 

Renteresultaat 2022 65 N 
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Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende activiteiten bedoeld die nodig zijn om de 
inzet van de inhoudelijke programma’s mogelijk te maken. Bedrijfsvoering bestaat o.a. uit 
de onderdelen personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, 
juridische zaken, informatiebeveiliging, privacy en financiën. De opzet van deze paragraaf 
is in vergelijking met eerdere jaren veranderd. Bedrijfsvoering draagt in belangrijke mate bij 
aan de interne en externe dienstverlening. Dit aspect kwam onvoldoende naar voren in de 
eerdere planning en control documenten. Nu is ervoor gekozen om de ontwikkelingen in 
2022 op gebied van bedrijfsvoering nadrukkelijker te verbinden met dienstverlening. Daar-
na volgt een toelichting op nieuwe of gewijzigde wet en regelgeving. Hieronder vallen de 
Wet Open Overheid (WOO) en de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Als 
laatste gaan we in op de wettelijk verplichte BBV indicatoren bedrijfsvoering en de formatie.  

Voor de ambities op gebied van de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar programma 1.

BEDRIJFSVOERING ALS ONDERDEEL VAN DIENSTVERLENING

Inleiding
Als gemeente zijn wij voor onze inwoners en ondernemers de meest nabije overheid. Let-
terlijk, maar ook met de uitvoering van onze taken en ons beleid komen wij dichtbij hen. In 
Rhenen werken we graag op een waarderende manier samen met onze inwoners aan een 
mooie gemeente. We willen dit zo goed en betrouwbaar mogelijk doen. We sluiten aan bij 
de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Vanuit bedrijfsvoering dragen we bij aan 
deze dienstverlening. We doen dit niet alleen op een waarderende manier, maar ook vanuit 
de bedoeling.

Organisatieontwikkeling als onderdeel van dienstverlening
We werken vanuit de bedoeling, dat betekent dat we goed verkennen wat de inwoner wil, 
en wat kan en dat we werken vanuit een ja-cultuur. Dat is onze primaire houding. Niet alles 
kan, maar dan leggen we goed uit waarom. We voegen waarde toe en staan open voor ont-
wikkelingen en experimenten. We ontwikkelen onze medewerkers daar steeds op. Zo wer-
ken we met een toolbox met allerlei instrumenten die het voor onze inwoners beter maken. 
Ook in 2022 maken we met ieder team weer ontwikkelingen door, bijvoorbeeld via klantrei-
zen, beperking van regelgeving en scholing in participatie. Zo maken we de dienstverlening 
steeds meer klantgedreven. We werken samen aan een toekomstgerichte organisatievisie 
waarbij de dienstverlening centraal staat. Een organisatie waar plaats- en tijdsonafhankelijk 
gewerkt kan worden. We betrekken hier ook de raad bij.

Online dienstverlening
We zijn actief bezig met de continue veranderende informatiesamenleving. Corona heeft 
de digitalisering een boost gegeven. We blijven onze digitale oplossingen verbeteren en 
uitbreiden. Hiervoor ontwikkelen we een nieuwe gemeentelijke website die beter aansluit 
bij wat de inwoner en ondernemer wil. Het nieuwe Rhenen.nl (volledig gereed in 2022, 
maar lancering in december 2021) zal voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidsregels en 
gaat ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers snel de juiste informatie vinden of iets 
kunnen aanvragen/regelen (e.e.a. volgens het beproefde top-takenconcept). We gaan niet 
ongelimiteerd zenden, maar steeds luisteren en aansluiten bij de vraag. In 2022 breiden we 
ook informatie op kaart en onze datapresentatie verder uit. Een service waar inwoners en 
bedrijven mee geholpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bomenlijst. Dit was voorheen een 
pdf op de website, maar is nu een interactieve kaart geworden waar inwoners makkelijk 
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doorheen kunnen klikken. Maar ook aan informatie over de omgevingswet. Er zullen steeds 
meer producten volledig digitaal beschikbaar zijn zonder tussenkomst van een medewerker. 
Voor wie dat nodig is, blijft er een fysieke (of andere) mogelijkheid.

Betrouwbare dienstverlening
Om de dienstverlening te kunnen waarborgen en de privacy (AVG) te kunnen beschermen, 
voeren we regelmatig audits uit. In 2022 breiden we intern onze beveiligingsmaatregelen 
verder uit. Dit is nodig om ons te beschermen voor risico’s van buitenaf. We zorgen ervoor 
dat al onze medewerkers doordrongen zijn van het belang van veilig omgaan met informatie. 

Transparante dienstverlening
We zijn open en transparant. Zo voldoen we aan de Bekendmakingswet waardoor onze in-
woners en ondernemers makkelijk bij informatie kunnen over onze beleidsregels en de ver-
ordeningen. Halverwege 2022 treedt naar verwachting ook de Wet Open Overheid (WOO) 
in werking. Het is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). 

Gezamenlijke dienstverlening
We streven naar goede, betrouwbare en veilige dienstverlening. We werken daarbij zoveel 
mogelijk samen met andere gemeenten in de Foodvalley, de VNG en andere (overheids)
uitvoeringsorganisaties. Ook in 2022 leren we van andere organisaties en pilotprojecten. 
We breiden het huisvestingsconcept Huis van de gemeente uit in 2022. De GGD is alvast 
één van onze nieuwe bewoners en een waardevolle aanvulling in de samenwerking dichtbij. 
Dit zal de dienstverlening ook verder versterken.

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING VAN HET COLLEGE

Voorbereiding 
De landelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van het College van B&W 
is met 1 jaar uitgesteld1. Vanaf het begrotingsjaar 2022 moet het College een rechtmatig-
heidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. In deze paragraaf leest u meer over dit 
onderwerp en de planning.

Wat is rechtmatigheid?
Rechtmatigheid betekent dat de gemeente zich houdt aan alle wetten en regels. Het Colle-
ge is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om Europese en 
nationale wetgeving, maar ook om eigen regels. 

Op dit moment controleert de accountant nog de financiële rechtmatigheid
Wat is de rol van de accountant nu? De accountant controleert of de gemeente financieel 
rechtmatig heeft gehandeld. Zijn oordeel over de rechtmatigheid legt hij vast in de contro-
leverklaring bij de jaarrekening. De accountant controleert niet of alle regels zijn toegepast. 
Hij kijkt vooral naar de regelgeving die een directe relatie heeft met financiën. De accoun-
tant rapporteert eventueel zijn conclusies aan de raad. Deze rol van de accountant gaat 
veranderen. 

Het College gaat zelf verantwoording afleggen over de (financiële) rechtmatigheid 
Deze manier van verantwoorden door het College past ook binnen de maatschappelijke 
trend. Het aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen over wat je hebt gedaan. De 
verwachting is dat hierdoor bij gemeenten de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering 
omhoog gaat. De accountant blijft wel een belangrijke rol in deze rechtmatigheidsverant-
woording houden. Hij zal in de controleverklaring vermelden of de verantwoording van het 
College juist en volledig is geweest. 

De rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld
De verwachting was dat landelijk het begrotingsjaar 2021 het eerste jaar van de rechtma-
tigheidsverantwoording zou zijn. Dit is (voorlopig) uitgesteld tot het begrotingsjaar 2022.  
Om de volgende redenen is dit uitgesteld: 
- Door corona zijn de verantwoording en controle voor dit jaar al complexer geworden, waar-
door de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn niet eenvoudig is. 

1 nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 103, juni 2021
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- De regelgeving die deze nieuwe manier van verantwoorden mogelijk maakt, is nog niet 
aangepast. Gemeenten en provincies kunnen nu te laat kennisnemen van deze veranderin-
gen. 
- Ook zijn de meeste (interne en externe) controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 
2021 al begonnen. Hierdoor zijn de wijzigingen in controleaanpak niet eenvoudig door te 
voeren.

Waar staat de gemeente?
Om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording van het College zijn we in het be-
grotingsjaar 2020 gestart en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Hiervoor is onder 
andere een plan van aanpak opgesteld. In 2021 zijn we gestart met het uitvoeren van de 
interne controles. De accountant is hierbij nauw betrokken. Het jaar 2021 zal intern worden 
gebruikt om proef te draaien met de rechtmatigheidsverantwoording van het College.

WET OPEN OVERHEID (WOO)

In januari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Open Overheid (WOO). De 
verwachting is dat de wet na behandeling in de Eerste Kamer halverwege 2022 in werking 
treedt.

De WOO is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het doel van de WOO 
is een meer transparante en een actief openbaar makende overheid zodat iedereen zoveel 
mogelijk inzicht heeft in publieke informatie bij het bestuursorgaan. De wet bevat de alge-
mene zorgplicht om documenten in goede en toegankelijke staat te houden. Hiertoe wordt 
een landelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding in het leven geroepen.

Het publiceren van regelgeving, beleid en andere publicaties van de gemeente vind al 
jaren plaats via www.overheid.nl. Dit is de verplichte wijze van bekendmaking en open-
baarmaking waarvoor de gemeente gebruikskosten betaalt. In navolging hierop zal ook de 
overheidsinformatie op grond van de WOO centraal aangeboden moeten worden en daar 
toegankelijk blijven. Hiervoor is door dezelfde makers als van www.overheid.nl een Plat-
form Open Overheids Informatie (PLOOI) opgericht, dat gebruikt zal worden door het Rijk, 
provincie en gemeente. 
Nadat de WOO in de Eerste Kamer is behandeld, zal meer duidelijk worden over de exacte 
tekst van de wet en de kosten. Vooruitlopend hierop heeft het Rijk in de meicirculaire 2021  
incidentele en structurele middelen toegekend. 

ONTWIKKELING FORMATIE 
In deze paragraaf staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van de formatie. In de tabellen 
en grafieken is de formatie van het bestuur en organisatie over de jaren 2021 en 2022 zowel 
in omvang als in geld in beeld gebracht. 
Overeenkomstig het raadsbesluit bij de perspectiefnota 2022 is de formatie fysieke ruimte 
van 4,8 FTE (inclusief medewerker vastgoed en accommodatiebeleid) meegenomen. Dit 
is zichtbaar in de uitbreiding van de formatie Verkeer en openbare ruimte en ruimtelijke 
ontwikkeling. Tenslotte is een vergelijking gemaakt tussen de formatie uit de primitieve 
begroting 2021 en de begroting 2022.

§5bedrijfsvoering
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Formatie FTE 1-1-2021
aantal personen

(x € 1.000) FTE 1-1-2022
aantal personen

(x € 1.000)

Totaal 161,91  20 12.490 N 169,90  22 13.295 N

Bestuur 8,16  20 1.029 N 8,32  22 1.070 N

Directe formatie organisatie 102,82  - 7.619 N 110,49  - 8.303 N

Indirecte formatie organisatie 50,93  - 3.842 N 51,10  - 3.922 N

Bestuur 8,16  20 1.029 N 8,32  22 1.070 N

Raad  17 248 N  19 282 N

College 4,32 460 N 4,32 464 N

Ondersteuning raad en college 3,84 312 N 4,00 315 N

Rekenkamer  3 9 N  3 9 N

Directe formatie organisatie 102,82  - 7.619 N 110,49  - 8.303 N

 2.1 Rhenense PublieksBalie 5,74 408 N 5,75 423 N

 3.1 Verkeer en openbare ruimte 37,80 2.420 N 40,80 2.678 N

 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 9,21 752 N 12,14 984 N

 3.3 Duurzaamheid 2,07 200 N 1,96 198 N

 4.1 Jeugd preventief 5,80 516 N 5,16 466 N

 4.2 Jeugd maatwerk 10,40 850 N 11,28 898 N

 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 4,11 352 N 4,79 413 N

 4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk 11,70 914 N 12,17 978 N

 4.5 Participatie preventief 1,00 89 N 1,00 92 N

 4.6 Participatie maatwerk (uitbesteed aan V’daal) 0,00 0 N 0,00 0 N

 5.1 Economie 3,61 271 N 4,23 323 N

 6.1 Openbare orde en veiligheid 1,75 127 N 1,56 118 N

 6.2 Handhaving 5,33 376 N 5,34 388 N

 7.2 Flexteam (50%) 4,31 344 N 4,31 344 N
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VERGELIJKING DIRECTE FORMATIE PRIMITIEVE BEGROTING 2022 TEN OPZICHTE VAN 2021 IN FTE

RHENENSE PUBLIEKSBALIE

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

DUURZAAMHEID

JEUGD PREVENTIEF

JEUGD MAATWERK

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
PREVENTIEF

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
MAATWERK

PARTICIPATIE PREVENTIEF

PARTICIPATIE MAATWERK 
(UITBESTEED AAN V’DAAL)

ECONOMIE

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

HANDHAVING

FLEXTEAM (50%)

§5bedrijfsvoering

2022 2021

123



§5 bedrijfsvoering

VERGELIJKING INDIRECTE FORMATIE PRIMITIEVE BEGROTING 2022 TEN OPZICHTE VAN 2021 IN FTE 

FINANCIËN

FACILITAIR (INCLUSIEF DIV)

MANAGEMENT EN ONDERSTEUNING

AUTOMATISERING 
EN INFORMATIEVOORZIENING

FLEXTEAM (50%)

RECEPTIE

PERSONEEL 
EN ORGANISATIE

COMMUNICATIE

JURIDISCHE ZAKEN

INFORMATIEBEVEILIGING 
EN PRIVACY

2022 2021

VERGELIJKING INDIRECTE FORMATIE PRIMITIEVE BEGROTING IN FTE

Formatie 01-01-2021 01-01-2022

FTE aantal personen (x € 1.000) FTE aantal personen (x € 1.000)

Indirecte formatie organisatie 50,93  - 3.842 N 51,10  - 3.922 N

Financiën 10,29 792 N 10,46 809 N

Facilitair (inclusief DIV) 8,67 518 N 8,34 510 N

Management en ondersteuning 7,81 759 N 7,81 786 N

Automatisering en informatievoorziening 5,00 364 N 5,00 377 N

Flexteam (50%) 4,31 344 N 4,31 344 N

Receptie 4,12 234 N 4,45 258 N

Personeel en organisatie 3,58 267 N 3,58 254 N

Communicatie 3,51 272 N 3,51 280 N
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BBV indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Definitie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het 
begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. 
Het gaat om formatieplaatsen.
Toelichting: In het cijfer 2021 is voor het eerst rekening gehouden met de circa 5 FTE uitbreiding in het kader van de 
werkdruk.

7,3 7,2 7,25 7,56 7,9 8,1

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Definitie: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit 
het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.
Toelichting: Dit cijfer wordt alleen bij de jaarstukken gemeten en gepresenteerd.

6,33 6,53 6,74 6,85

Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Definitie: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van 
personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de 
organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het  
functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Toelichting: Het cijfer is vanaf 2019 opnieuw berekend. In de cijfers tot en met 2018 zijn alleen de overheadkosten als 
apparaatskosten aangemerkt. De stijging in 2022 is het gevolg van de loonindexering 2022 en het wegvallen van de 
bijdrage gemeente Utrechtse Heuvelrug in de exploitatie van het brengstation.

270 305 735 730 741 771

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)
Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de orga-
nisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen 
betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling 
tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
Toelichting: Het gaat om de inhuur, die is begroot in de exploitatie.

26,12 24,2 23,44 18,12 9,41 7,98

Overhead (% van totale lasten (exclusief reserves))
Definitie: Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces.

11,96% 13,31% 13,54%

Ziekteverzuim exclusief zwangerschap 4,70% 5,80% 6,20% 6,00% 5,90% 5,00%

Definitie: Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen gemeten en vervolgens gedeeld door het aantal  
beschikbare dagen.
Toelichting: De peildatum van het ziekteverzuimpercentage 2021 is 1 september.
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§6verbonden partijen

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 (gemeen-
schappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) or-
ganisaties zijn. Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze 
een bijzondere status.

De gemeente Rhenen neemt in 2021 deel in 9 verbonden partijen. Het gaat om 7 gemeen-
schappelijke regelingen en 2 vennootschappen. Het onderstaande overzicht geeft per ver-
bonden partij de bestuurlijk vertegenwoordiger weer en de bijdrage verwachte bijdrage 
over 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 verbon-
den partij aan de maatschappelijke doelstellingen. 

Overzicht verbonden partijen Bestuurlijk vertegenwoordiger Bijdrage 2022 Bijdrage 2021

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Foodvalley (FV)
Deelprogramma 1.1 - Bestuur

Burgemeester Van der Pas 66.111 N 63.714 N

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
Deelprogramma 1.3 - Facilitair

Burgemeester Van der Pas 90.345 N 88.993 N

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Wethouder De Rooij 1.017.878 N 953.390 N

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder De Rooij 315.695 N 418.475 N

GGD Midden-Nederland
Deelprogramma 4.1 - Jeugd preventief

Wethouder Van Eeten 774.817 N 781.306 N

Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (IW4)
Deelprogramma 4.6 - Participatie maatwerk

Wethouder De Heer - Verheij 32.460 N 68.439 N

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Deelprogramma 6.1 - Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeester Van der Pas 1.115.000 N 1.141.000 N

Vennootschappen en coöperaties

BNG
Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Wethouder Boerkamp - -

Vitens
Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Wethouder Boerkamp - -
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7.0 Inleiding

In deze paragraaf worden de bouwgrondexploitatieprojecten beschreven. Eerst wordt inge-
gaan op de missie van onze gemeente voor het grondbeleid, daarna op de financiële positie 
van de grondexploitaties en tot slot volgt een inhoudelijke toelichting per project van zowel 
de grondexploitaties die in eigen beheer worden uitgevoerd als de exploitaties die door 
derden worden uitgevoerd.

Missie
Grondexploitatie is een middel om uitvoering te geven aan andere gemeentelijke beleids-
doeleinden zoals bijvoorbeeld doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastruc-
tuur, recreatie, milieu en landschapsontwikkeling. Deze doelen kan de gemeente onder 
meer bereiken door aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden of het verlenen van mede-
werking 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.

7.1 Financiële positie

Grondbeleid gaat gepaard met grote 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 ne-
gatief resultaat krijgt, dan dient volgens de financiële voorschriften een voorziening te wor-
den gevormd om het tekort af te dekken.

Actuele prognoses en te verwachten resultaten
In onze gemeente zijn 2 bouwgronden in exploitatie: Achterberg West 2 en Rhenen Noord/
LVA. Bij de jaarrekening 2020 zijn de grondexploitaties van beide projecten geactualiseerd. 
Van de beide projecten bedraagt de potentiële winst ultimo 2020 € 641.000. De potentiële 
winst is gebaseerd op de eindwaardeberekening. De potentiële winst op basis van de con-
tante waarde methode (CW) bedraagt ultimo 2020 € 603.000.

Bij de grondexploitaties zijn een aantal exploitaties in uitvoering bij derden. Hierbij is de 
verwachting dat de kosten die de gemeente maakt (uiteindelijk) volledig kunnen worden 
verhaald op de ontwikkelaar. Voorbeelden hiervan zijn het project Vogelenzang, Elster-
straatweg/DAMKRO en het gezondheidscentrum Nieuwe Veenendaalseweg.

Tenslotte zijn er nog een tweetal locaties (het Dorpshuis en de Woudmees) waarbij de 
gronden worden geschaard onder de materiële vaste activa (voorheen Niet In Exploitatie 
Genomen Gronden). Deze gronden zitten nog niet in een transformatieproces. Dit betekent 
ook dat er nog geen raadsbesluit is waarbij het grondexploitatiecomplex, inclusief grondex-
ploitatiebegroting, is vastgesteld. De gronden dienen dan gewaardeerd te worden op basis 
van de verkrijgingsprijs of de duurzaam lagere marktwaarde.
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7.2 Grond in exploitatie

Achterberg West 2
De provincie heeft in de provinciale structuurvisie de mogelijkheid gecreëerd voor de reali-
satie buiten de rode contour van een woonzorgvoorziening met woningbouw onder voor-
waarden. De gemeenteraad heeft in 2014 een structuurvisie vastgesteld voor het hele ge-
bied Achterberg West 2. Samen met zorgaanbieder QuaRijn en woningcorporatie Rhenam 
Wonen heeft de gemeente een woonzorgvoorziening met 24 wooneenheden gerealiseerd. 
De woonzorgvoorziening is begin 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.

De resterende grond is van verschillende eigenaren. De initiatiefnemer van deze ontwikke-
ling werkt aan een schetsplan om te komen tot een principemedewerking van de gemeente. 
De voorlopige verwachting is dat begin 2022 een schetsplan is vastgesteld waaraan het 
college in principe kan meewerken. Daarna wordt een anterieure overeenkomst opgesteld, 
waarin afspraken staan over de verdere uitwerking van het plan en de grondeigendommen.

Beide onderdelen van dit project geven invulling aan het ruimtelijk beleid zoals verwoord 
in de stedenbouwkundige structuurvisie en in de structuurvisie De Achterbergse Erven. Met 
dit plan wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het volkshuisvestingsbeleid zo-
als dit is vastgelegd in de woonvisie. Verder hanteren we de nieuwste vastgestelde beleids-
kaders van onder andere klimaatadaptatie en duurzaamheid. Alle gemeentelijke kosten 
worden gedekt uit toekomstige grondverkopen.

Rhenen Noord LVA
Dit project omvat de integrale herstructurering van het gebied Lijsterberg, Valleiweg en 
Achterbergsestraatweg (LVA). 

Rhenam Wonen heeft drie oudere flats gesloopt en hier drie appartementencomplexen 
gerealiseerd met in totaal 63 grotere 0-treden seniorenwoningen. Daarnaast heeft de ge-
meente de grond op de hoek Achterbergsestraatweg en Lijsterberg verkocht aan particulie-
ren voor de bouw van een eigen woning, volgens een door de gemeenteraad in 2012 vastge-
steld kavelpaspoort. Daarmee is een bijdrage geleverd aan particulier opdrachtgeverschap.

Het gemeentelijk perceel aan de Lijsterberg naast het multicourt is in 2021 aan Rhenam 
verkocht. Op dit perceel worden 20 sociale huurappartementen voor senioren gerealiseerd. 
De verwachte oplevering van de woningen is 2022.

Dit project geeft invulling aan een deel van het ruimtelijk beleid verwoord in het coalitie- 
akkoord en de stedenbouwkundige structuurvisie. Met dit plan wordt tevens een belangrij-
ke bijdrage geleverd aan het volkshuisvestingsbeleid zoals dit is vastgelegd in de woonvisie 
en het daarbij behorende woningbouwprogramma. Het project zal na verwachting in 2022 
met een positief resultaat worden afgesloten.
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7.3 Faciliterend grondbeleid

Vogelenzang wonen
De nieuwbouwwijk Vogelenzang wordt ontwikkeld door de VOF Vogelenzang, een samen-
werking tussen BPD en Van Wijnen. De rol van de gemeente is kaderstellend, toetsend en 
faciliterend. Het plan omvat circa 230 woningen, waarvan 29% sociaal. Doel is om een 
woonwijk te realiseren, met speciale aandacht voor de relatie met de natuur er direct naast. 
De wijk onderscheidt zich door de unieke ligging tegen de Grebbeberg en de Nederrijn en 
een hoogwaardige architectuur. De kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgelegd in het Steden-
bouwkundig Ontwerp en het Beeldkwaliteitsplan.

Het woningbouwplan is zeer divers, met zowel grondgebonden woningen als appartemen-
ten in alle prijsklassen, in zowel de vrije als de sociale sector. 

Met uitzondering van het Entreegebouw is de woonwijk nu afgerond. Het project heeft in 
de loop der jaren forse vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de plankosten hoger dan voor-
zien in de samenwerkingsovereenkomst uit 2010 met de ontwikkelaar. Na overleg met 
bewoners en provincie is in 2019 besloten de bodemsanering voor het speelveld minder 
ingrijpend uit te voeren om kosten te besparen. De toekomstige financiële risico’s voor de 
gemeente zijn beperkt omdat de marktrisico’s bij de marktpartij liggen. 

Doordat een belangrijk deel van de sociale huurwoningen in 2020 nog niet was gereali-
seerd en de sociale koopwoningen sinds 2013 inmiddels waren vrijkomen voor de vrije sec-
tor, kwam de volkshuisvestelijke doelstelling van het plan onder druk te staan. In 2020 is de 
planuitwerking van de laatste 42 woningen in twee appartementencomplexen— Entreege-

bouw genaamd—vlot getrokken. Gemeente, VOF Vogelenzang en Rhenam Wonen zijn tot 
een afspraak gekomen waarbij alle 42 woningen sociale huurwoningen worden. Om tot dit 
resultaat te komen hebben alle drie partijen een financiële bijdrage toegezegd. Voor de ge-
meentelijke bijdrage kon gebruik worden gemaakt van en onttrekking uit de reserve Vereve-
ningsfonds sociale woningbouw en bijdrage van de Provincie Utrecht. De uit het Verevenings-
fonds toegekende bijdrage bedraagt 50% van de gemeentelijke bijdrage. In mei 2021 is een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van het Entreegebouw verleend. Eind juli 2021 is met 
de bouw gestart. Een bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt nog. 

DAMKRO Elst
De ontwikkelaar, DAMKRO BV, wil de locatie Elsterstraatweg 51–71 in Elst (het voormalige 
DAMKRO-terrein) herontwikkelen naar woningbouw. Op 19 april 2016 stemde de gemeen-
teraad in met het Handboek “Elsterstraatweg 51 – 71, Elst”. Dit Handboek is mede tot stand 
gekomen door participatie met belanghebbenden. Daarna heeft de ontwikkeling een tijd 
stilgelegen.

Herstart zomer
In de zomer van 2020 was er een herstart. De plannen zijn aangepast aan de nieuwe Woon-
visie 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 ontwikkelaar zorgt voor het aanleveren van een bestemmingsplan 
en de bijbehorende onderzoeken. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst zijn er 
geen financiële risico’s voor de gemeente. 
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Het jaar 2022 zal in het kader staan van de formele procedures van het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning.

Herontwikkeling locatie Kerk (Nieuwe Veenendaalseweg)
Medio 2019 is het gezondheidscentrum en de kerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg van 
eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaren willen zowel de kerk-locatie als het bestaande ge-
zondheidscentrum herontwikkelen met een groter gezondheidscentrum, circa 45 apparte-
menten en een parkeergarage. Daarmee is de mogelijkheid gevonden om op de bestaande 
locatie een toekomstbestendig gezondheidscentrum te realiseren en ruimte te bieden voor 
extra woongelegenheid in het gebied “boven de binnenstad”. De identificatie van deze ont-
wikkelingsmogelijkheid kwam voort uit een waarderend vernieuwen bijeenkomst in 2018 
waarin met omwonenden en andere belanghebbenden wensen en ideeën werden opgehaald.

Met de huidige eigenaar is in 2020 een nieuwe intentieovereenkomst gesloten om de haal-
baarheid van het plan nader te verkennen. De gemeentelijke kosten worden daarbij ver-
haald op de initiatiefnemer. Dit heeft begin 2021 geresulteerd in de vaststelling van een 
Nota van Uitgangspunten waarin de contouren voor een bestemmingsplanwijziging voor 
de realisatie van het plan zijn aangegeven. Klimaatbestendig bouwen is daar onderdeel van. 
Op basis van de Nota van Uitgangspunten wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp en 
een ontwerp bestemmingsplan. 

7.4 Niet in exploitatie genomen gronden

Vrijgekomen locaties MFG Elst
Door de ontwikkeling van MFG Het Bestegoed in Elst zijn vier grondlocaties vrijgekomen. 
De locaties van de voormalige gymzaal en het voormalige Visnet zijn verkocht en op deze 
locaties is woningbouw gerealiseerd. De locaties van de Woudmees en het oude Dorpshuis 
zijn nog niet verkocht. Met een eventuele opbrengst is ook nog geen rekening gehouden in 
de ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente.
Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van de locatie van het 
oude Dorpshuis. Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
- Wat doen we met het oude Dorpshuis?
- Voor wie willen we woningen (laten) realiseren?
- Wat is het financiële kader voor de herontwikkeling?

Op 1 juli 2020 is hierover met de raad van gedachten gewisseld. Begin 2021 is een enquête 
gehouden onder inwoners van Elst, waarin onder andere is gevraag naar locatie Dorpshuis. 
Een externe partij heeft een aanvraag ingediend om de monumentenstatus te verlenen. 
Na de zomer / eind 2021 zal een voorstel aan de raad aangeboden worden om de kaders 
voor de herontwikkeling vast te stellen. Naar verwachting kan de verkoopprocedure van het 
perceel in 2022 doorlopen worden. Bij een gunstig verloop zal de koper daarna de verdere 
planvorming ter hand nemen, met daarna de benodigde (RO / vergunningen) procedures. 

Met de projecten van de vrijgekomen locaties Elst wordt invulling gegeven aan een deel van 
het ruimtelijk beleid zoals verwoord in de stedenbouwkundige structuurvisie. Ook wordt 
met dit project een belangrijke bijdrage geleverd aan het volkshuisvestingsbeleid zoals dit 
is vastgelegd in de woonvisie en het daarbij behorende woningbouwprogramma. Bij locatie 
Dorpshuis wordt het beleid van bijvoorbeeld volkshuisvesting en duurzaamheid verwerkt in 
de verkoopkaders. 
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8.0 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 vooral de reguliere werkzaamheden die worden uitgevoerd 
voor een duurzaam Rhenen aan de hand van de drie pijlers: een energieneutraal Rhenen, 
een circulair Rhenen en een klimaatbestendig Rhenen. De specifieke activiteiten 2022 zijn 
beschreven in de programma’s, waaronder het deelprogramma 3.3 Duurzaamheid.

8.1 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 o.a.:
• Voortzetten Energieloket en energieambassadeurs, nu nog voor inwoners en maat-

schappelijke instellingen, later mogelijk ook voor bedrijven. 
• 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.
•  Convenant met Rhenense banken voor financiering ver-
duurzamen woningen
•  Continuering van het bespreken van duurzaamheids-
ambities en de uitvoer met woningcorporatie Rhenam 
als onderdeel van de prestatieafspraken. 
•  Verduurzamen bedrijventerrein (zie ook circulaire eco-
nomie en Economische agenda) en zonnepanelen op be-
drijfsdaken blijven stimuleren.

Warmtetransitie
Hoe worden we onafhankelijk van aardgas? 
• De Transitievisie Warmte staat op de agenda voor de raadsvergadering in september 

2021. In deze visie kijken we hoe we onze woningen op een duurzame manier kunnen 
verwarmen zonder aardgas. Na vaststelling van deze visie gaan we beginnen met het 
vervolg, de wijkuitvoeringsplannen.

• Opstellen wijkuitvoeringsplannen in de twee gekozen startwijken. Dit gebeurt met de 
inwoners/bedrijven, 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 zon-

nepanelen kunnen kopen binnen een collectief op een groot dak elders binnen het post-
codegebied.

• 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.

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

• Evalueren van het beleidskader voor zonnepanelen op land. 
• 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.

• De evaluatie van het doorlopen proces voor de totstandkoming van de RES 1.0.
• Het vervolgproces naar de RES 2.0 (die op 1 juli 2023 aan het Rijk moet worden aange-

boden) inrichten.
• Meewerken aan opsporing van mogelijkheden tot het gebruik van aardwarmte voor het 

verwarmen van woningen en bedrijven.
• Met de geplande vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting tot en met 

2024 een kwalitatief goede en energiezuinige openbare verlichting realiseren die opti-
maal bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. In de contract-
periode 2020-2024 ondersteunt een externe partij de gemeente bij het grootschalig 
toepassen van nieuwe technieken, zoals LED-verlichting en statisch dimmen. 

• De gemeente koopt voor haar stroomverbruik collectief groene stroom in bij Engie.
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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.
• Naar behoefte gaan we verder met het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s 

in het openbaar gebied. Via een lokaal laadpalenplan en de Regionale Aanpak Laadinfra-
structuur versnellen we de uitrol van het aantal laadpunten.

8.2 Een circulair Rhenen

Afval
Samen met de inwoners op een duurzame manier minder afval produceren doen we onder 
andere door:
• de frequentie van het ophalen van het restafval te verlagen,
• voorlichting te geven,
• de bronscheiding te verhogen,
• restafval ondergronds in te zamelen,
• mee te doen aan een pilot voor luierinzameling. 

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 ander 
benodigde spullen beschikbaar te stellen. Jaarlijks doen we me met de Landelijke Opschoon 
Dag van Stichting Nederland Schoon. ZAAP heeft dit jaar een lespakket samengesteld voor 
basisscholen in de gemeente Rhenen om voorlichting te geven over zwerfafval.

8.3 Een klimaatbestendig Rhenen

• De ontwikkeling van ruimtelijke adaptatie en intensivering hiervan verder vorm geven 
door het volgen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 

• Samen met woningcorporatie Rhenam en de NMU (met betrekking tot het project Heu-
velrugtuinen) stimuleren we het klimaatbestendig maken (ontstenen en vergroenen) 
van de particuliere tuin.

• De afkoppelcoach wordt ingezet voor inwoners.
• De app kli-maatje is inmiddels gelanceerd. 
• In 2022 passen we het rioolsysteem verder aan door regenwater af te koppelen en daar-

door vuil water en schoon water te scheiden. Meer informatie kunt u lezen in de para-
graaf Kapitaalsgoederen.

• Het opstellen van een Water Riool Plan (WRP) waarin water en riolering in één plan 
worden samengevoegd.
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Wet- en regelgeving

In 2019 heeft de raad de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV 2019) vast-
gesteld. 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 een eventuele 
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 een nadere regel geeft de mogelijkheid om 
doelen, activiteiten en beoogde resultaten te stellen. 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 inciden-
tele 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 onevenre-
dige administratieve belasting te voorkomen. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uit-
gevoerd 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 opgeno-
men. 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 Stich-
ting 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 Hart-
slagNu).

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.

Voor het subsidiejaar 2022 is de Algemene Subsidieverordening 2019 van kracht op basis 
waarvan het college ter uitwerking subsidieregelingen heeft vastgesteld. Deze subsidiere-
gelingen zijn onderverdeeld in subsidieregels. De subsidieregels geven exact aan voor welke 
doelen en activiteiten er subsidie wordt verleend.

Elke subsidieregel heeft zijn eigen subsidieplafond. Deze subsidieregelingen en -regels zijn 
op 9 februari 2021 vastgesteld en vervolgens gepubliceerd, zodat subsidievragers hier reke-
ning mee konden houden bij hun subsidieaanvraag.

De vaststelling van de subsidieregelingen voor reguliere peuteropvang en voor- en vroeg-
schoolse educatie (vve) voor 2022 vinden op een later moment plaats dan gebruikelijk. 
Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie zijn nauw met elkaar verwe-
ven. De eerste helft van 2021 zijn de huidige subsidieregels voor de kinderopvang geëva-
lueerd. Op basis daarvan zal het college wijzigingen aanbrengen in de subsidieregels 2022. 
Daarnaast zijn vanaf januari 2022 alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden 
verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie in te zetten. 
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Een en ander moet nog in de subsidieregeling worden verwerkt. Daarnaast brengt het rijks-
beleid voor onderwijsachterstanden met zich mee dat het beschikbare budget voor 2022 
pas na de zomer bekend wordt. Het beschikbare budget is medebepalend voor de hoogte 
van het subsidieplafond. 
Om bovenstaande redenen worden de regelingen dit jaar later dan gebruikelijk gepubli-
ceerd. Afhankelijk van de publicatiedatum wordt met gebruikmaking van de hardheidsclau-
sule de indieningstermijn zo nodig verlengd.

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 2022 moeten voor 1 juli 2021 ingeleverd zijn (met uitzondering van de aanvragen voor 
reguliere peuteropvang en vve).

Totstandkoming subsidieplafonds 2022
Voor de berekening van de plafonds zijn de bedragen die voor 2021 beschikbaar zijn ge-
indexeerd met 1,71%. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidies vanaf 2017 
te indexeren, met uitzondering van voor – en vroegschoolse educatie. De laatstgenoemde 
subsidie wordt gefinancierd uit een rijksuitkering. De bedragen voor de kindplaatsen regu-
liere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie zijn nog niet vastgesteld.

Vaststellen subsidieplafond
De door het college gepubliceerde subsidieplafonds dienen door de raad te worden be-
krachtigd door het vaststellen van de begroting 2022. Het subsidieplafond moet en zal 
vóór het begin van de periode waarvoor het geldt worden bekendgemaakt (artikel 4:27 lid 
1 Awb). Concreet houdt dit in dat voor 31 december 2021 het subsidieplafond 2022 met 
onderverdeling naar rubrieken gepubliceerd moet/zal worden.

Indexering subsidies
In de raad van 28 juni 2016 is een amendement aangenomen, waarbij is ingestemd om de 
subsidies vanaf 2017 te indexeren. 
In de raadsvergadering van 10 november 2020 is een amendement aangenomen. De strek-
king van dit amendement is dat het indexcijfer dat is toegepast voor de subsidiebedragen 
voor 2021 wordt verlaagd. De bedragen die nu opgenomen zijn in de subsidieregelingen 
voor 2022, zijn berekend op basis van de bijgestelde bedragen voor 2021. Hiermee is uit-
voering gegeven aan dit amendement.

De indexatie voor 2022 bedraagt 1,71%.

Subsidieplafond(s) Begroting 2022

Subsidieregeling Muziekoriëntatie 9.000 N

Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 324.500 N

Subsidieregeling Dorpshuis 36.500 N

Subsidieregeling Recreatie en toerisme 45.500 N

Subsidieregeling Museum 248.500 N

Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke 
monumenten

10.000 N

Buurtbudget 5.000 N

Initiatievenfonds 10.000 N

Subsidieregeling Preventie (1) n.n.b.

Subsidieregeling VVE (2) n.n.b.

Subsidieregeling Peuterspeelzaalwerk (2) n.n.b.

Saldo plafonds 689.000 N

(1) In juni 2018 heeft het college de tijdelijke subsidieregeling preventie ingesteld. Met dit besluit is uitvoe-

ring gegeven aan een amendement uit 2017 (nr. 8.a.1.). Hierin werd € 20.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels 

is er voor € 9.274 aan subsidies verstrekt. Eind 2020 resteert € 10.726. Voor de begroting 2022 is het bedrag 

beschikbaar dat eind 2021 resteert.

(2) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was het plafond voor de subsidieregeling VVE nog niet 

bekend. Deze is bekend geworden na de ontvangst van de beschikking van het Rijk. 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 Begroting 2022

Stichting Slachtofferhulp Nederland - Middenwest 5.500 N

Stichting HartslagNu Rhenen 5.000 N

Stichting Dierenambulance 7.500 N

Stichting Nationaal Dierenpark ‘De Hazenberg’ 4.000 N

Rhenen Stad (ondernemersklimaat) 45.000 N

Stichting Slag om de Grebbeberg 5.000 N

Optisport 323.000 N

Veilig Thuis 173.500 N

Stichting Rijnoevervaarten 1.000 N

Rode Kruis Bus 3.000 N

Voedselbank 3.000 N

Schuldhulpmaatje 9.000 N

Noodfonds 9.000 N

Formulierenbrigade en netwerk tegen armoede 4.500 N

Jeugdfonds Sport en Cultuur 20.000 N

Taalhuis 55.000 N

Saldo plafonds 673.00 N
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INLEIDING
De financiële begroting bestaat uit een toelichting op:
4.1.  Grondslagen (uitgangspunten opstellen meerjarenbegroting) 
4.2  Financieel beeld 2022 – 2025
4.3  Exploitatie
4.4  Balans
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4.1
GROND-
SLAGEN

Inleiding
Dit onderdeel gaat over de uitgangspunten die zijn gebruikt bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022 – 2025. Deze 
uitgangspunten zijn bij de perspectiefnota 2022 door de raad vastgesteld. Door financiële mutaties bij de uitwerking van de 
begroting kunnen die percentages wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het percentage van de omslagrente en het opslagpercentage 
van de overhead. Het effect daarvan krijgt voor het eerst het beslag in de (meerjaren)begroting 2023-2026.

Uitgangspunten 2022 2023 2024 2025

a. Loon- en prijsontwikkelingen

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

Prijsindexering 

- OVA percentage (maatwerkkosten jeud) 1,72% 2,30% 2,20% 2,20%

- IMOC (alle overige kosten) 1,40% 1,50% 1,50% 1,50%

b. Rentepercentages geldleningen

- Rente kortlopende financiering 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Rente langlopende financiering 
(lineair 30 jaar op mei 2021)

0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

c. Rentepercentages doorbelasting

- Renteomslagpercentage 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

- Rente grondexploitatie (BBV) 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%

d. Overige uitgangspunten

- Ontwikkeling lokale lasten 1,44% 1,69% 1,69% 1,69%

- Indexering subsidies (PPN2021) 1,71% 1,71% 1,71% 1,71%

- Volumegroei voor jeugd en WMO nee nee nee nee

- Uitkering uit het gemeentefonds meicirculaire meicirculaire meicirculaire meicirculaire

- Opslagpercentage overhead 
medewerkers gemeentehuis 

89% 89% 89% 89%

- Opslagpercentage overhead medewerkers Remmerden 64% 64% 64% 64%

OVERHEADBEREKENING
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4.2
FINANCIEEL
BEELD 2022 - 2025

Financieel beleid
Een gedegen financieel beleid draagt bij aan een solide financiële positie op de 
korte en lange termijn. Beleidsmatig sturen we daarbij op drie pijlers:

1. Structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting. 
2. Acceptabele schuldenpositie.
3. Gezond weerstandsvermogen (risico’s versus weerstandscapaciteit).

In het onderdeel financiële positie zijn de pijlers uitgewerkt in de vorm van 
kengetallen. 

Resultaten
De (meerjaren)begroting laat voor de jaren 2022 tot en met 2025 voordelige 
resultaten zien. In 2022 is het resultaat € 741.000 voordelig. In 2023 daalt het 
voordelig resultaat naar 11.000. In de jaren 2024 en 2025 loopt het voordeel op 
naar ruim € 50.000. In vergelijking met de perspectiefnota 2022, waarin geen 
enkel jaar een voordeel liet zien, zijn de resultaten sterk verbeterd. Het voor-
deel is grotendeels toe te schrijven aan de extra middelen die zijn ontvangen 
als compensatie voor de tekorten bij de jeugdzorg. Om u mee te nemen in de 
totstandkoming van de resultaten 2022 – 2025 zijn in de tabel op de volgende 
pagina de belangrijkste ontwikkelingen na de primitieve (meerjaren)begroting 
2021 - 2024 weergegeven. 
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Verloopoverzicht van de resultaten

Ontwikkeling resultaten 2022 – 2025 2022 2023 2024 2025

 A. Resultaten primitieve (meerjaren)begroting 2021-2024 102 V 420 V 25 V 25 V

1.0 Begrotingswijzigingen vóór de perspectiefnota 2022 

1.1 Loonindexering 2021 verlaagd van 2,8% naar 2,0% (excl. Incidentele loonstijging) 100 V 100 V 100 V 100 V

1.2  Septembercirculaire 2020. Nadeel is gevolg van de lokale ontwikkeling van de maatstaven ten opzichte van  
 de landelijke ontwikkeling.  

227 N 248 N 245 N 245 N

1.3  Ombuiging BUIG in 2023 van € 150.000 teruggedraaid en vanaf 2024 verwacht nadeel herijking gemeentefonds  
 teruggebracht met 175.000. 

0 N 150 N 175 V 175 V

1.4 Overig 55 V 12 N 39 N 41 N

Vertrekpunt perspectiefnota 2022 30 V 110 V 16 V 14 V

2.0  Aanpassing budgetten bij opstellen perspectiefnota 2022 

2.1  Wettelijke/ onvermijdelijke plannen perspectiefnota 2022: digitale transformatie en meldpunt verward 143 N 143 N 143 N 143 N

2.2  Reservering extra rijksmiddelen jeugdzorg door aanpassing woonplaatsbeginsel (zie ook 3.1).  284 N 284 N 284 N 284 N

2.3  Bijgestelde legesopbrengsten door actualisatie woningbouw-planning en effect WKB 101 V 173 N 88 N 88 N

2.4  Bijstelling loon -en prijsindexeringen 2021 - 2025 op basis van prognoses Centraal Planbureau uit maart 2021 57 V 67 V 70 V 342 N

2.5  Gemeentefonds: extra rijksmiddelen jeugdzorg door aanpassing van het woonplaatsbeginsel (zie ook 3.6) 284 V 284 V 284 V 284 V

2.6  Gemeentefonds: op basis van 1e uitkomsten herijking vanaf 2024 verwacht nadeel van 200.000 omgezet in een voordeel  
 van 35.000 in 2024 en 70.000 in 2025 (uitgaande van 14 per inwoner en rekening houdend met overgangsregeling) 

0 N 0 N 235 V 270 V

2.7  Gemeentefonds: overige bijstellingen n.a.v. decembercirculaire 2020, meicirculaire 2021 en actualisatie maatstaven).   
 Saldo van voor – en nadelen in 2024 is 0  

146 V 179 V 0 N 616 V

2.8  Inkomsten algemene reserve voor dekking kosten voormalig personeel en bestuur zijn vervallen. Het betreft  
 structurele laten die werden gedekt met incidentele middelen 

104 N 104 N 104 N 104 N

 2.9  Overig 135 N 148 N 136 N 375 N

 B. Resultaten perspectiefnota 2022 48 N 212 N 150 N 152 N

4.2 financieel beeld
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Ontwikkeling resultaten 2022 – 2025 (vervolg) 2022 2023 2024 2025

3.0  Aanpassing budgetten bij opstellen (meerjaren)begroting 2022 – 2025 

3.1  Bijsteling reservering budget nieuw woonplaatsbeginsel door verlaging uitkering gemeentefonds (zie ook 2.2) 127 V 127 V 127 V 127 V

3.2  Reservering middelen gemeentefonds voor Wet Open Overheid (opvolger WOB) 98 N 111 N 124 N 138 N

3.3  Overige beleidsvoornemens perspectiefnota: formatieuitbreiding fysieke ruimte 3,8 FTE en 1 FTE accommodatie en  
 vastgoedbeleid. Verwerkt overeenkomstig besluit gemeenteraad bij de perspectiefnota 2022 

353 N 353 N 353 N 353 N

3.4  Raadsbudget gemeenteraadsverkiezingen 50 N 0 N 0 N 0 N

3.5  Gemeentefonds: extra middelen n.a.v. arbitragezaak jeugd 1.332 V 795 V 727 V 645 V

3.6  Gemeentefonds: verlaging middelen Rijk voor nieuw woonplaatsbeginsel (zie ook 2.5) 127 N 127 N 127 N 127 N

3.7  Gemeentefonds overige voordelen : bijstelling maatstaven en middelen taakmutatie Wet Open Overheid, WSW e.d. 372 V 59 V 82 V 165 V

3.8  Bijdrage WSW reservering middelen meicirculaire gemeentefonds 66 N 64 N 59 N 34 N

3.9  Uit een analyse blijkt dat de kosten per bijstandsgerechtigde hoger ligt dan waarmee in de perspectiefnota 2022  
 rekening werd gehouden. Het gepresenteerde voordeel in de perspectiefnota is daardoor vervallen. 

204 N 119 N 96 N 47 N

3.10  Overig 144 N 16 V 26 V 35 N

Resultaten primitieve (meerjaren)begroting 2022 - 2025 741 V 11 V 53 V 51 V

Structureel en incidenteel resultaat
De begrotingsresultaten zijn te verdelen in een structureel en incidenteel resultaat. Het struc-
tureel resultaat is van belang bij het bepalen van het toezicht door de provincie. Ook vormt 
het een belangrijke pijler onder het financieel beleid van de gemeente. Uitgangspunt is dat 
structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. In de perspectiefnota 2022 waren de 
structurele resultaten voor alle jaren negatief. Hierin stond onze gemeente niet alleen. Veel 
gemeenten waren in afwachting van de mogelijkheden om de uitkomsten van de arbitrage-
commissie jeugd structureel in de begroting te mogen opnemen. Hierover zijn landelijk af-
spraken gemaakt, waardoor veel gemeenten noodzakelijke ombuigingen konden voorkomen.

Vergelijking structureel resultaat begroting versus perspectiefnota

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Structureel resultaat (meerjaren)begroting 
2022 - 2025

644 V 60 N 67 V 65 V

Structureel resultaat perspectiefnota 2022 157 N 317 N 170 N 172 N

Verbetering structureel resultaat 801 V 257 V 237 V 237 V

De verbetering van de structurele resultaten heeft dezelfde reden als de voordelige begro-
tingsresultaten namelijk de extra middelen voor de compensatie van de jeugdtekorten.

Incidenteel resultaat
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is ook inzicht in de inciden-
tele baten en lasten vereist. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven 
wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en 
de meerjarenraming. Het saldo tussen de incidentele baten en de incidentele lasten vormt 
het incidenteel resultaat. Uit de tabel blijkt dat het incidentele resultaat ten opzichte van 
de perspectiefnota is verslechterd. Dit vormt geen probleem zolang het structurele resul-
taat een positief beeld laat zien.  

Vergelijking incidenteel resultaat begroting versus perspectiefnota

(x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

Incidenteel resultaat (meerjaren)begroting 
2022 - 2025

97 V 71 V 14 N 14 N

Incidenteel resultaat perspectiefnota 2022 109 V 105 V 20 V 21 V

Verslechtering incidenteel resultaat 12 N 34 N 34 N 35 N
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4.2 financieel beeld

In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de incidentele begrotingsresultaten 2022 - 2025. 
Het saldo daarvan leidt tot de incidentele resultaten in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

Specificatie incidentele baten (x € 1.000)Specificatie incidentele baten (x € 1.000) 20222022 20232023 20242024 20252025

3.1.  Verkeer en openbare ruimte

 Onttrekking aan de reserve mobiliteit voor bijdrage aan regionale mobiliteitsprojecten FoodValley 19 V 19 V 19 V 19 V

 Overige onttrekkingen aan bestemmingsreserves fysiek 3 V 2 V 2 V 2 V

3.2.  Ruimtelijke ontwikkeling

 Onttrekking aan de reserve mobiliteit voor bijdrage aan regionale mobiliteitsprojecten FoodValley 10 V 0 N 0 N 0 N

3.3. Ruimtelijke ontwikkeling

 Onttrekking aan de reserve mobiliteit voor bijdrage aan regionale mobiliteitsprojecten FoodValley 62 V 50 V 22 V 22 V

4.3.  Maatschappelijke ondersteuning preventief

 Vrijval reserve budgetoverheveling voor subsidie Taalhuis 30 V 0 N 0 N 0 N

5.1  Economische zaken

 Vrijval reserve collegeprogramma voor impuls economisch herstel na corona 66 V 0 N 0 N 0 N

 Vrijval reserve budgetoverheveling voor wandelroutenetwerk 0 N 23 V 0 N 0 N

7.1.  (Overige) algemene dekkingsmiddelen

 Bijdrage algemene reserve voor verlagen woonlasten 2022 (onderdeel van het oorspronkelijke bedrag van 503.00 dat  
 in 2021 beschikbaar is gesteld voor de verlaging van de woonlasten)

49 V 11 V 0 N 0 N

Resultaat incidentele baten 239 V 105 V 43 V 43 V
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Specificatie incidentele lasten (x € 1.000)Specificatie incidentele lasten (x € 1.000) 20222022 20232023 20242024 20252025

3.1.  Verkeer en openbare ruimte

 Toevoeging aan reserve werkmaterieel begraafplaatsen en Remmerden 24 N 24 N 24 N 24 N

3.3.  Duurzaamheid

 Projectuitgaven duurzaamheid 62 N 50 N 22 N 22 N

4.3.  Maatschappelijke ondersteuning preventief

 Toevoeging aan reserve gymmateriaal 9 N 9 N 9 N 9 N

5.1  Economische zaken

 Impuls voor economisch herstel na corona door uitvoering van de economische agenda 58 N 0 N 0 N 0 N

 Bijdrage aan Vuelta als impuls voor economisch herstel na corona 10 N 0 N 0 N 0 N

 Toevoeging aan reserve restauratiefonds museum 2 N 2 N 2 N 2 N

 Projecten regio Foodvalley 28 N 0 N 0 N 0 N

7.2.  (Overige) algemene dekkingsmiddelen

 Onderuitputting kapitaallasten 50 V 50 V 0 N 0 N

Resultaat incidentele lasten 142 N 34 N 56 N 56 N
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4.2.1
FINANCIËLE
POSITIE

Conclusie financiële positie
De (meerjaren)begroting 2022- 2025 is met uitzondering van 2023 structureel sluitend. De 
structurele ruimte is echter beperkt en biedt op dit moment weinig ruimte voor intensive-
ring van bestaand beleid of nieuw beleid. Verder zijn er specifieke onzekerheden die impact 
gaan krijgen op de financiële huishouding van de gemeente. Deze impact kan zowel positief 
als negatief zijn. Toch is het niet uitgesloten dat op de korte of middellange termijn om-
buigingen nodig zijn. De woonlasten liggen hoger dan het landelijk gemiddelde, en bieden 
vanuit dat perspectief weinig mogelijkheden om de structurele exploitatieruimte te vergro-
ten. De netto gecorrigeerde schuldquote blijft binnen de bandbreedte van een acceptabele 
schuldpositie. De netto gecorrigeerde schuldquote loopt de komende jaren op, maar kan 
in de eerste jaren nog als voldoende worden beschouwd. Een besluit om een nieuw MFG 
Rhenen te realiseren leidt tot een toename van de gepresenteerde schuldratio’s met 17%. 
Daarmee komt de ratio terecht in het midden van categorie matig. De solvabiliteit daalt de 
komende jaren, maar is beperkt relevant voor een gemeente. De ratio weerstandsvermogen 
is met 3,1 ruim hoger dan de norm van 1,0 die de raad heeft vastgesteld. Het weerstands-
vermogen kan daarmee als uitstekend worden gekwantificeerd. Tenslotte is op grond van 
het kengetal over de financiële risico’s bij de grondexploitaties weinig reden tot zorg. 

 
De financiële positie van de gemeente is redelijk te noemen. De ontwikkeling van de struc-
turele exploitatieruimte en de schuldenpositie vragen de komende jaren aandacht. Onze 
gemeente scoort daarentegen uitstekend scoort op de risico’s bij de grondexploitatie en de 
ratio weerstandsvermogen.
 
Toelichting financiële positie
De conclusie bij financiële positie is gebaseerd op de pijlers onder het financieel beleid en 
de wettelijk voorgeschreven kengetallen uit de BBV. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
normeringstabel van de VNG. Deze hebben echter geen functie als normeringinstrument, 
maar betreffen signaalwaarden. Ook de ratio weerstandsvermogen is meegewogen bij het 
oordeel over de financiële positie. Voor de weging van de uitkomst is aansluiting gezocht bij 
de criteria uit ons eigen beleid. De ratio’s voor het begrotingsjaar 2021 zijn afkomstig uit de 
primitieve (meerjaren)begroting 2021-2024.
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Kengetallen gemeente Rhenen “Normen” VNG

Kengetal ultimo jaar JRR2020 BGR2021 BGR2022 Voldoende Matig Onvoldoende

1 Structurele exploitatieruimte -0,18% 0,77% 1,34% >0,6% 0-0,6% <0%

2.1 Netto-schuldquote 72% 110% 86% <90% 90-130% >130%

2.2 Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 60% 97% 75% <90% 90-130% >130%

3 Solvabiliteitsratio 36% 30% 31% >40% 20-40% <20%

4 Grondexploitatie 0,3% -1,0% -1,2% <10%

5 Belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 107% 112% 113% <100% 100-120% >120%

6 Weerstandsvermogen 3,6% 0,0% 0,0% > 1,0 0,8 < x < 1,0 < 0,80%

1. Structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025
De (meerjaren)begroting 2022-2025 is structureel sluitend met uitzondering van het jaar 
2023. Structureel sluitend betekent dat de structurele lasten volledig zijn gedekt met struc-
turele baten. Een structureel sluitende begroting komt ook tot uiting in het kengetal struc-
turele exploitatieruimte.

De structurele exploitatieruimte is beperkt. De scheidslijn tussen een voordelig of nadelig 
structureel resultaat is daarmee dun. De extra rijksmiddelen voor de tekorten bij jeugd ge-
ven vanaf 2023 geen extra structurele exploitatieruimte. Die middelen waren nodig om de 
gepresenteerde nadelen in de perspectief 2022 om te buigen naar een voordeel. Daarnaast 
zijn de extra middelen ingezet voor de beleidsvoornemens uit de perspectiefnota.

 
De beperkte structurele exploitatieruimte brengt met zich mee dat intensivering van be-
staand beleid of nieuw beleid* vraagt om bestuurlijke keuzes. Voorbeelden van ontwikke-
lingen die mogelijk extra middelen vragen zijn de energietransitie en de uitvoering van de 
economische agenda. Daarnaast zijn er specifieke onzekerheden waarvan zowel de omvang 
als de impact op de financiële huishouding nog onvoldoende geduid kan worden. De effec-
ten kunnen zowel positief als negatief uitvallen. Voorbeelden hiervan zijn de herijking van 
het gemeentefonds, ontwikkeling van de bijstand, integraal huisvestingsplan onderwijs en 
niet in de laatste plaats de maatregelen die gemeenten moeten uitvoeren om de kosten 
jeugdzorg beheersbaar te houden. Deze onderwerpen zijn na de toelichting op de financiële 
positie uiteengezet. 
In de nabije toekomst zijn ombuigingen zeker niet uitgesloten. Dit is enerzijds afhankelijk 
van de bestuurlijke ambities en anderzijds van de uiteindelijke impact van de onzekerheden 
op de financiële positie. Het is daarom van belang om de onzekerheden goed te blijven 
monitoren.
 
*Voor nieuw beleid is naast de structurele en incidentele begrotingsruimte vanaf 2023 
€ 50.000 per jaar beschikbaar (2022: € 25.000). 

LINK NAAR FINANCIËLE KENGETALLEN
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4.2.1 financiële positie

2. Acceptabele schuldenpositie
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlasten ten op-
zichte van de eigen middelen (totale baten exclusief reserves). Hiermee geeft de indicator een 
beeld van de mate waarin de rentelasten en de afschrijvingen op de exploitatie drukken. Om 
inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen is de netto schuldquote zowel in- als ex-
clusief doorgeleende gelden weergegeven. Doorgeleende gelden zijn gelden die de gemeente 
uitleent aan andere partijen. De schulden die hier tegenover staan, drukken niet op de begro-
ting. De rente wordt doorberekend. Hoe lager het percentage van de schuldquote hoe beter.  

Aandachtspunt: In de ontwikkeling van de netto schuldpositie is rekening gehouden met een 
investering in het MFG Rhenen van € 5,2 miljoen. Bij een verwachte investering van € 13 mil-
joen neemt de gepresenteerde schuldquote toe met 17%. 

De netto schuldquote neemt de komende jaren toe door de omvang van het investerings-
programma en de daling van de eigen financieringsmiddelen. Het investeringsprogramma 
bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen. De schuldquote in de jaarstukken is de 
afgelopen jaren beduidend lager dan begroot. Een van de oorzaken is het niet volledig uit-
voeren van het voorgenomen investeringsprogramma. Een lagere schuldquote in de jaar-
stukken is incidenteel van aard en zorgt alleen voor een andere fasering in de tijd. Om te 
komen tot een structureel lagere schuldquote is onder meer de vraag relevant wat een 
aanvaardbaar niveau van de investeringen is.
In het BDO Benchmarkonderzoek naar de financiële positie van gemeenten in 2019 bleek 
de netto schuldratio (gecorrigeerd) van onze gemeente Rhenen van 61% aanzienlijk ho-

ger te liggen dan vergelijkbare gemeenten (37%) het gemiddelde van Nederland (49%). 
De rente is nu laag, waardoor de rentelasten zijn op te vangen in de exploitatie. Een hoge 
schuld kan op termijn wel een wissel trekken op de financiële huishouding van de gemeen-
te. Zeker bij hogere rentelasten en hoge aflossingsverplichtingen. Ook neemt de flexibiliteit 
in de exploitatie af, omdat de rentelasten en afschrijvingslasten van de investeringen nau-
welijks te beïnvloeden zijn.  
De betaalbaarheid van de schuldverplichtingen is een aandachtspunt, maar ligt in de toe-
komst opgesloten. Ook is een oordeel over de financiële positie van een gemeente breder 
dan de betaalbaarheid van de schuld. 

3.  De solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de weerbaarheid van de 
gemeente omdat het aandeel van het eigen vermogen groter is dan de schuld. Anders ge-
formuleerd geeft het solvabiliteitspercentage aan in welke mate het (balans)bezit niet met 
schulden in belast. In fictieve zin komt dit bedrag vrij als het (balans)bezit wordt verkocht. 
Het solvabiliteitspercentage is berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het 
totale vermogen.
De solvabiliteit laat een dalende tendens zien. Dit betekent dat een groter aandeel van het 
(balans)bezit is gefinancierd met schulden. Dit is ook zichtbaar in de oplopende schuldquo-
te. Nederlandse gemeenten gaan echter vanwege het artikel 12 vangnet uit de Financiële 
Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal on-
danks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. Zo worden investeringen in maatschap-
pelijk nut geactiveerd die niet verkoopbaar zijn, zodat de reserves niet de “juiste” liquidi-
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teitswaarde weergeven. Hiertegenover staat dat de waarde van de stille reserves niet op de 
balans staan, terwijl ze in veel gevallen wel liquiditeitswaarde opleveren. 
De vraag of de gemeente de schuld met zijn inkomen kan betalen is daarom belangrijker 
dan het solvabiliteitspercentage.  

4. Grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Ken-
merkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Hoe verder de inkom-
sten in de toekomst liggen, hoe meer rentekosten en risico’s dit met zich meebrengt. 
Het kengetal Grondexploitatie drukt de geactiveerde waarde van in exploitatie genomen 
bouwgronden uit in een percentage van het totaal van de baten.
Het kengetal grondexploitatie is negatief. Dat is een positief gegeven omdat de VNG dit 
kengetal als kwetsbaar aanmerkt als het percentage boven de 10% ligt. In die situatie vindt 
de VNG dat een te groot aandeel van de boekwaarde van de grondexploitatie is geacti-
veerd. De grondexploitaties van onze gemeente vormen geen risico.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het kengetal ‘belastingcapaciteit’ geeft weer hoe de belastingdruk zich verhoudt ten op-
zichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. De ruimte die een gemeente heeft 
om belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten voor de bur-
ger. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemid-
delde liggen. Aandachtspunt is dat de verwachte woonlasten van de gemeente in het jaar 

(t+1) worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde uit het jaar (t). Jaarlijks doet het COE-
LO een onderzoek naar de ontwikkeling van de lokale lasten bij gemeenten. De onderzoeks-
resultaten publiceren zij ieder jaar in hun atlas lokale lasten. Op basis van hun onderzoek 
naar de woonlasten in 2021 blijkt in Rhenen vooral de OZB beduidend hoger te liggen dan 
het landelijk gemiddelde. De lasten riolering zijn daarentegen lager en voor de afvalstoffen-
heffing geldt dat die op het niveau van het landelijk gemiddelde ligt.  
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6. Weerstandsvermogen
Een gezond weerstandsvermogen is van belang om te weten in hoeverre de gemeente fi-
nanciële tegenvallers (niet afgedekte risico’s) kan opvangen zonder dat de realisatie van de 
bestuurlijke ambities in het gedrang komen. De middelen die de gemeente hiervoor be-
schikbaar heeft wordt de weerstandscapaciteit genoemd. De kengetal weerstandsvermo-
gen geeft de verhouding aan tussen de niet afgedekte risico’s en de weerstandscapaciteit.

De ratio weerstandsvermogen bevindt zich al jaren in de hoogste categorie. In de begroting 
2022 bedraagt is de ratio 3,1 en kan wederom als uitstekend worden gekwantificeerd. De 
normering is gebaseerd op het vastgestelde beleid. 

Voor meer informatie over het weerstandsvermogen verwijzen wij u naar de paragraaf 
“Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Financiële onzekerheden en risico’s
De grootste risico’s voor de gemeente Rhenen zijn beschreven in de paragraaf Weerstands-
vermogen en risicobeheersing. Hieronder gaan we in op een aantal specifieke financiële 
onzekerheden en risico’s. Niet alleen de omvang is onzeker, maar in de meeste gevallen ook 
het financieel effect. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen.  

Integraal huisvestingsplan onderwijs
Er wordt gewerkt aan een integraal huisvestingsplan onderwijs. In dit plan worden de huis-
vestingsverplichtingen ten aanzien van onderhoud, renovatie, nieuwbouw en duurzaam-
heidsaspecten van de gemeente en de schoolbesturen inzichtelijk gemaakt. Voor de uitvoe-
ring van dit integraal huisvestingsplan is geen budget beschikbaar in de begroting. 

Bijstand
De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen 
van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levenson-
derhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. 
In de begroting 2022-2025 is de BUIG budgetneutraal verwerkt. De voorlopige beschik-
king uit april 2021 is structureel als inkomst opgenomen. Meerjarig zijn de inkomsten niet 
verhoogd met de geprognosticeerde volumegroei door het Centraal Planbureau. Dit geldt 
ook voor de verwachte bijstandsuitgaven. Hierbij is uitgegaan van het gemiddeld aantal 
uitkeringsgerechtigden in 2021 van 224 en een prijs per uitkeringsgerechtigde van € 16.000. 

Bij zowel de inkomsten als de uitgaven is sprake van onzekerheid en bestaat het risico dat 
de inkomsten lager worden en de uitgaven hoger dan de budgetten die hiervoor in de be-
groting zijn opgenomen. De ramingen van het Centraal Planbureau over de ontwikkeling 
van het aantal werklozen schommelen sterk door de verwachtingen over de coronapande-
mie. Dit zien we terug in de budgetten voor de bijstand. In maart 2021 werd de werkloze 
beroepsbevolking bijvoorbeeld nog geschat op 445.000 voor 2022. In augustus 2021 is dit 
bijgesteld naar 340.000. 
Gelet op de omvang van de reserve WWB ultimo 2021 van € 770.000 verwachten we nade-
len bij de bijstand daaruit te kunnen dekken.

Corona
Het college wil een extra impuls geven aan het economisch herstel na corona. Het col-
lege zet daarom in 2022 in op de uitvoering van de economische agenda en recreatie en 
toerisme (inclusief de Vuelta). De lasten worden gedekt door het inzetten van de reserve 
collegeprogramma en de hogere inkomsten toeristenbelasting. Naast het feit dat corona de 
economie raakt, zijn de gevolgen ook zichtbaar binnen het sociaal domein en dus mensen 
in kwetsbare posities. Daarvoor zijn veelal compensatiemiddelen gekregen van het Rijk. De 
middelen 2021 worden in de Najaarsrapportage 2021 gereserveerd als onderdeel van de Im-
puls Post-Covid19. Hierin zitten ook gelden voor de ondersteuning van de culturele sector. 
Het college heeft in augustus 2021 de opdracht voor deze Impuls Post-Covid19 vastgesteld. 

4.2.1 financiële positie
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Naast bovenstaande is er in de budgetten 2022-2025 géén rekening gehouden met de ge-
volgen van corona. Half augustus was sprake van een licht positief beeld over het verloop van 
de coronapandemie. Maar, het coronavirus blijft een betrekkelijk nieuw virus en niets is dus 
zeker. Als een nieuwe variant wordt ontdekt die veel besmettelijker is en waartegen geen en-
kel vaccin werkt, zijn we terug bij af. Wat daar de impact van is op de begroting 2022-2025 is 
niet bekend. Daarover zult u in de planning en control producten 2022 wordengeïnformeerd.

Herijking gemeentefonds
In 2019 zijn onderzoeken gestart naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Ook 
wel de herijking van het gemeentefonds genoemd. De herijking heeft als doel de financiële 
gelijkwaardigheid tussen gemeenten te verbeteren. De huidige verdeling is nog gebaseerd 
op de financiële verhoudingswet uit 1997. Sinds die tijd is er veel veranderd voor gemeenten 
op gebied van taken, samenwerking e.d. 
Over de ontwikkelingen en de voorlopige uitkomsten van de herijking bent u voor het laatst  
geïnformeerd in de perspectiefnota 2022. Op dat moment werd voor onze gemeente re-
kening gehouden met een voordelig effect van € 14 per inwoner. Deze uitkomst was geba-
seerd op uitkeringsjaar 2017. Afgelopen zomer zijn de cijfers geactualiseerd naar uitkerings-
jaar 2019. Het voordeel voor onze gemeente is toen bijgesteld naar € 3 per inwoner. De 
nieuw gepubliceerde cijfers blijken vooral het gevolg te zijn van aanpassingen in de verde-
ling Sociaal Domein. Het Wmo cluster is verkleind. De kostenderving van gemeenten door 
de invoering van het Wmo-abonnementstarief is wel in het nieuwe model meegenomen, 
maar de aanzuigende werking die daarvan het gevolg was, niet. Bij de jeugdzorg is gebleken 
dat huishoudens met lage inkomens de grootste jeugdzorgkosten voor gemeenten met zich 
meebrengen. Deze kostenontwikkeling is in het nieuwe verdeelmodel verwerkt. 
De uitkomsten hebben nog steeds een voorlopig karakter en laten nog forse voordeel- en 
nadeel gemeenten zien. De verdeling zal mede daarom voor de jaren 2023 tot 2027 wor-
den gemaximeerd op € 60 per inwoner. In de tussentijd houden de fondsbeheerders de 
kostenontwikkeling bij gemeenten nauwlettend in de gaten. Mogelijk vloeit daar nog een 
aanpassing uit voort in 2027.

De Raad voor het Openbaar Bestuur verwacht zijn advies over de herverdeling van het ge-
meentefonds eind september of begin oktober uit te brengen. Daarna wordt gestart met de 
bestuurlijke consultatie onder gemeenten. In oktober komt er een definitief advies van het 
VNG. De VNG staat tot nu toe op het standpunt dat de gemeentelijke financiën eerst op 
orde moeten zijn, voordat een nieuw verdeelmodel kan worden ingevoerd. Denk bijvoor-
beeld aan het afschaffen van het Wmo-abonnementstarief en de opschalingskorting. De 
definitieve besluitvorming over de herijking wordt overgelaten aan een volgend kabinet. Als 
de invoering doorgaat, dan zal een actualisatie plaatsvinden van de huidige gegevens naar de 
stand op 1 januari 2023. Dit is het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. 

In de begroting houden we er rekening mee dat de herijking in 2024 wordt ingevoerd in 
plaats van 2023. De kabinetsformatie vraagt veel tijd en de complexe financiële vraagstuk-
ken voor de bekostiging van de gemeenten zijn naar verwachting niet snel opgelost. 
Het bijgestelde financiële effect van de herijking van € 3 per inwoner is niet in de begroting 
verwerkt. In 2024 en 2025 is gerekend met de eerste voorlopige uitkomsten van de herij-
king van € 14 per inwoner die in het voorjaar zijn gepresenteerd. Voorzichtigheidshalve is 
hierbij de overgangsregeling van 3 jaar gehanteerd. Volgens de huidige wet en regelgeving 
is de overgangsregeling van toepassing als een gemeente een voor- of nadelig effect heeft 
van meer dan € 15 per inwoner. Valt het voor- of nadeel lager uit dan ontvangt de gemeente 
het volledige bedrag van de herijking. De bedragen die in de begroting zijn verwerkt van € 
35.000 in 2024 en € 70.000 in 2025 zijn op het eerste oog weinig risicovol. De invoering en 
de financiële gevolgen blijven echter met de nodige onzekerheden omgeven: 
a. Het definitieve besluit wordt overgelaten aan een nieuw kabinet;
b. De huidige duur van de kabinetsformatie kan leiden tot een vertraagde invoering;
c. Standpunt van de VNG dat eerst andere financiële dossiers op orde moeten zijn voordat 
de herijking kan worden ingevoerd en 
d. De gevolgen van de adviezen van de ROB en de VNG over de huidige verdeling.
De vanzelfsprekendheid dat wij de hiervoor genoemde middelen ontvangen is er in dit sta-
dium niet.
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4.2.1 financiële positie

Extra middelen jeugd 
De arbitragecommissie jeugdzorg heeft geoordeeld dat het Rijk de gemeenten onvoldoen-
de middelen heeft gegeven om de jeugdwet uit te voeren. Het kabinet heeft kort na het ver-
schijnen van de meicirculaire bekend gemaakt dat de gemeenten in 2022 ruim € 1,3 miljard 
extra krijgen bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen. Het besluit om extra middelen 
beschikbaar te stellen voor 2023 en verder wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Begin 
juli maakte de VNG bekend dat er overeenstemming was bereikt tussen het Rijk, de VNG 
en het IPO over het opnemen van een stelpost voor de Jeugdzorg voor de jaren 2023 en 
latere jaren. De omvang van de stelpost is gebaseerd op 75% van de bedragen uit het rap-
port van de arbitragecommissie. Voor de meeste gemeenten is dat voldoende om voor de 
komende jaren een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Uit een vorige 
maand uitgevoerde analyse bleek dat ongeveer 40% van de onderzochte gemeenten in hun 
kadernota’s of perspectiefnota’s nog geen zicht konden bieden op een structureel sluiten-
de meerjarenbegroting. Veel gemeenten hielden overigens al rekening met de structurele 
compensatie van € 300 miljoen in hun begroting. Die middelen dienen op de 75% norm 
in mindering te worden gebracht. Een nieuw kabinet besluit over de structurele financiën 
en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst 
effectief en beheersbaar te houden. 

De uitspraak om vanaf 2023 een stelpost te mogen opnemen voor extra middelen jeugdzorg 
heeft voor veel rust gezorgd in de begrotingsvoorbereiding. Of de stelpost ook daadwerke-
lijk omgezet kan worden in een reële compensatie moet blijken na de kabinetsformatie. 
Als na de kabinetsformatie blijkt dat het bedrag lager uitvalt staan gemeenten (waaronder 
Rhenen) voor de opgave om voor het dan ontstane financiële verschil maatregelen te tref-
fen. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat gemeenten 100% toegekend krijgen in plaats 
van de begrote 75%. Het feit dat het Rijk betrokken is bij deze constructie wekt in ieder 
geval positieve verwachtingen voor de uitkomst. Wel zien we, door de toename van de ad-
ditionele maatregelen die gemeenten moeten treffen, de compensatie door het Rijk in de 
loop van de tijd afnemen. 

In onderstaande tabel zijn de macrobedragen in beeld gebracht die gemeenten in hun be-
groting mogen opnemen als compensatie voor de tekorten jeugd. In de tabel die erna volgt 
is de macrocompensatie vertaald naar het aandeel van de gemeente Rhenen.Over de mid-
delen vanaf 2023 bestaat nog geen zekerheid. Besluitvorming hierover is overgelaten aan 
een nieuw kabinet. 
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De compensatie staat niet op zichzelf. Ook is meegenomen dat gemeenten uitvoering ge-
ven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven 
opleveren. Daarnaast committeren gemeenten en het Rijk zich aan het maken van afspra-
ken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. 
Hiertoe wordt landelijk een hervormingsagenda opgesteld. De hervormingsagenda leidt tot 
verbetervoorstellen. In regio verband wordt bepaald welke verbetervoorstellen in de regio 
Foodvalley uitgewerkt gaan worden en wat dat voor de gemeente Rhenen betekent. De 
impact hiervan is nog niet in de schatten. Bij de maatregelen die gemeenten moeten treffen 
is het de vraag hoe het Rijk ermee omgaat als gemeenten binnen het huidige beleid daaraan 
al (gedeeltelijk) invulling geven. 

Stabielere bekostiging gemeenten
Gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit het gemeentefonds, die 
door het Rijk gevuld worden. De manier waarin de fondsen meebewegen met de uitgaven 
van het Rijk, wordt de normeringssystematiek genoemd. De huidige normeringssystema-
tiek - samen de trap op, samen de trap af - zorgt ervoor dat de middelen in het gemeen-
tefonds dezelfde ontwikkeling kennen als de rijksuitgaven. Voor het begrotingsproces van 
gemeenten is het erg van belang dat het accres stabiel is. Gemeenten klagen echter al 
jaren dat het accres niet stabiel genoeg is en te vaak tussentijds wordt bijgesteld. Daar-
om lopen er naast de herijking ook onderzoeken naar de stabiliteit van het gemeentefonds 
(normeringssytematiek). De herijking van het gemeentefonds biedt geen oplossing voor 

Macro compensatie jeugd (x € 1 miljoen) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Basiscompensatie 1.528 V 1.828 V 1.828 V 1.828 V 1.828 V 1.828 V

Additionele maatregelen gemeente 214 N 374 N 463 N 570 N 961 N 1.017 N

Nog niet financieel vertaald P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Basisbedrag 1.314 V 1.454 V 1.365 V 1.258 V 867 V 811 V

Compensatiepercentage 75% 75% 75% 75% 75%

Compensatiebedrag 1.314 V

Eerdere compensatie 300 V

Toegestane stelpost 1.091 V 1.024 V 944 V 650 V 608 V

Waarvan eerder al toegestaan 300 V 300 V 300 V 300 V 300 V

Aandeel Rhenen tekort jeugd (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Macro compensatie jeugd (x € 1 miljoen)

Compensatiebedrag (2023 e.v. 75% van basisbedrag) 1.314 V 1.091 V 1.024 V 944 V 650 V 608 V

Eerdere compensatie 300 V 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N

1.614 V 791 V 724 V 644 V 350 V 308 V

Aandeel Rhenen compensatie jeugd (x € 1.000)

Eerdere compensatie (al ingeboekt) 305 V 305 V 305 V 305 V 305 V 305 V

Extra compensatie n.a.v. arbitragezaak 1.341 V 804 V 736 V 654 V 356 V 313 V

Totaal Rhenen 1.646 V 1.109 V 1.041 V 959 V 661 V 618 V
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de structurele onevenwichtigheden in de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de ge-
meenten. De normeringssystematiek moet aan de ene kant kunnen inspelen op actuele 
ontwikkelingen en anderzijds ook voor stabiliteit zorgen. Actualiteit is vaak de tegenhanger 
van stabiliteit. Inmiddels liggen er meerdere adviezen om te komen tot meer stabiliteit en 
en evenwichtigheid in de verdeling van het gemeentefondsen. Een van die adviezen is om 
voor de duur van de kabinetsperiode vaste volumeafspraken te maken. Een nieuw kabi-
net zal hierover met de decentrale overheden nieuwe afspraken moeten maken. Nieuwe 
afspraken leiden op het niveau van de individuele gemeente tot herverdelingseffecten en 
hebben daarmee impact op de financiële huishouding van de gemeente. Ook hier geldt dat 
het effect zowel voordelig als nadelig kan uitpakken.

Nieuwbouw woningen
In de huidige woonvisie is de ambities opgenomen om gemiddeld 85 tot 90 woningen per jaar 
te realiseren. Tot en met 2020 lag deze ambities op gemiddeld 50 woningen per jaar. In deze 
begroting is rekening gehouden met de nieuwe woningbouwambitie. Dit komt tot uiting in de 
legesopbrengsten, OZB en de uitkering uit van het gemeentefonds. 
De realisatie van de ambitie kan de eerste jaren onder druk staan. De gemeente heeft ten op-
zichte van de periode hiervoor minder grondposities. Hierdoor is de invloed van de gemeente 
op de ontwikkeling van de woningen beperkter. Ook zijn strengere milieueisen van toepassing. 
Het risico dat er minder woningen worden gerealiseerd dan de geformuleerde ambitie is 
vooral van toepassing in de beginperiode. Op de middellange termijn is het niet ondenkbaar 
dat de ambitie van 85 tot 90 woningen per jaar overtroffen wordt. Dit effect zien we ook 
terug in de voorgaande woonvisie, waarbij de laatste jaren de ambities van 50 woningen 
ruimschoots werd gehaald. Voor een belangrijk deel was dit gevolg van ontwikkelingen die 
al in gang waren gezet zoals bij Het Bosje en Vogelenzang.  

Overige onzekerheden en risico’s
De (meerjaren)begroting 2022-2025 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten die 

de raad heeft vastgesteld bij de perspectiefnota 2022. Bij de uitwerking van de begroting is 
het opslagpercentage van de overhead lager uitgevallen. De reden hiervan is de uitbreiding 
van de directe formatie fysieke ruimte en een “gelijkblijvende” omvang van de overhead. 
Hierdoor wordt de overhead verdeeld over minder personen, waardoor percentage daalt. 
Dit heeft een voordelig effect op de tarieven van de heffingen en enkele leges. Hiertegen-
over staat een nadelig effect op de reguliere exploitatie. De gemeente kan minder overhead 
doorbelasten in de tarieven van de heffingen. De financiële gevolgen hiervan krijgen voor 
het eerst hun beslag in de eerstvolgende (meerjaren)begroting. 
Een andere onzekerheid is het effect van de forse personeelstekorten in de jeugdzorg. Dit 
geldt zowel bij de jeugdzorgaanbieders als bij gemeenten. Het effect daarvan zien we onder 
meer terug in de oplopende wachtlijsten. Een structurele oplossing daarvan kan gepaard 
gaan met extra kosten voor de gemeente. De mate waarin de gemeente deze kosten kan 
opvangen in de begroting hangt van veel factoren af. Verder is in Rhenen het toezicht op de 
rechtmatigheid voor zowel de Wmo als de Jeugdwet niet ingericht. Op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente wel die verplichting. Voor de 
Jeugdwet geldt is deze verplichting niet. De gemeente dient in een verordening wel regels 
vast te stellen die ten onrechte ontvangen voorzieningen of persoonsgebonden budgetten 
voorkomt, als ook misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 
Het college gaat onderzoek doen naar de huidige en de gewenste situatie om te kunnen 
voldoen aan de (minimale) wettelijke eisen van de Wmo en Jeugdwet voor wat betreft toe-
zicht en handhaving (rechtmatig, doeltreffend en doelmatig) en wil dit onderzoek voor 1 
april 2022 afronden met een rapport. De financiële gevolgen hiervan zijn in dit stadium 
niet bekend. 
Tenslotte is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe gemeente CAO voor gemeen-
teambtenaren vanaf 1 januari 2021. Op basis van de CAO die recent voor de provincie is 
afgesloten lijkt de gereserveerde loonruimte toereikend.
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Overige beleidsvoornemens herstelplan coronaOverige beleidsvoornemens herstelplan corona

Programma 5- Economie & toerisme

1. Economische agenda 5.1 2 58 N 15 N 15 N 15 N

2. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 5.1 2 63 N 31 N 21 N 21 N

8. Vuelta 2022 5.1 3 10 N 0 N 0 N 0 N

Totaal 131 N 46 N 36 N 36 N

Overige beleidsvoornemens

Programma 3- Fysiek

4.  Formatie uitbreiding: 3,8 fte fysieke ruimte 3.2 3 289 N 289 N 289 N 289 N

Programma 4- Sociaal-Maatschappelijk

8.  Accomodatie- en vastgoedbeleid: uitbreiding formatie 4.3 3 64 N 64 N 64 N 64 N

Totaal 353 N 353 N 353 N 353 N

 

Wat willen we extra gaan doen? (x € 1.000) DP Cat 2022 2023 2024 2025

Wettelijke / onvermijdelijke beleidsvoornemens

Programma 1 - Bedrijfsvoering

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

1.3 1 113 N 113 N 113 N 113 N

Programma 3 - Fysiek

1.  Telecomwet, glasvezel en 5G 3.1 3 P.M. P.M. P.M. P.M.

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

3.  Advies- en meldpunt verward (niet acuut) 4.3 1 30N 30N 30N 30N

Programma 6 - Veiligheid en handhaving

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

Totaal 143 N 143 N 143 N 143 N

4.2.1financiële positie

Beleidsvoornemens perspectiefnota 
In de perspectiefnota heeft de raad ingestemd met de on-
vermijdelijke beleidsvoornemens en de beleidsvoornemens 
die bijdragen aan een extra economische impuls na corona. 
Bij de beleidsvoornemens die samenhangen met de for-
matie uitbreiding heeft de raad, ondanks de brede steun 
hiervoor, een voorbehoud gemaakt. Hiervoor diende eerst 
voldoende middelen in de begroting beschikbaar te zijn. De 
extra rijksmiddelen jeugdzorg hebben ervoor gezorgd dat 
de voorgestelde beleidsvoornemens allemaal in de (meer-
jaren)begroting 2022-2025 zijn verwerkt. 

Voor de aanpassing van de brandweerkazerne Rhenen en de 
Telecomwet, glasvezel en 5G is geen budget in de begroting 
beschikbaar. Het benodigde budget is niet bekend of de in-
voeringsdatum is nog onzeker. Die onderwerpen zijn in de 
tabel als P.M. post opgenomen. Als hierover meer bekend 
is dan wordt u hierover in de producten uit de planning en 
control cyclus geïnformeerd. Gelijktijdig daarmee zal het 
benodigde budget worden verwerkt.

PERSPECTIEFNOTA 2022
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Extra beleidsvoornemens
Het college is in de perspectiefnota 2022 terughoudend geweest bij het maken van de 
keuzes voor de beleidsvoornemens. De huidige begrotingsresultaten laten het toe om extra 
beleidsvoornemens uit de perspectiefnota te realiseren. Gelet op de beperkte positieve re-
sultaten in de jaren 2023 tot en met 2025 richt het college zich vooral op extra incidentele 
beleidsvoornemens in 2022. In onderstaande tabel zijn deze voornemens weergegeven. In 
het bestuurlijk voorstel onder punt 6. stelt het college voor om de extra lasten te dekken 
uit de voordelige begrotingsresultaten. Met andere woorden de financiële gevolgen van de 
beleidsvoornemens zijn niet in deze begroting verwerkt. 
 

Moties perspectiefnota 2022
In de raadsvergadering van 6 juli 2021 heeft uw raad bij de behandeling en besluitvorming 
van de Perspectiefnota 2022 een tiental 10 moties aangenomen. Het college heeft aange-
geven deze moties te betrekken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022–2025. 
In onderstaande tabel zijn de moties weergegeven. Waar extra middelen nodig zijn is een 
bedrag vermeld. Via de hyperlink “Reactie college op moties PPN2022” is een uitgebreide 
toelichting op de moties beschikbaar. Deze toelichting is ook als bijlage 3 bij het bestuurlijk 
voorstel opgenomen. In het bestuurlijk voorstel onder punt 6. stelt het college voor om 
de extra lasten te dekken uit de voordelige begrotingsresultaten. Met andere woorden de 
financiële gevolgen van de moties zijn niet in deze begroting verwerkt

Moties in raad (x € 1.000) 2022 2023 2024 2025

1. Divers groen 25 N - - -

2. Woonlastenstijging - - - -

3. Zon op dak - - - -

4. Behoud Binnenveld - - - -

5. Mantelzorgers verdienen steun - - - -

6. Werken aan een gezonder en vitaler Rhenen 15 N - - -

7. OZB verlaging  - - - -

8. Talenthouse 54 N - - -

9. Bouwen voor onze inwoners - - - -

10. Alcohol - - - -

 Totaal 94 N - - -

4.2.1 financiële positie

REACTIE COLLEGE OP MOTIES
PERSPECTIEFNOTA 2022

Wat willen we extra gaan doen in  
2022 - 2025? (x € 1.000)

DP Cat 2022 2023 2024 2025

Programma 3- Fysiek

2.  Leefbaarheidsplan Elst 3.1 2 40 N

5.  Energieneutraal als gemeente in 2022 3.3 2 20 N

6.  Project zonnepanelen bedrijfsmatig 
vastgoed

3.3 2 10 N

Programma 4- Sociaal-Maatschappelijk

4.  Realiseren sport- en beweegplek voor 
iedereen in Elst

4.3 2 2 N 2 N 2 N 2 N

7.  Extra middelen Sportservice Rhenen 
(o.a. buursportcoaches)

4.3 2 24 N 8 N 8 N 8 N

11.  Instandhouding IPP / De Steiger* 4.3 3 12 N

Totaal 108 N 10 N 10 N 10 N

Waarvan

Incidenteel 98 N 0 N 0 N 0 N

Structureel 10 N 10 N 10 N 10 N

 *In 2022 evaluatie om te bezien of structurele inbedding noodzakelijk is
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4.3
FINANCIËLE
EXPLOITATIE

Overzicht baten en lasten 2022 (x € 1.000) Baten (B) Lasten (L) Saldo van Baten-Lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Programma 1 - Bedrijfsvoering

1.1 Bestuur 0 N 1.944 N 1.944 N 150 V 1.794 N

1.2 Organisatie (= personele overhead) 0 N 3.573 N 3.573 N 0 N 3.573 N

1.3 Facilitair (= materiële overhead) 60 V 2.628 N 2.568 N 42 V 2.525 N

Saldo Bedrijfsvoering 60 V 8.145 N 8.084 N 192 V 7.892 N

Programma 2 - Dienstverlening

2.1 Rhenense Publieksbalie 230 V 903 N 673 N 0 N 673 N

Saldo Dienstverlening 230 V 903 N 673 N 0 N 673 N

In dit onderdeel gaan we eerst in op het overzicht van baten en lasten per (deel)programma 
en de mutaties aan de reserves in 2022. Daarna volgen: 
a. meerjarenraming 2023 - 2025 en
b. de verschillenanalyses.
Tot slot gaan we in op de baten en lasten per taakveld en het overzicht arbeidskosten ge-
relateerde verplichtingen.

Overzicht baten en lasten
De exploitatie van een gemeente bestaat uit de baten en lasten (exclusief mutaties reser-
ves) van de activiteiten die de gemeente heeft uitgevoerd. Het saldo leidt tot een voor- of 
nadelig resultaat. Dit wordt het saldo van baten en lasten genoemd. Als we de toevoegin-
gen en onttrekkingen aan de reserves hierbij meenemen dan is sprake van een geraamd 
resultaat. Het geraamd resultaat is gelijk aan begrip begrotingsresultaat. 
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Overzicht baten en lasten 2022 (x € 1.000) vervolg Baten (B) Lasten (L) Saldo van Baten-Lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Programma 3 - Fysiek

3.1 Verkeer en openbare ruimte 5.168 V 7.602 N 2.434 N 43 V 2.390 N

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 1.295 V 1.818 N 523 N 10 V 513 N

3.3 Duurzaamheid 2 V 332 N 330 N 62 V 268 N

Saldo Fysiek 6.465 V 9.752 N 3.287 N 116 V 3.171 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

4.0 Programma Sociaal Domein 0 N 17 N 17 N 0 N 17 N

4.1 Jeugd preventief 696 V 2.040 N 1.344 N 22 V 1.322 N

4.2 Jeugd maatwerk 66 V 5.932 N 5.867 N 0 N 5.867 N

4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 396 V 3.635 N 3.239 N 50 V 3.189 N

4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk 118 V 4.637 N 4.519 N 0 N 4.519 N

4.5 Participatie preventief 0 N 194 N 194 N 0 N 194 N

4.6 Participatie maatwerk 3.892 V 7.427 N 3.535 N 0 N 3.535 N

Saldo Sociaal-Maatschappelijk 5.168 V 23.883 N 18.715 N 72 V 18.643 N

Programma 5 - Economie

5.1 Economische zaken 297 V 1.494 N 1.196 N 83 V 1.113 N

Saldo Economie 297 V 1.494 N 1.196 N 83 V 1.113 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving

6.1 Openbare orde en Veiligheid 0 N 1.578 N 1.578 N 56 V 1.522 N

6.2 Handhaving 26 V 628 N 602 N 0 N 602 N

Saldo Veiligheid 26 V 2.206 N 2.180 N 56 V 2.124 N

Programma 7 - (alg.) dekkingsmiddelen

7.1 Belastingen 5.248 V 280 N 4.968 V 49 V 5.016 V

7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen 30.867 V 1.520 N 29.347 V 10 V 29.357 V

7.3 Onvoorzien   0 N 15 N 15 N 0 N 15 N

7.3 VPB pm pm pm pm pm

Saldo (algemene) dekkingsmiddelen 36.115 V 1.815 N 34.299 V 58 V 34.358 V

Totaal 48.362 V 48.197 N 164 V 577 V 741 V

4.3exploitatie

OVERZICHT OP 
PRODUCTNIVEAU 2022
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4.2 financieel beleid

4.3.1
VERSCHILLEN
ANALYSE

In de (meerjaren)begroting zijn twee verschillenanalyses opgenomen:
a. begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021 en
b. begroting 2022 ten opzichte van de jaarstukken 2020

De uitwerking van deze analyses heeft op programmaniveau plaatsgevonden. De politiek 
bestuurlijk relevante onderwerpen zijn in de begroting zelf opgenomen. De toelichting op 
de overige verschillen zit achter de loep. 

Programma 1 – Bedrijfsvoering

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021  

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 60 V 45 V 15 V

Lasten 8.145 N 8.237 N 92 V

A. Saldo van baten en lasten 8.084 N 8.192 N 107 V

Onttrekking reserves 192 V 566 V 374 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 192 V 566 V 374 N

Geraamd resultaat (A+B) 7.892 N 7.626 N 266 N

TOTAAL TOELICHTING OVERIGE 
VERSCHILLEN BEGROTING 2022 
VERSUS JAARREKENING 2020

TOTAAL TOELICHTING OVERIGE 
VERSCHILLEN BEGROTING 2022 
VERSUS NAJAARSRAPPORTAGE 2020
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4.3.1verschillen analyse

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Gemeenteraadsverkiezingen 
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de begroting 2022 is hier-
voor in het deelprogramma Bestuur een budget opgenomen van € 50.000. Dit 
bedrag wordt gebruikt voor het opstellen van een digitale stemwijzer, organi-
seren van verkiezingsdebatten, digitale ondersteuning van raadsleden en voor 
het opstellen van een bestuursakkoord. Omdat Rhenen de grens van 20.000 
inwoners is gepasseerd zal de gemeente na de verkiezingen 19 raadsleden 
hebben in plaats van de huidige 17. Met de wedde van de extra raadsleden was 
al rekening gehouden in de begroting 2021.

96 N

2. Opstellen toekomst en omgevingsvisie Rhenen 
In het bestuursakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente Rhenen een toekomst-
visie gaat maken. Daarnaast verplicht de nieuwe Omgevingswet de gemeente 
een Omgevingsvisie vast te stellen. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om 
een brede Visie op Rhenen te maken omdat veel onderdelen van de Toekomst- en 
Omgevingsvisie met elkaar samenhangen. Eind 2019 heeft de raad voor het visie-
traject een extra budget beschikbaar gesteld van € 220.000. Dit budget komt bo-
venop het bij de jaarrekening 2018 beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000. 
Verder is binnen het sociaal domein een budget beschikbaar van € 25.000 voor 
het onderzoek naar trends en ontwikkelingen. Van de beschikbare middelen is  
€ 150.000 toegewezen aan 2022. Dit is € 46.000 hoger dan het budget in 2021.

46 N

3. Nieuwe Wet Open Overheid (WOO) 
In januari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Open Over-
heid (WOO). De WOO is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(Wob). In de meicirculaire heeft het Rijk incidentele en structurele middelen 
toegekend. De incidentele middelen zijn voor de periode 2022 - 2026 en be-
stemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en 
het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen (van-
af 2022) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecate-
gorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris 
en het beheer en onderhoud van systemen. In 2022 is een bedrag beschikbaar 
van € 98.000.

98 N

4. Overige verschillen 347 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 107 V

B. mutaties reserves

1. De dekking van de kosten voor het opstellen van de toekomstvisie en de 
omgevingsvisie vindt plaats uit de reserve collegeprogramma en de algemene 
reserve. Omdat er in 2022 hogere uitgaven worden verwacht voor het visie-
traject, zijn in 2022 ook meer inkomsten uit de reserve begroot.

46 V  

2. Overige verschillen 420 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 374 N

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 60 V 72 V 12 N

Lasten 8.145 N 7.895 N 250 N

A. Saldo van baten en lasten 8.084 N 7.823 N 262 N

Onttrekking reserves 192 V 334 V 142 N

Toevoeging reserves 0 N 270 N 270 V

B. Mutaties reserves 192 V 64 V 128 V

Geraamd resultaat (A+B) 7.892 N 7.759 N 133 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Gemeenteraadsverkiezingen 
Zie de toelichting bij vergelijking begroting 2022 ten opzichte van 2021 
stand najaarsrapportage.

50 N

2. Nieuwe Wet Open Overheid (WOO): zie de toelichting bij vergelijking 
begroting 2022 ten opzichte van 2021 stand najaarsrapportage.

98 N

3. Overige verschillen 114 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 262 N

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 128 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 128 V
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4.3.1 verschillen analyse

Programma 2 – Dienstverlening 

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021  

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 230 V 215 V 15 V

Lasten 903 N 923 N 20 V

A. Saldo van baten en lasten 673 N 708 N 35 V

Onttrekking reserves 0 N 53 V 53 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 53 V 53 N

Geraamd resultaat (A+B) 673 N 655 N 18 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. In 2022 is het budget voor de gemeenteraadsverkiezingen verhoogd in ver-
band met te verwachten corona-maatregelen. Ten opzichte van de kosten van de 
verkiezing voor de Tweede Kamer in 2021 zijn de geraamde kosten in 2022 lager.

34 V

2. Overige verschillen 1V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 35 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 53 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 53 N

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 230 V 263 V 33 N

Lasten 903 N 710 N 193 N

A. Saldo van baten en lasten 673 N 447 N 226 N

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 30 N 30 V

B. Mutaties reserves 0 N 30 N 30 V

Geraamd resultaat (A+B) 673 N 477 N 196 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2020 zijn alleen wat 
voorbereidingskosten gemaakt voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, 
vanwege de corona-maatregelen.

56 N

2. Overige verschillen 170 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 226 N

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 30 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 30 V
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4.3.1verschillen analyse

Programma 3 – Fysiek 

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 6.465 V 7.350 V 885 N

Lasten 9.752 N 11.520 N 1.768 V

A. Saldo van baten en lasten 3.287 N 4.170 N 883 V

Onttrekking reserves 139 V 883 V 744 N

Toevoeging reserves 24 N 24 N 0 N

B. Mutaties reserves 116 V 859 V 744 N

Geraamd resultaat (A+B) 3.171 N 3.310 N 139 V

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Op basis van de perspectiefnota 2022 wordt voor de fysieke ruimte de 
formatie uitgebreid met 3,8 fte.

353 N

2. Overige verschillen 1.236 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 883 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 744 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 744 V

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 6.465 V 6.276 V 189 V

Lasten 9.752 N 11.432 N 1.680 V

A. Saldo van baten en lasten 3.287 N 5.156 N 1.869 V

Onttrekking reserves 139 V 2.512 V 2.372 N

Toevoeging reserves 24 N 327 N 303 V

B. Mutaties reserves 116 V 2.185 V 2.069 N

Geraamd resultaat (A+B) 3.171 N 2.971 N 200 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Op basis van de perspectiefnota 2022 wordt voor de fysieke ruimte de 
formatie uitgebreid met 3,8 fte.

353 N

2. Op grond van de gegevens per medio 2021 is de opbrengst begrafenis-
rechten bijgesteld.

17 V

3. Overige verschillen 2.205 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 1.869 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 2.069 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 2.069 N

165

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494236
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494236
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494243
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494243


4.3.1 verschillen analyse

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 5.168 V 5.740 V 572 N

Lasten 23.883 N 24.820 N 937 V

A. Saldo van baten en lasten 18.715 N 19.080 N 365 V

Onttrekking reserves 81 V 610 V 529 N

Toevoeging reserves 9 N 27 N 18 V

B. Mutaties reserves 72 V 583 V 511 N

Geraamd resultaat (A+B) 18.643 N 18.497 N 146 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. In 2022 vindt geen incidentele bijdrage plaats aan de scouting. In 2021 is 
het in juni 2017 middels een amendement door de raad beschikbaar gestelde 
bedrag voor de verbouwing van het clubhuis uitgekeerd. Het bedrag is over-
gemaakt na het ondertekenen van de opstalovereenkomst. Dekking van het 
bedrag komt uit de reserve investeringen sociaal domein..

120 V

2. Overige verschillen 245 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 365 V

B. mutaties reserves

1. In 2021 is incidenteel geld uit de reserve investeringen sociaal domein inge-
zet voor de verbouwing van het clubhuis van de scouting. Dit bedrag is reeds in 
2017 middels een amendement beschikbaar gesteld door de raad.

120 N

2. Overige verschillen 391 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 511 N

 

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 5.168 V 5.502 V 334 N

Lasten 23.883 N 23.666 N 218 N

A. Saldo van baten en lasten 18.715 N 18.163 N 552 N

Onttrekking reserves 81 V 401 V 320 N

Toevoeging reserves 9 N 125 N 116 V

B. Mutaties reserves 72 V 276 V 204 N

Geraamd resultaat (A+B) 18.643 N 17.888 N 756 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Overige verschillen 552 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 552 N

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 204 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 204 N
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4.3.1verschillen analyse

Programma 5 – Economie & toerisme 

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 297 V 251 V 46 V

Lasten 1.494 N 1.485 N 8 N

A. Saldo van baten en lasten 1.196 N 1.234 N 38 V

Onttrekking reserves 85 V 76 V 9 V

Toevoeging reserves 2 N 2 N 0 N

B. Mutaties reserves 83 V 75 V 9 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.113 N 1.159 N 47 V

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. In 2022 is voor een extra impuls voor het economisch herstel na corona 
geld voor de uitvoering van de economische agenda en de vuelta opgenomen. 
Dekking vindt plaats uit de reserve collegeprogramma. 

58 N

2. In 2022 is voor een extra impuls economisch herstel na corona geld voor 
het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme opgenomen. Dekking is een 
hogere opbrengst van de toeristenbelasting.

63 N

3. Overige verschillen 159 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 38 V

B. mutaties reserves

1. Dekking van de extra impuls economisch herstel na corona door inzet van 
de reserve collegeprogramma.

66 V

2. Overige verschillen 57 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 9 V

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 297 V 331 V 33 N

Lasten 1.494 N 1.270 N 224 N

A. Saldo van baten en lasten 1.196 N 939 N 257 N

Onttrekking reserves 85 V 47 V 38 V

Toevoeging reserves 2 N 69 N 68 V

B. Mutaties reserves 83 V 22 N 105 V

Geraamd resultaat (A+B) 1.113 N 962 N 151 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. In 2022 is voor een extra impuls voor het economisch herstel na corona 
geld voor de uitvoering van de economische agenda en de vuelta opgenomen. 
Dekking vindt plaats uit de reserve collegeprogramma. 

58 N

2. In 2022 is voor een extra impuls economisch herstel na corona geld voor 
het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme opgenomen. Dekking is een 
hogere opbrengst van de toeristenbelasting.

63 N

3. Overige verschillen 136 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 257 N

B. mutaties reserves

1. In 2022 wordt geld onttrokken aan de reserve collegeprogramma voor de 
extra impuls economisch herstel na corona. In 2020 was dit niet nodig. 

66 V

2. Overige verschillen 39 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 105 V
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Programma 6 – Veiligheid & handhaving 

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 2021 Verschil

Baten 26 V 36 V 10 N

Lasten 2.206 N 2.398 N 193 V

A. Saldo van baten en lasten 2.180 N 2.362 N 182 V

Onttrekking reserves 56 V 122 V 66 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 56 V 122 V 66 N

Geraamd resultaat (A+B) 2.124 N 2.241 N 116 V

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Overige verschillen 182 V

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 182 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 66 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 66 N

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 26 V 77 V 51 N

Lasten 2.206 N 2.215 N 10 V

A. Saldo van baten en lasten 2.180 N 2.139 N 41 N

Onttrekking reserves 56 V 149 V 94 N

Toevoeging reserves 0 N 41 N 41 V

B. Mutaties reserves 56 V 108 V 53 N

Geraamd resultaat (A+B) 2.124 N 2.031 N 94 N

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Overige verschillen 41 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 41 N

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 53 N

Totaal verschil in Mutaties reserves 53 N

4.3.1 verschillen analyse
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4.3.1verschillen analyse

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022 ten opzichte van de najaarsrapportage 2021

(x € 1.000) Begroting 2022 Najaarsrapportage 
2021

Verschil

Baten 36.115 V 35.584 V 530 V

Lasten 1.815 N 1.555 N 261 N

A. Saldo van baten en lasten 34.299 V 34.030 V 270 V

Onttrekking reserves 117 V 535 V 417 N

Toevoeging reserves 59 N 562 N 503 V

B. Mutaties reserves 58 V 28 N 86 V

Geraamd resultaat (A+B) 34.358 V 34.002 V 356 V

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Uitkering gemeentefonds
De uitkering uit het gemeentefonds is met ruim 60% de grootste inkomsten-
bron van de gemeente. In 2022 is de uitkering € 1.268.000 hoger dan in 2021. 
In 2022 ontvangen gemeenten een hogere bijdrage als compensatie voor 
de tekorten bij jeugdzorg. In 2022 bedraagt de (rechtstreekse) compensatie 
van het Rijk aan gemeenten ruim € 1,6 miljard. In 2021 gaat het om € 743 
miljoen (€ 300 miljoen + € 443 miljoen). Het bedrag van € 443 miljoen is 
onderdeel van de € 613 miljoen uit de meicirculaire 2021. 
Daarnaast zijn in 2022 incidentele en structurele middelen beschikbaar voor 
de uitvoering van de Wet Open Overheid. Verder worden extra middelen 
ontvangen als gevolg van de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel 
en ontstaan diverse verschillen op gebied van de taakmutaties. Tenslotte 
leiden aanpassingen in de uitkeringsfactor voor bijvoorbeeld lonen en  
prijzen en de ontwikkeling van de maatstaven zoals inwoners en woonruim-
ten tot een positieve bijstelling. Tegenover de hiervoor genoemde voordelen 
staan lagere inkomsten van de coronacompensatie.  

1.268 V

2. Beleidsvoornemens perspectiefnota 2022: in de begroting 2022 zijn de 
structurele lasten van de wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens uit 
de perspectiefnota 2022 opgenomen. Het betreft de (a) lasten van de digi-
tale transformatie en (b) de middelen voor het advies en meldpunt verward. 
(a) Bij de digitale transformatie gaat het over ontwikkelingen zoals data 
gedreven werken, robotisering en artificiële intelligence die steeds meer hun 
intrede doen bij gemeenten. 
(b) Bij het meldpunt verward kunnen professionals aankloppen als zij te 
maken hebben met een inwoner die verward gedrag vertoont. Omdat de 
subsidie van ZonMW wegvalt zijn extra middelen in de begroting 2022 
opgenomen. Hiermee kan het meldpunt in stand worden gehouden.      

143 N

3. Stijging van de OZB eigenarenbelasting door actualisatie woningbouw-
planning en aanpassing van de indexering.

116 V

4. We verwachten een hogere opbrengst toeristenbelasting omdat er con-
crete bouwplannen zijn voor uitbreiding van het aantal bedden in Rhenen. 
Daarnaast wordt er alles aan gedaan om recreatie en toerisme te bevor-
deren. 

65 V

5. Tot en met 2021 mocht de gemeente precario heffen op kabels en leidin-
gen. Vanaf 2022 komt deze heffing te vervallen.

768 N

6. Overige verschillen 268 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 270 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 86 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 86 V
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4.3.1 verschillen analyse

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen vervolg

Begroting 2022 ten opzichte van de Jaarrekening 2020

(x € 1.000) Begroting 2022 Jaarrekening 2020 Verschil

Baten 36.115 V 34.948 V 1.167 V

Lasten 1.815 N 2.227 N 412 V

A. Saldo van baten en lasten 34.299 V 32.721 V 1.579 V

Onttrekking reserves 117 V 126 V 8 N

Toevoeging reserves 59 N 633 N 574 V

B. Mutaties reserves 58 V 507 N 566 V

Geraamd resultaat (A+B) 34.358 V 32.213 V 2.145 V

Toelichting verschillen (x € 1.000)

A. saldo baten en lasten

1. Uitkering gemeentefonds
In 2022 is de uitkering bijna € 2.891.000 hoger dan in 2020. In 2022 ont-
vangen gemeenten een hogere bijdrage als compensatie voor de tekorten bij 
jeugdzorg. In 2022 bedraagt de (rechtstreekse) compensatie van het Rijk aan 
gemeenten ruim € 1,6 miljard. In 2020 gaat het om € 300 miljoen. Daarnaast 
zijn de bijdragen voor de integratie uitkering participatie en de Voogdij/18+ 
hoger dan in 2020. Verder ontstaan diverse verschillen op gebied van de taak-
mutaties. Ook worden in 2022 incidentele en structurele middelen ontvan-
gen voor de nieuwe Wet Open Overheid. Tenslotte leiden aanpassingen in de 
uitkeringsfactor voor bijvoorbeeld lonen en prijzen en de ontwikkeling van de 
maatstaven zoals inwoners en woonruimten tot een positieve bijstelling.

2.891 V

2. Betreft de wettelijk/onvermijdelijke plannen uit de PPN2022: Zie de toe-
lichting bij vergelijking begroting 2022 t.o.v. 2021 stand najaarsrapportage.

143 N

3. Overige verschillen 1.169 N

Totaal verschil in Saldo van baten en lasten 1.579 V

B. mutaties reserves

1. Overige verschillen 566 V

Totaal verschil in Mutaties reserves 566 V
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4.3.1verschillen analyse
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4.2 financieel beleid

4.3.2
MEERJAREN-
RAMING 
2023 - 2025
Overzicht baten en lasten (in € x 1.000) 2023 2024 2025

Saldo van 
B&L

Reserves Ger. 
Resultaat

Saldo van 
B&L

Reserves Ger. 
Resultaat

Saldo van B&L Reserves Ger. 
Resultaat

Programma 1 - Bedrijfsvoering

1.1 Bestuur 1.791 N 0 N 1.791 N 1.805 N 0 N 1.805 N 1.806 N 0 N 1.806 N

1.2 Organisatie (= personele overhead) 3.608 N 0 N 3.608 N 3.608 N 0 N 3.608 N 3.608 N 0 N 3.608 N

1.3 Facilitair (= materiële overhead) 2.624 N 42 V 2.582 N 2.601 N 42 V 2.559 N 2.551 N 42 V 2.509 N

Saldo Bedrijfsvoering 8.023 N 42 V 7.981 N 8.015 N 42 V 7.972 N 7.966 N 42 V 7.924 N

Programma 2 - Dienstverlening

2.1 Rhenense Publieksbalie 616 N 0 N 616 N 613 N 0 N 613 N 622 N 0 N 622 N

Saldo Dienstverlening 616 N 0 N 616 N 613 N 0 N 613 N 622 N 0 N 622 N

Programma 3 - Fysiek

3.1 Verkeer en openbare ruimte 2.417 N 42 V 2.375 N 2.423 N 42 V 2.381 N 2.559 N 42 V 2.517 N

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 650 N 0 N 650 N 671 N 0 N 671 N 669 N 0 N 669 N

3.3 Duurzaamheid 320 N 50 V 270 N 292 N 22 V 270 N 292 N 22 V 270 N

Saldo Fysiek 3.388 N 92 V 3.296 N 3.386 N 64 V 3.321 N 3.519 N 64 V 3.455 N

172



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

Saldo van 
B&L

Reserves Ger. 
Resultaat

Saldo van 
B&L

Reserves Ger. 
Resultaat

Saldo van B&L Reserves Ger. 
Resultaat

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

4.0 Programma Sociaal Domein 17 N 0 N 17 N 17 N 0 N 17 N 17 N 0 N 17 N

4.1 Jeugd preventief 1.338 N 22 V 1.315 N 1.335 N 22 V 1.313 N 1.332 N 22 V 1.310 N

4.2 Jeugd maatwerk 5.869 N 0 N 5.869 N 5.869 N 0 N 5.869 N 5.869 N 0 N 5.869 N

4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 3.244 N 20 V 3.225 N 3.279 N 20 V 3.259 N 3.532 N 20 V 3.512 N

4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk 4.536 N 0 N 4.536 N 4.564 N 0 N 4.564 N 4.569 N 0 N 4.569 N

4.5 Participatie preventief 164 N 0 N 164 N 162 N 0 N 162 N 159 N 0 N 159 N

4.6 Participatie maatwerk 3.488 N 0 N 3.488 N 3.426 N 0 N 3.426 N 3.414 N 0 N 3.414 N

Saldo Sociaal-Maatschappelijk 18.656 N 42 V 18.614 N 18.651 N 42 V 18.609 N 18.892 N 42 V 18.850 N

Programma 5 - Economie

5.1 Economische zaken 1.133 N 40 V 1.092 N 1.108 N 17 V 1.090 N 1.107 N 17 V 1.090 N

Saldo Economie 1.133 N 40 V 1.092 N 1.108 N 17 V 1.090 N 1.107 N 17 V 1.090 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving

6.1 Openbare orde en Veiligheid 1.577 N 56 V 1.522 N 1.592 N 56 V 1.536 N 1.591 N 56 V 1.536 N

6.2 Handhaving 602 N 0 N 602 N 602 N 0 N 602 N 602 N 0 N 602 N

Saldo Veiligheid 2.180 N 56 V 2.124 N 2.194 N 56 V 2.138 N 2.193 N 56 V 2.138 N

Programma 7 - (alg.) dekkingsmiddelen

7.1 Belastingen 5.089 V 11 V 5.100 V 5.184 V 0 N 5.184 V 5.301 V 0 N 5.301 V

7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen 28.644 V 10 V 28.654 V 28.628 V 10 V 28.638 V 28.847 V 11 V 28.858 V

7.3 Onvoorzien   20 N 0 N 20 N 25 N 0 N 25 N 30 N 0 N 30 N

7.3 VPB pm pm pm pm pm pm pm pm pm

Saldo (algemene) dekkingsmiddelen 33.713 V 22 V 33.735 V 33.787 V 10 V 33.797 V 34.119 V 11 V 34.130 V

Totaal 282 N 294 V 11 V 179 N 232 V 53 V 181 N 232 V 51 V

4.3.2meerjarenraming 2023 - 2025

OVERZICHT OP 
PRODUCTNIVEAU 2023 - 2025
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4.2 financieel beleid

4.3.3
BATEN EN LASTEN
PER TAAKVELD

Baten en lasten 2022–2025 per taakveld 
In de onderstaande tabel 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.

Taakveldenoverzicht (x € 1.000) Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025

0. Bestuur en ondersteuning  

0.1 Bestuur 28 V 1.972 N 1.944 N 1.791 N 1.805 N 1.806 N

0.2 Burgerzaken 233 V 657 N 424 N 428 N 424 N 434 N

0.3 Beheer overige gebouwen 199 V 232 N 33 N 33 N 33 N 5 V

0.4 Overhead 60 V 6.584 N 6.524 N 6.556 N 6.533 N 6.521 N

0.5 Treasury 260 V 196 N 64 V 182 V 256 V 310 V

0.61 OZB woningen 4.826 V 280 N 4.546 V 4.667 V 4.762 V 4.880 V

0.62 OZB niet-woningen 0 N 30 V 30 V 30 V 30 V 30 V

0.63 Parkeerbelasting 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

0.64 Belastingen overig 250 V 47 N 203 V 203 V 203 V 203 V

0.7 Algemene uitkering 30.509 V 0 N 30.509 V 30.154 V 30.547 V 31.200 V

0.8 Overige baten en lasten 97 V 1.339 N 1.242 N 1.712 N 2.200 N 2.692 N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

0.10 Mutaties reserves 670 V 93 N 577 V 293 V 232 V 232 V

0.11 Resultaat baten en lasten 0 N 741 N 741 N 11 N 53 N 51 N

Subtotaal - Bestuur en ondersteuning 37.134 V 12.112 N 25.021 V 24.999 V 24.982 V 25.355 V
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4.3.2baten en lasten per taakveld

Taakveldenoverzicht (x € 1.000) Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025

1. Veiligheid

1.1  Crisisbeheer en brandweer 0 N 1.393 N 1.393 N 1.393 N 1.406 N 1.406 N

1.2  Openbare orde en veiligheid 25 V 640 N 615 N 615 N 616 N 616 N

Subtotaal - Veiligheid 25 V 2.034 N 2.008 N 2.008 N 2.022 N 2.022 N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 459 V 1.751 N 1.292 N 1.357 N 1.384 N 1.496 N

2.2 Parkeren 73 V 248 N 174 N 174 N 174 N 159 N

2.3 Recreatieve havens 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

2.4  Economische havens 0 N 41 N 41 N 41 N 41 N 41 N

2.5  Openbaar vervoer 0 N 9 N 9 N 9 N 9 N 9 N

Subtotaal - Verkeer, vervoer en waterstaat 532 V 2.048 N 1.516 N 1.580 N 1.607 N 1.704 N

3. Economie

3.1  Economische ontwikkeling 35 V 299 N 264 N 201 N 201 N 201 N

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

3.3  Bedrijvenloket en -regelingen 14 V 53 N 39 N 39 N 39 N 39 N

3.4  Economische promotie 183 V 72 N 111 V 111 V 111 V 111 V

Subtotaal - Economie 232 V 423 N 191 N 128 N 128 N 128 N

4. Onderwijs

4.1  Openbaar basisonderwijs 0 N 97 N 97 N 97 N 97 N 97 N

4.2  Onderwijshuisvesting 193 V 708 N 515 N 507 N 504 N 501 N

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingen 503 V 1.322 N 819 N 820 N 821 N 821 N

Subtotaal - Onderwijs 696 V 2.127 N 1.431 N 1.424 N 1.422 N 1.419 N
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4.3.2baten en lasten per taakveld

Taakveldenoverzicht (x € 1.000) Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1  Sportbeleid en activering 3 V 69 N 66 N 56 N 56 N 56 N

5.2  Sportaccommodaties 56 V 688 N 632 N 642 N 672 N 974 N

5.3  Cultuur 26 V 204 N 178 N 178 N 179 N 180 N

5.4  Musea 145 V 370 N 224 N 226 N 225 N 225 N

5.5  Cultureel erfgoed 0 N 371 N 371 N 370 N 370 N 369 N

5.6  Media 62 V 379 N 317 N 322 N 328 N 333 N

5.7  Openbaar groen en recreatie 55 V 1.795 N 1.740 N 1.768 N 1.752 N 1.762 N

Sport, cultuur en recreatie 348 V 3.876 N 3.528 N 3.563 N 3.582 N 3.899 N

6. Sociaal domein

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie 98 V 1.956 N 1.858 N 1.826 N 1.821 N 1.764 N

6.2  Wijkteams 6 V 892 N 886 N 886 N 886 N 886 N

6.3  Inkomensregelingen 3.892 V 5.686 N 1.793 N 1.797 N 1.815 N 1.818 N

6.4  Begeleide participatie 0 N 1.348 N 1.348 N 1.288 N 1.200 N 1.176 N

6.5  Arbeidsparticipatie 0 N 338 N 338 N 347 N 355 N 364 N

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 N 923 N 923 N 921 N 921 N 921 N

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ 113 V 3.621 N 3.508 N 3.527 N 3.555 N 3.560 N

6.72  Maatwerkdienstverlening 18- 133 V 4.778 N 4.645 N 4.647 N 4.647 N 4.647 N

6.81  Geëscaleerde zorg 18+ 0 N 114 N 114 N 114 N 114 N 114 N

6.82  Geëscaleerde zorg 18- 0 N 78 N 78 N 78 N 78 N 78 N

Subtotaal - Sociaal domein 4.242 V 19.734 N 15.492 N 15.432 N 15.394 N 15.329 N
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4.3.2

Taakveldenoverzicht (x € 1.000) Baten 2022 Lasten 2022 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025

7. Volksgezondheid en milieu

7.1  Volksgezondheid 150 V 794 N 644 N 645 N 645 N 645 N

7.2  Riolering 1.565 V 1.117 N 448 V 474 V 478 V 489 V

7.3  Afval 2.871 V 2.190 N 681 V 771 V 790 V 746 V

7.4  Milieubeheer 2 V 362 N 360 N 361 N 333 N 333 N

7.5  Begraafplaatsen en crematoria 496 V 388 N 109 V 113 V 118 V 123 V

Subtotaal - Volksgezondheid en milieu 5.084 V 4.850 N 234 V 353 V 409 V 380 V

8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw.

8.1  Ruimtelijke Ordening 136 V 1.332 N 1.197 N 1.169 N 1.164 N 1.162 N

8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein) 419 V 402 N 17 V 17 V 17 V 17 V

8.3  Wonen en bouwen 672 V 581 N 91 V 64 N 89 N 89 N

Subtotaal - Volkshuishuisvesting 1.227 V 2.315 N 1.089 N 1.216 N 1.236 N 1.234 N

Totaal 49.520 V 49.520 N 0 N 0 N 0 N 0 N

baten en lasten per taakveld
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4.2

4.3.4
ARBEIDSKOSTEN
GERELATEERDE
VERPLICHTINGEN

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 ver-
staan 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 opgeno-
men 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 wel een arbeidskosten gerelateerde verplichting maar hierbij is er niet 
noodzakelijkerwijs sprake van een vergelijkbaar volume.

2. Werkeloosheidsuitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen ambtenaren
Gemeenten zijn eigen risicodrager voor de WW. Dit houdt in dat uitkeringen, arbeidsrech-
telijke aanvullingen en uitvoeringskosten bij de gemeente Rhenen in rekening worden ge-
bracht. Medewerkers die op grond van een reorganisatie of ongeschiktheid/onbekwaam-
heid zijn ontslagen maken, met inachtneming van een aantal voorwaarden daarnaast nog 
eens 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.

3. Wachtgelden/pensioenen wethouders
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.
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4.3.3

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 dan wordt er wettelijk uitgegaan 
van een fictieve opbouw tot de pensioendatum bij de gemeente Rhenen. Bij overlijden die-
nen alle pensioenaanspraken (dus ook de fictieve) tot uitbetaling te komen in de vorm van 
een nabestaandenpensioen.
2. Het “lang leven risico”;
Dit is het risico dat de gemeente Rhenen loopt met betrekking tot de duur van een pensi-
oenuitkering. Deze kan namelijk langer doorlopen dan verwacht.

De gemeente Rhenen gaat zich met ingang van 1 januari 2022 tegen deze risico’s verzekeren 
bij Zilveren Kruis 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 jaarlijkse schommelingen in de verplichtingen in verband met pensioenen en wacht-
gelden kunnen al snel aanzienlijk zijn. Daarom zal er een voorziening voor pensioenen en 
wachtgelden moeten worden getroffen. De gemeente Rhenen heeft zich tegen deze risico’s 
verzekerd bij Zilveren Kruis. De benodigde voorziening wordt in de kapitaalverzekering van 
Zilveren Kruis opgebouwd. De stortingen met betrekking tot deze verzekering worden als 
last in de begroting opgenomen. Omdat het benodigd kapitaal in de voorziening kan wijzi-
gen wordt jaarlijks getoetst of de voorziening toereikend is.

4. Premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
Per 1 juli 2012 is de gemeente Rhenen eigen risicodrager geworden voor de WGA, een werk-
nemersverzekering bij gedeeltelijke of niet duurzame arbeidsongeschiktheid. Als eigenrisi-
codrager hoeven er geen premies te worden afgedragen. Anderzijds is het wel zo dat wan-
neer een (ex)werknemer een WGA-uitkering ontvangt, deze voor rekening van de gemeente 
komt. Momenteel is de instroom dusdanig laag, dat er geen verzekering is afgesloten.  

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
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4.4
BALANSEN
2022 - 2025

Een balans is een financieel overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schul-
den. Het geeft een beeld van de financiële positie op een bepaald moment en inzicht hoe 
de gemeente het bezit heeft gefinancierd. In het BBV is opgenomen dat gemeenten in hun 
(meerjaren)begroting een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren 
opnemen. Dit geeft de raad inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, de inzet van de 

reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Met deze informatie kunnen ont-
wikkelingen vroegtijdig gesignaleerd worden. In de hierna geprognosticeerde balansen is 
de balans uit de jaarrekening 2020 als uitgangspunt genomen. De onderdelen waar actuele 
informatie over beschikbaar is zijn geactualiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: vaste activa, 
reserves en voorzieningen en de langlopende schulden.
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Geprognotiseerde balans

Activa (x € 1.000) 1/1/2021 1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026

Vaste activa

Immateriële vaste activa 210 203 195 188 180 173 

Materiële vaste activa 60.028 64.266 67.971 70.391 74.207 77.402 

Financiële vaste activa 6.116 5.650 5.580 5.514 5.445 5.373 

Vlottende activa

Voorraden 159 0 0 0 0 0 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder 5.641 5.641 5.641 5.641 5.641 5.641 

Liquide middelen 217 217 217 217 217 217 

Overlopende activa 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 

Totaal activa 75.046 78.652 82.279 84.626 88.365 91.481 

Passiva (x € 1.000) 1/1/2021 1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026

Vaste passiva

Eigen vermogen 26.775 24.386 23.809 23.516 23.284 23.052 

Voorzieningen 3.931 3.905 4.163 4.249 4.561 4.609 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 35.188 39.318 43.021 45.404 49.204 52.428 

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder 3.268 7.755 7.998 8.169 8.027 8.103 

Overlopende passiva 5.885 3.288 3.288 3.288 3.288 3.288 

Totaal passiva 75.046 78.652 82.279 84.626 88.365 91.481 

Toelichting: De balans per 1-1-2021 is gelijk aan de eindbalans per 31 december 2020 uit de jaarstukken 2020 

4.4balansen 2022 - 2025
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TOELICHTING OP DE GEPROGNOTISEERDE BALANSEN 2021 - 2026

Vaste activa
De vaste activa van de gemeente bestaan uit investeringen . Investeringen zijn uitgaven waar-
van 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 program-
ma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting.
De boekwaarde van de materiële vaste activa neemt de komende jaren toe van € 60 miljoen 
op 1-1-2021 naar € 78 miljoen eind 2025. Omdat de gemeente een financieringstekort heeft, 
leiden extra investeringen tot een hogere schuld. Denk bijvoorbeeld aan de investering in het 
MFG Rhenen* en investeringen in de riolering, wegen, gemeentelijke gebouwen en voertuigen. 

* De raad heeft voor het MFG Rhenen een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 5,2 miljoen. Dit bedrag is 

verwerkt in de geprognosticeerde balansen. De verwachting is dat het benodigde krediet aanzienlijk hoger uitkomt. 

In de financiële verordening 212 GW is het investerings- en afschrijvingsbeleid opgenomen. 
Hierin staat dat de Raad met de vaststelling van de begroting alle investeringen autoriseert 

van het begrotingsjaar 2022. De Raad heeft de mogelijkheid om bij de begrotingsbehan-
deling expliciet een aantal investeringen aan te wijzen die apart ter besluitvorming aan 
de Raad moeten worden voorgelegd. In 2022 zijn de kredietverleningen van onderstaande  
investeringen begroot. 

Investeringsoverzicht (x € 1.000) M
N

E
N

Investerings
bedrag

Kapitaallasten

2023 2024 2025

Kredietverlening investeringen 2022

Automatiseringsapparatuur en programmatuur: digitalisering P&C cyclus en vervanging plotter en cadstations X 85 N 18 N 18 N 18 N

Vervanging meubilair X 65 N 7 N 7 N 7 N

Openbare verlichting X 222 N 12 N 12 N 12 N

Investeringen wegen X 505 N 19 N 19 N

Openbaar groen en speelplaatsen X 80 N 7 N 7 N 7 N

Investeringen riolering en afval X 1.005 N 8 N 27 N 31 N

Rijdend en rollend materieel waaronder vervanging tractor, grafdelfmachine X 308 N 42 N 41 N 41 N

Overig werkmaterieel waaronder wegdekreiniger en bladzuigers X 50 N 6 N 6 N 6 N

 Sportvelden  X 480 N 54 N 53 N 53 N

Totaal voorgenomen investeringen 2.800 N 154 N 190 N 194 N

MN: investeringen met een Maatschappelijk nut EN: investeringen met een Economisch nut
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Ontwikkelingen vaste activa 2021 - 2026

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

4.4 balansen 2022 - 2025
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4.4balansen 2022 - 2025

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves. Deze zijn onder te verdelen in een algemene 
reserve en bestemmingsreserves. De raad gaat over het instellen, doel en opheffen ervan. 
Reserves hebben meerdere functies waaronder de financieringsfunctie en dekkingsfunctie. 
Het inzetten van een reserve voor de ene functie kan negatief uitwerken voor een andere 
functie van de reserve. Voorbeeld: het inzetten van een reserve voor de dekking van inciden-
tele lasten zorgt voor een toename van de schuld met hetzelfde bedrag.
Daarnaast kunnen reserves alleen worden ingezet voor de dekking van incidentele lasten. 
De financiële regelgeving kent hierop een uitzondering, namelijk het inzetten van reserves 
voor de dekking van investeringslasten (afschrijving en rente).
In onderstaande grafiek is het verwachte meerjarig verloop van het eigen vermogen in 
beeld gebracht. 

De omvang van het eigen vermogen neemt de komende jaren met € 3,6 miljoen af. De alge-
mene reserve daalt met bijna € 0,6 miljoen en de bestemmingsreserves met € 3,0 miljoen. 
De algemene reserve is ingezet voor de toekomst- en omgevingsvisie, implementatie van 
de omgevingswet en de demping van de woonlasten in 2021 en 2022. 
De bestemmingsreserves dalen doordat ze voor 1 miljoen zijn ingezet voor de dekking van 
de kapitaallasten van bijvoorbeeld de Brandweerkazerne Elst, Het Bestegoed en het Ge-
meentehuis. Verder zijn onttrekkingen begroot aan de reserve budgetoverheveling, reser-
ve collegeprogramma en de reserve sociale woningbouw. In onderstaand overzicht zijn de 
grootste claims op de reserves weergegeven met daarbij een aantal voorbeelden van ont-
trekkingen.

Reserves Inzet reserve Bedrag  
(x 1.000)

2021: 
reserve opleidingen

Restant opleidingsbudget 2020
112

2021: 
sociale woningbouw

Extra bijdrage project 
Entreegebouw Vogelenzang

144

2021: 
reserve budgetoverheveling

Vitale kernen, website, informatie- 
beveiliging, organisatieontwikkeling 

718

2021 en 2022: 
reserve collegeprogramma

Mobiliteitsplan, warmteplan, route- 
kaart, economische agenda en 
toekomst- en omgevingsvisie 

306

2021: 
investeringen sociaal domein

Huisvesting scouting
136

2021: 
reserve projecten

Digitalisering bouwvergunningen
93

De daling van het eigen vermogen bekent dat de gemeente minder eigen financieringsmid-
delen heeft. Dit zorgt voor een toename van de vaste schulden. 

*Als het MFG Rhenen gebouwd gaat worden zijn de verstrekte leningen aan Optisport (hui-
dige uitbater van ’t Gastland) nog niet volledig afgelost. Optisport moet bij het beëindigen 
van de exploitatieovereenkomst de openstaande leningsverplichtingen betalen, waarmee de 
leningen zijn voldaan. De gemeente moet daar tegenover een opstalwaarde vergoeding be-
talen. Deze vergoeding is bedoeld om de exploitant te compenseren voor de investeringen 
die nog niet volledig zijn afgeschreven, maar die wel volledig eigendom zijn van de gemeen-
te. De hoogte van de opstalwaarde vergoeding is voor een deel van de leningen contractueel 
vastgelegd. Voor een ander deel moet de hoogte van de vergoeding worden bepaald door een 
onafhankelijke derde/deskundige. De verwachting is dat het financiële impact hiervan nadelig 
voor de gemeente uitpakt. Dit leidt mogelijk tot een extra claim op de algemene reserve.  
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Voorzieningen
Voorzieningen zijn eigen middelen van de gemeente die niet vrij beschikbaar zijn. Ze zijn 
niet vrij beschikbaar, maar gevormd voor lasten die worden verwacht en redelijkerwijs zijn 
in te schatten. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudsvoorzieningen gebouwen en wegen. 
Die zijn gevormd om het periodiek onderhoud te kunnen uitvoeren. Verder zijn voorzienin-
gen gevormd bij de heffingen riolering, afval en lijkbezorging. Hiermee borgen we dat de 
middelen die de gemeente hiervoor ontvangt ook daaraan worden uitgegeven of worden 
ingezet voor tariefsegalisatie.   
De voorzieningen vallen onder de eigen financieringsmiddelen van de gemeente. 

De omvang van de voorzieningen neemt de komende jaren toe met bijna € 0,7. Om het 
periodiek onderhoud aan de gebouwen te kunnen uitvoeren wordt jaarlijks een bedrag aan 
de voorziening toegevoegd. Deze toevoeging is de komende jaren hoger dan het benodigde 
bedrag voor de uitvoering van het periodiek onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. 
De toevoeging is bepaalt op het verwachte onderhoud over een periode van 20 jaar. De 
onttrekking aan de voorziening voor de uitgaven periodiek onderhoud beperken zich tot de 
planperiode van de huidige (meerjaren)begroting. 

Van een soortgelijke situatie is sprake bij de voorziening lijkbezorging. Ook daar is de toe-
voeging van de (meerjarige) afkoopsommen lijkbezorging (bijvoorbeeld voor het grafon-
derhoud) hoger dan de onttrekking aan de voorziening. De afkoopsommen die de gemeen-
telijk jaarlijks ontvangt, worden voor het volledige bedrag toegevoegd aan de voorziening 
lijkbezorging. De onttrekking aan de voorziening vindt gefaseerd plaats over de looptijd van 
de afkoopsom.  

Vreemd vermogen lang 
Het lang vreemd vermogen bestaat uit schulden die een looptijd hebben van meer dan een 
jaar. Dit noemen we ook wel de vaste schulden. 
In onderstaande grafiek is het meerjarig verloop van het lang vreemd vermogen in beeld 
gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de omvang van de vaste schulden per 31-
12-2020 en de verwachte toename in 2021 tot en met 2025. 

De omvang van de vaste schulden bedraagt op 1-1-2021 € 35 miljoen. De komende jaren 
nemen deze schulden toe tot € 53 miljoen eind 2025. De toename is het gevolg van de 
reguliere vervangingsinvesteringen en de investeringsambitie in het MFG Rhenen van € 5,2 
miljoen. Ook de daling van de eigen financieringsmiddelen (reserves) leidt tot een toename 
van de schulden. De gevolgen voor netto schuldquote en de solvabiliteitsratio vindt u terug 
bij de beoordeling van de financiële positie.

* De raad heeft voor het MFG Rhenen een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 5,2 miljoen. Dit bedrag 

is verwerkt in de ontwikkeling van de schuldpositie. De verwachting is dat het benodigde krediet aanzienlijk ho-

ger uitkomt. Het hogere krediet leidt voor het volledige bedrag tot een toename van de vaste schuld. 
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Bijlage A: EMU-saldo
Volgens de Wet HOF dient de gemeente inzicht te geven in de ontwikkeling van het EMU-sal-
do. 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 kas-
stelsel). 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.

5bijlagen

EMU-Saldo (in €, x1.000) 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.716 N 164 V 282 N 179 N 181 N

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 4.231 N 3.697 N 2.413 N 3.808 N 3.188 N

3. Mutatie voorzieningen 26 N 258 V 86 V 312 V 48 V

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 723 V 56 V 184 V 165 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) 5.251 N 3.220 N 2.425 N 3.840 N 3.321 N
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5bijlage hyperlinks

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Algemeen gemeente Rhenen

Website gemeente Rhenen >>      Raadsinformatiesysteem >>      Openbare raadsdossiers >>      

HOOFDSTUK 2 BELEIDSBEGROTING

Begroting 2022 verbonden partijen

Regio Foodvalley >> 
Regionaal Archief 
Zuid - Utrecht (RAZU) >> 

Afvalverwijdering 
Utrecht (AVU) >>                                                  

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) >> GGD Regio Utrecht >> IW4 >>                                                                     

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) >> 

Planning en control

Perspectiefnota 2022 >>     
Addendum 
perspectiefnota 2022 >>     Begroting 2021 -2024 >>    Jaarstukken 2020 >>      

Algemene informatie

Waarstaat
jegemeente >>       Website VNG >>       Raadslid.nu >>     

Data Financiën 
Decentrale  
Overheden>>      

Atlas van 
de lokale
 lasten 2021 >>     
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http://www.rhenen.nl
https://rhenen.raadsinformatie.nl/
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dossiers
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493405
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493403
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493403
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493403
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493410
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493410
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493409
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493408
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493407
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493406
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3410628
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3422682
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3422682
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/2214285
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3420168
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://vng.nl/
https://www.raadsleden.nl/
https://findo.nl/
https://findo.nl/
https://findo.nl/
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf


5bijlage hyperlinks

HOOFDSTUK 2 BELEIDSBEGROTING

Indicatoren

Overige indicatoren BBV >> Jeugd maatwerk >> Jeugd preventief >> 

Maatschappelijke ondersteuning >> Participatie maatwerk >> Veiligheid en handhaving >> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493700
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493697
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493696
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493701
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493699
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5bijlage hyperlinks

HOOFDSTUK 4 - FINANCIËLE BEGROTING

Financiële overzichten

Baten en lasten 2022 
op productniveau >> 

Baten en lasten 2023 - 2025 
op productniveau >> 

Totaal toelichting overige verschillen 
begroting 2022 versus jaarrekening 2020 >> 

Overige verschillen  jaarrekening
Programma 1 >> 

Overige verschillen jaarrekening
Programma 2 >> 

Overige verschillen jaarrekening 
Programma 3 >> 

Overige verschillen jaarrekening 
Programma 4  >> 

Overige verschillen jaarrekening 
Programma 5 >> 

Overige verschillen jaarrekening 
Programma 6 >> 

Overige verschillen jaarrekening 
Programma 7 >> 

Totaal toelichting overige verschillen 
begroting 2022 versus 
najaarsrapportage 2021 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 1 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 2 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 3 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 4 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 5 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 6 >> 

Overige verschillen najaarsrapportage
Programma 7 >> 

Overzicht reserves en voorzieningen >> Berekening overhead >> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493495
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493499
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493499
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3496677
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494245
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494245
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494244
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494244
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494243
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494241
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494239
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494239
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493497
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493497
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493497
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494237
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494237
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494238
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494238
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494236
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494236
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494235
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3494235
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5bijlage hyperlinks

HOOFDSTUK 4 - FINANCIËLE BEGROTING

Moties raadsvergadering perspectiefnota 2022

Divers groen >> Woonlastenstijging >> Zon op dak >> 

Behoud binnenveld >> Mantelzorgers verdienen steun >> 
Werken aan een gezonder
en vitaler Rhenen >> 

OZB verlaging >> Talenthouse >> Bouwen voor onze inwoners >> 

Alcohol >> Reactie college op moties PPN 2022>> 

Overig

Samenhang financiële kengetallen >> 

Beleidsnota’s

Fysiek

Verbreed gemeentelijk rioolplan+ >> Verkeersstructuurplan >> Beheerplan wegen >> 

Groenvisie >> Vastgoedbeleid >> Woonvisie >> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493452
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493451
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493450
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493449
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3493448
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Beleidsnota’s

Sociaal maatschappelijk

Integraal beleidskader 
sociaal  domein – 2014 >> Beleidskader jeugd - 2014 >> 

Beleidsnotitie maatschappelijke 
ondersteuning - 2014 >> 

Beleidskader participatie >> Minimabeleid 2020 >> 

Financiën

Financiële verordening 
ex artikel 212GW >> 

Nota risicobeheersing en 
weerstandsvermogen >>   

Nota reserves en 
voorzieningen >> 

Nota reserves en 
voorzieningen overzichten >> 

Economie

Beleidsvisie recreatie & toerisme >> 
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