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De raad heeft in juni 2020 de kaders 
voor de begroting 2021 vastgesteld

De raad heeft in november 2020 het 
beleid en de bijbehorende middelen voor 

het begrotingsjaar 2021 vastgesteld.

De raad is in het 2e kwartaal 2021
geïnformeerd over de voortgang van het 

bestuursprogramma en heeft de 
aangepaste budgetten uit de begroting 

2021 vastgesteld.

De raad is in het 4e kwartaal 2021 
geïnformeerd over de voortgang van het 

bestuursprogramma en heeft de 
aangepaste budgetten uit de begroting 

2021 vastgesteld.

Het college legt in het 2e kwartaal van 
2022 verantwoording af aan de raad 

over begrotingsjaar 2021.

4



H1 INLEIDING
5



Algemeen
Rhenen is een historische stad aan de Neder-Rijn, in de bos-
rijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Als u Rhenen 
vanuit de Betuwe binnenrijdt waant u zich een beetje in het 
buitenland door de hoogteverschillen in het landschap. ‘s 
Avonds in het donker geven de vele lichtjes tegen de heu-
vels en de verlichte Cuneratoren een prachtig schouwspel. 
In de historische benedenstad van Rhenen voelt u zich terug 
in de tijd. Hier vindt u, naast smalle pittoreske straatjes en 
pleintjes en restanten van de eeuwenoude stadswallen, de 
markante Cunerakerk met toren. Een laat-Gotische kerk, ge-
bouwd tussen 1492 en 1531. Door velen beschouwd als de 
mooiste van Nederland. 

Rhenen is dus een stad en gemeente in de provincie Utrecht. 
De gemeente Rhenen telt op 1 januari 2021 20.203 inwoners, 
waarvan er 4.656 in Elst, 1.673 in Achterberg en 13.874 in 
Rhenen wonen. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 
43 km², waarvan circa 3 km² water. Rhenen ligt op de zuid-
oostpunt van de Utrechtse Heuvelrug. De oostelijk gelegen 

en tot de gemeente behorende Grebbeberg is de laatste heu-
vel van deze stuwwal. De gemeente Rhenen bestaat uit de 
woonkernen Rhenen, Elst en Achterberg.

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 be-
kende stadszegel dateert uit 1258. Er is in de loop van de tijd 
wel wat aan veranderd en het huidige wapen gaat terug op 
het stadszegel van 1483. Het bestaat uit een zilveren achter-
grond 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 zelf-
bestuur van de stad maar ook als verwijzing naar de apostel 
Petrus als sleutelbewaarder. Net als in de stad Utrecht zou de 
oudste kerk van Rhenen gewijd zijn aan St. Pieter, hoewel dat 
twijfelachtig is. Het wapenschild wordt vastgehouden door 
twee gouden leeuwen en “bekroond” met een gouden kroon.

De wapens van Achterberg en Elst zijn van jongere datum 
en geen echte gemeentewapens. Het wapen van Achterberg 
maakt wel gebruik van twee oudere wapens, namelijk dat van 
de dijkgraaf en heemraadschap van de Rhenense Neude en 
Achterbergse Hooilanden. Het kasteel lijkt afkomstig van het 
wapen van Rhenen, maar kan ook staan voor het kasteel dat 
ooit in Achterberg stond: De Horst. Het scheepje in de onder-
ste 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 volledi-
ge dorpsgebied van Achterberg.

DE GEMEENTE RHENEN IN HET KORT
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Het wapen van Elst is een ontwerp van Ad de Jong, geboren 
te Rhenen en actief in de historische vereniging van Rhenen. 
Hij maakte een “sprekend” wapen op grond van oude elemen-
ten en overwegingen, die al eeuwenlang worden gevolgd bij 
het ontwerpen van wapens. Boven is een uitgerukte elzenboom 
zichtbaar. De natuurlijke begroeiing van de omgeving van Elst 
bestond uit uitgestrekte elzenbossen, dat daaraan wellicht haar 
naam dankt. In de onderste helft komt de sleutel van St. Pieter 
terug en verder de lelie. Het Utrechtse kapittel van St. Pieter 
bezat omvangrijke landerijen rond Elst. Het westelijke deel 
van Elst viel tot de gemeentelijke herindeling van 2006 onder 
Amerongen. Het symbool van Amerongen is de lelie. Het wa-
pen 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 fun-
geerde ze als voorpost: in vroeger eeuwen van het Sticht van 
Utrecht, tegen de dreiging uit het Gelderse hertogdom en in 
de recente geschiedenis van de Vesting Holland. Rhenen is 
daardoor vaak en vergaand verwoest. Het laatst in de jaren 

1940-1945. Het monument bij de ingang van het oude ge-
meentehuis aan de Herenstraat is een herinnering aan deze 
verwoesting en aan de wederopbouw.

Elst
In Elst leefde men vroeger van de tabaksteelt. U vindt er ook 
nu nog tabaksschuren, die echter niet meer als zodanig dienst 
doen. Ook vinden we in Elst een Aardkundig Monument en 
wel het sneeuwsmeltwaterdal op de Plantage Willem III. Een 
Aardkundig Monument is een gebied waarin je de ontwikke-
ling 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 Achter-
berg, genaamd De Horst. Aan verschillende van deze vorsten 
zijn herinneringen bewaard gebleven. Zo bestaan er nog brie-
ven en oorkonden die op De Horst geschreven zijn en door de 
bisschoppen getekend. 

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

1.1 HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE RHENEN
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Burgemeester Hans van der Pas

Portefeuille: 
openbare orde en veiligheid, 
kabinetszaken, coördinatie bestuur 
en beleid, bedrijfsvoering 
(communicatie inclusief website, 
ICT, juridische zaken en P&O), 
handhaving, grondbeleid, 
recreatie & toerisme, 
regio Foodvalley (Eiwittransitie).

Project Portefeuille: 
museumkwartier, Kwintelooijen, 
slag om de Grebbeberg.

Wethouder Barth van Eeten 
(Progressieve combinatie)
Portefeuille: 
sociaal domein (WMO, welzijn), 
sport en cultuur, volksgezondheid/
GGD, kerngericht werken, wonen, 
dienstverlening (inclusief Rhenense 
publieksbalie).

Project Portefeuille: 
accommodatie- en vastgoedbeleid.

Wethouder Hans Boerkamp 
(D66)
Portefeuille:  
financiën (inclusief belastingen), 
onderwijs en kinderopvang,  
mobiliteit en bereikbaarheid  
(inclusief weginrichting, openbaar 
vervoer, fietsveiligheid en parkeer-
beleid), nutsbedrijven, basismobili-
teit, cultuurhistorie (Grebbelinie,  
collectiebeheer museum,  
archeologie, monumenten- 
commissie).
 
Project Portefeuille:  
KC Bantuinweg, Rijnbrug.

Wethouder Jolanda
de Heer-Verheij (ChristenUnie)
Portefeuille:  
sociaal domein (Jeugd, Participatie-
wet), duurzaamheid, economie.

Wethouder Peter de Rooij (SGP)
† In memoriam
Portefeuille:  
ruimtelijke ordening, Omgevings-
wet, ruimtelijke projecten,  
vergunningen, openbare werken 
(uitvoering), afvalinzameling,  
natuur/landschap/agrarische zaken, 
milieu, vastgoedbeheer.

Project Portefeuille:  
bedrijventerrein, Thijmseberg  
(uitbreiding) en MOB-complex.

1.1.1 College van burgemeester en wethouders

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad (1.1.2). Het college van burgemeester en wethouders  
(college van B&W) is vergelijkbaar met het kabinet. Het college regeert en vormt het dagelijks bestuur van een gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling  
van het college van B&W conform de samenstelling op 1 maart 2022:

Het bestuur van de gemeente Rhenen H 1.1
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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 maart 2022.

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 H 1.1
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Beste lezer,
De verwachting was dat we in een jaar terecht zouden komen van herstel na corona. Er waren 
zorgen over de financiële ontwikkelingen en de verwachting was dat we de begroting begin 2021 
al weer fors zouden moeten bijstellen. Er lagen al een aantal scenario’s voor op tafel. Daar kwam 
het echter niet van, omdat we in een tweede coronajaar terecht kwamen. 

Effecten van corona
De verlenging van de steunmaatregelen door het Rijk dempte de negatieve effecten. Het had 
echter opnieuw forse impact op vooral mensen in een kwetsbare positie en ondernemers in de 
horeca en detailhandel die te maken kregen met nieuwe periode van sluiting.

De voortdurende pandemie betekende voor de gemeente dat we ook dit jaar op een andere 
manier moesten organiseren. Dat is gebeurd met veel creativiteit en vooral ook flexibiliteit van 
iedereen. Het heeft ons ondanks alles ook veel nieuwe inzichten opgeleverd. We zijn begonnen 
met het werken aan een Visie op Rhenen voor 2035, waar we dit traject het jaar ervoor nog had-
den opgeschort vanwege corona. In tegenstelling tot 2020 waren zorginstellingen en onderwijs 
nu - tegen wil en dank - ingespeeld op de situatie. Daardoor wisten we samen beter wat mogelijk 
was en hoe we op de veranderde situatie konden inspelen in het belang van onze jeugd, ouderen 
en mensen die hulp nodig hadden.

Investeren in lokale voorzieningen
We zijn door de onzekerheden niet stilgevallen, maar zijn juist doorgegaan met investeren in 
goede voorzieningen. Er is gebouwd aan het nieuwe Kindcentrum de Horizon aan de Bantuinweg 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er ligt een beter plan voor een nieuw gezondheidscentrum en de 
gemeenteraad heeft een besluit genomen over een nieuw sportcomplex met zwembad. In Elst 
is er gewerkt aan een plan om een echt centrum te creëren. Andere burgerinitiatieven voor een 
nieuwe passentenhaven en behoud van de Gedachteniskerk zijn ook op de agenda gekomen. De 
vernieuwing van parkeerplaats de Brakken is in 2020 uitgevoerd, zodat de hinder in het centrum 
grotendeels tijdens de lockdown viel.

Woningbouw
Het afgelopen jaar zijn in totaal 24 nieuwe woningen opgeleverd, verdeeld over Rhenen, Elst en 
Achterberg. De woonvisie is geactualiseerd en is de opgave om met name nog meer betaalbare 
woningen te bouwen. Er is in overleg met woningbouwcorporatie en ontwikkelaars gewerkt aan 
nieuwe projecten om dit doel de komende jaren te realiseren. De bouw van de 42 appartemen-
ten bij de entree van Vogelenzang is in volle gang. Er ligt een concreet plan voor het voormalige  

Bericht van het college H 1.2
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Damkroterrein in Elst en in de ontwikkeling van het gezondheidscentrum in Rhenen, dat voor-
ziet in 26 woningen. Daarnaast vindt planvorming plaats voor meer dan 100 woningen in  
Achterberg en is de bouw gestart van het appartementencomplex aan de Lijsterberg in Rhenen. 
Dit complex voorziet in 20 appartementen. Daarnaast is de procedure gestart voor het trans-
formeren van een schoolgebouw tot maximaal 23 appartementen aan de Mispel.

Infrastructuur
Op verschillende plaatsen is gewerkt aan verbetering van de weg, met extra aandacht voor 
veiligheid van de voetganger en fietser. Zo is de herinrichting van de Beukenlaan afgerond met 
een schoolzone rondom de Ericaschool. 
De toegang naar Kwintelooijen is aangepast met de verandering van de Oude Veensegrindweg 
in een fietsstraat. Samen met de inwoners en gebruikers is er een mooi plan gemaakt voor een 
gefaseerde aanpak van de Nieuwe Veenendaalseweg. Grote tegenvaller was wel de aankondi-
ging dat provincie Gelderland niet het door hen nodig geachte extra geld wil investeren in de 
Rijnbrug, waardoor dit project tot stilstand komt.

Glasvezel
Door het thuiswerken is duidelijk geworden hoe belangrijk snel internet is. Ook ondernemers 
zitten hierom te springen. Na de succesvolle vraagbundeling is in 2021 gestart met de uitrol van 
glasvezel in Achterberg, Elst en Rhenen. Intussen hebben zij plannen voor aanleg van glasvezel 
op Remmerden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een volgende partij die naar verluid 
volgend jaar glasvezel wil aanleggen. 

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Op het terrein van duurzaamheid en klimaat liggen er grote opgaven. Het afgelopen jaar is er 
een plan gemaakt over hoe we in de toekomst onze huizen en bedrijven willen verwarmen. We 
hebben een eerste versie van de regionale energiestrategie opgesteld over de opwek van duur-
zame energie in 2030. Er is een beleidskader opgesteld voor zonnepanelen en een plankaart 
voor de plaatsing van openbare laadpalen.

De gemeente heeft nu een beleidsplan over de manier waarop wij om willen gaan met de ver-
andering in het klimaat, zoals heftiger regenbuien en hittestress, met als voorbeeld de inrich-
ting van de heuvelrugtuin aan de Herenstraat.

Bericht van het college H 1.2
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Afval
We zijn aan het werk gegaan met het nieuwe afvalbeleidsplan. De campagne voor het beter 
scheiden van afval is gestart. Er is een convenant met alle scholen gesloten voor de afvalschei-
ding en de ondersteuning door de gemeente hierbij. Inmiddels weten we dat er niet alleen afval 
beter wordt gescheiden in de gemeente, maar dat er ook daadwerkelijk minder afval hoeft te 
worden verwerkt. Dat is de grootste winst van afval naar hergebruik en die levert financieel ook 
echt effect op, wat zich mogelijk kan doorvertalen in de lasten voor volgend jaar. 

Sociaal Domein
We hebben nieuwe regelingen om mensen met een minimum inkomen en bijstand verder te 
ondersteunen. We zijn met het netwerk tegen armoede gestart met een pilot om 25 gezinnen 
met een plan uit de armoede te helpen. De Cunerapas is ingevoerd. Door deze pas kunnen in-
woners met een laag inkomen eenvoudiger gebruik maken van alle regelingen: financiële hulp 
voor sporten, schoolspullen, kleding, ontspanning et cetera. Ook hebben we geregeld dat als 
je af en toe steun krijgt van anderen in de vorm van een boodschappentas, dat dit niet zo maar 
gekort wordt op je uitkering. We zijn gestart met de pilot Time-out voor Tieners, in samenwer-
king met Buurtgezinnen. Ook zijn we eind 2021 gestart met de Menstruatie-uitgiftepunten. 

Kinderburgemeester en kunstwerk koning
Dan was 2021 niet alleen het jaar van herbenoeming van burgemeester Hans van der Pas, maar 
ook van de benoeming van kinderburgemeester Waled, de start van Omroep Rhenen en de keuze 
van het nieuwe schilderij voor de Raadszaal. Daar hangt nu een kunstwerk van onze koning mét 
baard, gemaakt door een lokale kunstenares.

Financiële terugblik
Financieel heeft het jaar behoorlijk anders uitgepakt dan verwacht, in positieve zin. Dat is voor 
een groot deel te danken aan het Rijk dat eindelijk extra middelen beschikbaar stelt voor de 
overdracht naar gemeenten van de jeugdhulp, maar ook door compensatieregelingen. Andere 
belangrijke punten zijn de lagere kosten van afval, het voordeel bij de WMO maatwerkvoorzie-
ningen en een voordeel bij de projecten waaronder de winstneming bij de grondexploitaties.

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

Hartelijke groet,
Het college van Burgemeester & Wethouders

Bericht van het college H 1.2

15



Financiële positie 
De financiële positie van de gemeente is goed te noemen. Naar de toekomst toe zijn er wel 
aandachtspunten. Deze conclusie is de uitkomst van een analyse op de pijlers onder het finan- 
cieel beleid, aangevuld met een analyse van wettelijk voorgeschreven financiële ken-
getallen. De structurele exploitatieruimte, de schuldquotes en het weerstandsvermo-
gen bevinden zich allemaal in de categorie minst risicovol. Enige relativering is hierbij 
op zijn plaats. Het gepresenteerde beeld is een momentopname. Ook is de uitkomst van  
diverse kengetallen afhankelijk van de omvang van de baten. De baten zijn in 2021 aan-
zienlijk hoger door de corona steunpakketten van het Rijk. Dit zorgt dat de kengetallen 
een gunstiger beeld laten zien dan verwacht. Voor de toekomst blijven we aandacht vra-
gen voor de ontwikkeling van de structurele exploitatieruimte en de oplopende schuld- 
positie. Naast de hoge inflatie is het risico van een economische recessie door de oorlog in de 
Oekraïne aanwezig. Ook de grote opgaven waar onze gemeente voor staat zoals duurzaamheid 
en woningbouw en de omvangrijke investeringen waaronder die in het MFC Rhenen zullen een 
wissel trekken op de beschikbare structurele exploitatieruimte en de schuldpositie. Het is be-
langrijk om daar voldoende aandacht voor te hebben en te blijven houden. 

Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie is opgenomen in de jaarrekening. 

Resultaat 2021
Het resultaat 2021 bedraagt € 2.832.000 voordelig. Het resultaat is daarmee ruim 
€ 1.300.000 hoger dan was voorzien bij de budgetbeoordeling op 1 oktober (addendum 
Najaarsrapportage 2021). Het resultaat 2021 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Nr. Ontwikkeling resultaten 2021 (x € 1.000) Bedrag

1. Perspectiefnota 2021 820 N

2. Begroting 2021 88 N

3. Voorjaarsrapportage 2021 460 V

4. Najaarsrapportage 2021 514 V

5. Addendum Najaarsrapportage 2021 (peildatum 1 oktober) 1.495 V

6. Jaarstukken 2021 2.832 V

Het college is niet gelukkig met het financiële verschil tussen het verwachte resultaat bij de 
budgetbeoordeling op 1 oktober en het resultaat bij de jaarrekening. Aan de andere kant biedt 
het extra voordelige resultaat mogelijkheden voor eenmalige investeringen in de samenleving 
of het incidenteel verlagen van de lasten voor onze inwoners. 

1.3 FINANCIEEL BEELD OP HOOFDLIJNEN
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Financieel beeld op hoofdlijnen H 1.3

Het aanzienlijke verschil bij de jaarrekening vraagt in de nabije toekomst om een strakkere mo-
nitoring van de (risico)budgetten en een extra inspanning om het specifieke karakter van de 
financiële regelgeving van gemeenten goed voor het voetlicht te brengen. Verschillen van deze 
omvang dienen in het vervolg voorkomen te worden. 

Toelichting verschillen
Een korte inhoudelijke toelichting van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2021 en 
de budgetten na het addendum bij de najaarsrapportage 2021 zijn beschikbaar via de hyper-
links op pagina 174. Vanaf deze pagina zijn ook de  verschillen na 1 oktober toegelicht. De groot-
ste verschillen zijn hieronder weergegeven. Ook is de reden vermeld waarom deze verschillen 
niet bij de budgetbeoordeling op 1 oktober in beeld waren. 

Overzicht grootste verschillen
1.Exploitatievoordeel afval € 422 V
De financiële wet en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat het exploitatievoordeel bij afval ten 
gunste is gekomen van het jaarrekeningresultaat. Tot en met 2020 werden deze efficiency-
voordelen toegevoegd aan de voorziening. Volgens de wet- en regelgeving dient dit voordeel te 
worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Over het instellen van een bestemmingsre-
serve dient de raad eerst een besluit te nemen. Het voorstel van het college is opgenomen in 
het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2021. Het voordeel bij afval was op 1 oktober te voorzien, 
maar de wijzigingen in de wet- en regelgeving waren te laat in beeld.  

2. Voordeel projecten € 339 V
Het voordeel bij de projecten bestaat voor € 154.000 uit een winstneming bij de grondex-
ploitaties. De levering van de grond bij het project Rhenen Noord/LVA eind december kon bij 
de budgetbeoordeling op 1 oktober niet worden voorzien. De levering van de grond in 2021 is 
bepalend geweest voor het moment waarop de winst moest worden genomen. 
Bij de jaarrekening 2020 is een voorziening gevormd voor de afrondende werkzaamheden bij 
de projecten Het Bosje en de Buitenwal. De kosten van de werkzaamheden vallen in 2021 mee 
waardoor bij de jaarrekening ruim € 80.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Bij 
de budgetbeoordeling op 1 oktober is onvoldoende de relatie gelegd tussen de beschikbare 
middelen in de voorziening en de verwachte kosten. Dit geldt ook voor het project trottoir 
Cuneraweg. Hiervoor was in de reserve projecten een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Het 
project is gerealiseerd ten laste van de vervangingsinvesteringen wegen. Het bedrag in de reser-
ve projecten valt daarom in 2021 vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.  

3.  WMO maatwerkvoorzieningen  € 219 V
Het voordeel bij de WMO maatwerkvoorzieningen bestaat uit meerdere onderdelen. We ver-
wijzen daarom naar de toelichting op pagina 180 van de jaarrekening. Een aantal voordelen 
hangen nadrukkelijk samen met de terughoudendheid om budgetten te verlagen tijdens de 
coronapandemie. 

4. Uitkering gemeentefonds € 198 V
In december 2021 is de decembercirculaire van het Rijk gepubliceerd. Dit leverde samen met 
andere bijstellingen een voordeel op van € 198.000. Dit voordeel kon bij de budgetbeoordeling 
op 1 oktober niet worden voorzien.  

5. Projectplan Impuls (post-)Covid19 € 339 V
De raad heeft in januari 2022 besloten om de restant middelen uit het impulsfonds corona per 
31 december 2021 in te zetten voor het project Impuls (post-)Covid19. De middelen hiervoor 
bestaan vooral uit de steunpakketten die het Rijk via de circulaires gemeentefonds beschikbaar 
heeft gesteld. Het bedrag van € 339.000 is onderdeel van de besluitvorming over jaarstukken 
2021. Omdat de besluitvorming door de raad in januari 2022 heeft plaatsgevonden kon de 
begroting 2021 niet meer worden aangepast. 

6. Voorziening Het Gastland € 656 N
Bij de jaarrekening 2021 is een voorziening gevormd voor de verplichting die de gemeente op 
basis van de contractuele afspraken heeft met de huidige exploitant. Daarnaast dient de inves-
tering die de gemeente heeft gedaan in de entree versneld te worden afgeschreven. Bij de bud-
getbeoordeling op 1 oktober was nog niet bekend of een nieuwe MFC gerealiseerd kon worden 
binnen het beschikbare budget.   
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Belangrijke documenten en websites 
Als bestuur is het soms fijn om aanvullend op de jaarstukken andere relevante (financiële) informatie beschikbaar te hebben. 
Deze informatie is opgenomen in het overzicht van de QR codes. Deze kunt u vinden in de bijlage vanaf pag 234.
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Financieel en inhoudelijk beeld op hoofdlijnen H 1.3

H2 JAARVERSLAG
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0 Inleiding
JAARVERSLAG
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Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programma-
verantwoording is onderverdeeld in zeven programma’s.

Programma’s
De zeven programma’s zijn een vast onderdeel van de jaarstukken. Een programma is een sa-
menhangende verzameling van activiteiten. Deze worden uitgevoerd om de beoogde bestuur-
lijke 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 wilden we bereiken? 
2. Wat hebben we er voor gedaan?
3. Wat heeft het gekost?

Aanvullend op de verplichte W-vragen zijn twee extra W-vragen toegevoegd: 
4. Wat hebben we gemeten? 
5. Wie hadden 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 meer-
dere plekken stond bijeen te brengen. Hierdoor is het mogelijk om beter inzicht en overzicht 
te krijgen in deze onderwerpen. De raad heeft hiermee een extra instrument in handen om 
beleidskaders vast te stellen en de uitvoering te kunnen controleren

LEESWIJZER

Programma
Ieder programma begint met een korte inleiding. Daarna gevolgd door het maatschappelijk 
doel. We sluiten ieder programma af met het onderdeel ‘wat heeft het gekost’.

Deelprogramma
Ieder deelprogramma start met een beschrijving van de beleidsdoelen. Daarna volgen de poli-
tiek/bestuurlijk relevante activiteiten en ontwikkelingen uit 2021. 
Indien van toepassing gaan we daarna in op de wettelijk verplichte (BBV) indicatoren. Daar-
na volgt een financieel overzicht van de baten en lasten per deelprogramma. We sluiten het 
deelprogramma af met het onderdeel “Wie hadden we daarbij nodig?”. Hierin verantwoorden 
we de bijdrage van de gemeentelijke partners (verbonden partij) aan onze doelstellingen en 
activiteiten. 

inleiding jaarverslag H 2.0
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Programma
BEDRIJFSVOERING

1 
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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 doelstellingen die in de programma’s zijn 
opgenomen. 

Wat wilden we bereiken? 
Maatschappelijk doel
Het ondersteunen van het bestuur en de organisatie bij het uitvoeren van de 
gemeentelijke taken voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat heeft het gekost? 

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na  vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 47 V 45 V 72 V 285 V

Lasten 7.680 N 8.132 N 7.895 N 7.816 N

Saldo van baten en lasten (A) 7.6734 N 8.087 N 7.823 N 7.531 N

Onttrekking uit reserves 255 V 566 V 334 V 162 V

Toevoeging aan reserves 144 N 0 N 270 N 54 N

Mutaties reserves (B) 111 V 566 V 64 V 108 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 7.523 N 7.521 N 7.759 N 7.423 N

Programma Bedrijfsvoering H 2.1
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Deelprogramma
BESTUUR

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 bestuursprogramma en 
het overige vastgestelde beleid gehaald zijn. Bij het opstellen en de uitvoering van het beleid 
betrekt het college zoveel mogelijk de inwoners, ondernemers, en de maatschappelijke orga-
nisaties.

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Het goed functioneren en faciliteren van de formele gemeentelijke organen: gemeenteraad, 
college van burgemeester en wethouders, burgemeester en de rekenkamer.
2.1.1.1 De raad toezicht kan houden op de doelrealisatie van de gemeente. Het college van 

B&W voert het vastgestelde beleid uit.

2.1.1.2 Het adequaat faciliteren van de bestuursorganen door de organisatie en de griffie.
2.1.1.3 Het behartigen van de Rhenense belangen buiten de gemeentegrenzen en het verster-

ken van de bestuurlijke samenwerking.
2.1.1.4 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen binnen het participatiesta-

tuut meedoen bij de planvorming, beleidsontwikkeling en de uitvoering. 

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer de werkzaamheden van de gemeenteraad, het 
college van burgemeester en wethouders en de rekenkamer. Binnen dit deelprogramma val-
len ook de toekomst- en omgevingsvisie en de bestuurlijke samenwerkingen zoals Foodvalley. 
Daarnaast is er in 2021 voor de onderstaande onderwerpen speciale aandacht geweest.

Voortgang Visie op Rhenen 
Op 8 juni 2021 stelde de gemeenteraad de geamendeerde ‘Kadernota participatieproces Visie 
op Rhenen’ vast. Hiermee startte het proces voor de Visie op Rhenen 2035. Tijdens het schrij-
ven van de visie op Rhenen vroegen we inwoners op verschillende manieren hun mening. 
De corona-maatregelen dwongen ons om bijeenkomsten op andere wijze te organiseren. 

1.1 
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Het proces om voor de visie op Rhenen bestaat uit 4 stappen: 
1. Onderzoeken: wat gebeurt er al in Rhenen en wat willen we bewaren?
2. Visies vormen: hoe kan de toekomst van Rhenen eruit zien? 
3. Toetsen: hoe haalbaar zijn de visies?
4. Kiezen: de gemeenteraad kiest een visie? 

Stap 1: Onderzoeken
De toekomst bouwt voort op wat er nu al is en gebeurt. De kennis hierover is aanwezig in de 
samenleving: bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Ook de 
gemeente heeft kennis. Allemaal leverden zij een eigen bijdrage aan het onderzoek van stap 1.
Deze stap bestond uit drie onderdelen: 

- schatten van Rhenen;
- onderzoek trends en ontwikkelingen;
- onderzoek ruimtelijke kenmerken, beleid en regelgeving.

Schatten van Rhenen
De eerste vraag die centraal stond in stap 1 luidde: wat van Achterberg, Elst en/of het Rhenen 
van nu wilt u bewaren voor de toekomst en waarom? Deze vraag stelden wij op 4 verschillende 
manieren. 

- Een week na vaststelling van de kadernota ontvingen alle adressen in de gemeente Rhenen 
een ansichtkaart. Dit waren 8600 adressen.

- Op 1 juli was de startbijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen was deze digitaal te 
volgen. De studiogasten vertelden over wat zij zagen als het beste van Achterberg, Elst en 
Rhenen van nu en wat zij wilden voor de toekomst.

- Tijdens de zomerperiode konden alle inwoners een digitale enquête invullen. 
- Na de zomervakantie stond het projectteam twee keer in elk van de drie kernen, iedere keer 

op een andere plek. Doel was om bekendheid te geven aan de Visie op Rhenen en om in 
gesprek te gaan met inwoners en passanten. 

Onderzoek van trends en ontwikkelingen
Het tweede onderdeel van stap 1 was het trendonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om te 
weten voor welke opgaven wij in de toekomst staan. Het onderzoek geeft inzicht in hoe zeker of 
onzeker ontwikkelingen zijn en hoe groot of klein hun invloed is. Dit maakt duidelijk waarmee 
rekening gehouden moet houden bij het nadenken over Rhenen in 2035.

Onderzoek ruimtelijke kenmerken, beleid en regelgeving
Naast het trendonderzoek is als derde onderdeel van stap 1 het ruimtelijk beleid van de gemeente 
Rhenen en de provincie Utrecht geanalyseerd. Een expert op het gebied van de omgevingswet 

Deelprogramma bestuur H 2.1.1
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voerde dit onderzoek uit. Met het onderzoek hebben we inzicht in het bestaande ruimtelijk 
beleid. Bovendien zijn er verschillende deelgebieden van gemeente Rhenen gedefinieerd. Per 
deelgebied zijn karakteristieke kenmerken en specifieke regelgeving beschreven. Wanneer de 
voorlopige visies worden gecombineerd met de deelgebieden, wordt inzichtelijk wat de gevol-
gen zijn van iedere voorlopige visie op een bepaald deelgebied. Dit gebeurt bij stap 3: toetsen. 

Stap 2: Visies vormen
De centrale vraag bij stap 2 is “hoe willen wij dat de toekomst van Rhenen eruit ziet, wanneer 
wij voortbouwen op het goede dat wij al hebben en rekening houden met de uitkomsten van de 
twee onderzoeken?” Om hier antwoord op te krijgen zijn een aantal bijeenkomsten georgani-
seerd. Bij deze bijeenkomsten waren inwoners, professionals van maatschappelijke organisaties, 
ambtenaren en raadsleden aanwezig. Al deze bijeenkomsten leverden ons streefbeelden op. 
 
Het participatieproces, vanaf stap 1, leverde vele uitspraken op over de toekomst van Rhenen. 
Een werkgroep van inwoners en ambtenaren kreeg al deze uitspraken op papier. Vervolgens be-
keek de werkgroep ten eerste in hoeverre de uitspraken per onderwerp in verschillende richtin-
gen wezen en ten tweede in hoeverre dit dezelfde richtingen waren bij verschillende onderwer-
pen. Uit dit werkproces van ordenen en herordenen van uitspraken ontstonden drie voorlopige 
visies.

 Drie voorlopige visies
Sinds 21 december 2021 staan de drie voorlopige visies op de website van de gemeente. 
Visie 1 “Natuur en water zijn onze belangrijkste bezittingen”
Visie 2 “Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier”
Visie 3 “Innoveer en geef ruimte aan de jeugd”

Stap 3: Toetsen voorlopige visies
De drie voorlopige visies gaan we toetsen op haalbaarheid en correctheid. Dit gebeurt aan de 
hand van het trendonderzoek en het onderzoek naar de kenmerken van de deelgebieden uit 
stap 1, feitelijke kennis en contextscenario’s. 

Stap 4: Kiezen
Half januari van 2022 zijn de drie voorlopige visies getoetst en op onderdelen herschreven. We 
leggen de herschreven drie visies voor aan de inwoners van de gemeente. De vraag die we aan 
inwoners stellen is om het gemeentebestuur te adviseren: naar welke van de drie visies gaat 
de voorkeur van de inwoners uit? Met gesprekken op locaties in de gemeente en een digitale 
enquête (die iedere inwoner kan invullen) kunnen inwoners aangeven waar hun voorkeur naar 
uitgaat.

Deelprogramma bestuur H 2.1.1
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Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 0 N 0 N 0 N 11 V

Lasten 1.637 N 1.678 N 1.753 N 1.378 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.637 N 1.678 N 1.753 N 1.368 N

Onttrekking uit reserves 128 V 124 V 106 V 61 V

Toevoeging aan reserves 16 N 0 N 20 N 0 N

Mutaties reserves (B) 111 V 124 V 87 V 61 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.525 N 1.554 N 1.666 N 1.306 N

Deelprogramma bestuur H 2.1.1

Versterking veerkracht tijdens en na corona
Op 24 augustus 2021 heeft het college opdracht gegeven om een plan uit te werken 
en uit te voeren om een nieuwe impuls te geven aan de Rhenense samenleving, waar 
deze het hardst geraakt is door de coronacrisis. Het plan sluit aan bij de actualiteit van 
de voortdurende coronacrisis, het huidige beleid en de volgende doelstellingen uit het 
bestuursprogramma:

- de vitale samenleving sterker maken, 
- meer economisch rendement en versterking van de Rhenense identiteit.

De opdracht voor dit plan is op 21 september 2021 ter consultatie voorgelegd aan de 
commissie Samenleving. De commissie heeft enkele suggesties meegegeven, deze zijn 
meegenomen bij de voorbereiding en uitwerking van het plan. 

Bij de uitwerking van het plan is breed en integraal samengewerkt: binnen de gemeente 
en buiten de gemeente, met veel verschillende partners uit de samenleving. Ook is er ge-
sproken met inwoners uit diverse kernen en van diverse achtergronden en leeftijden. Er 
is samengewerkt met het participatietraject van de visieontwikkeling voor de gemeente 
Rhenen. Deze (interne en externe) samenwerking leidt tot verrijking en verdieping van 
het reguliere werk. Het resultaat is een paraplu-plan voor alle benodigde acties op het 

gebied van jongeren, preventie, economie, arbeidsmarkt, onderwijs, armoede, welzijn en Wmo. Bin-
nen het plan worden onder andere de volgende (maatschappelijke) effecten beoogd:

- versterken van welbevinden en gezondheid van inwoners;
- versterken van de sociale basisinfrastructuur;
- tegengaan van eenzaamheid onder jongere en oudere inwoners en het versterken van     
 sociale netwerken van inwoners;
- verminderen van overlast en versterken van de sociale samenhang in de kernen en wijken;
- bereiken van inwoners en ondernemers met geldzorgen als gevolg van de coronacrisis en  
 creëren van passende oplossingen;
- meer economisch rendement, door het versterken van de onderlinge samenwerking 
 tussen ondernemers in Rhenen.

De acties in dit plan zijn specifiek gericht op groepen, die extra geraakt worden door de coronacrisis. De focus 
hierbij is een brede aanpak vanuit het perspectief en de mogelijkheden van de inwoner zelf en zijn leefom-
geving. Uitgangspunt zijn de door het rijk beschikbaar gestelde middelen (corona steunpakketten). De 
verbinding wordt gelegd met regulier beleid en activiteiten. Met de acties uit het plan werken we vanuit een  
lange-termijn visie, zodat de samenleving versterkt uit de crisis kan komen. Op 21 december 2021 is 
het college akkoord gegaan met het plan. In januari 2022 is het plan ter besluitvorming voorgelegd 
aan de commissie (Ruimte en economie) en de gemeenteraad. Daarna zal het plan worden uitge-
voerd, samen met de betrokken partners.
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Openbaar belang

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

Wat wilden we bereiken?

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie. Samenwerking staat centraal om de topregio op 
het gebied van agrifood te zijn. En om een duurzame en aantrekkelijke regio voor bedrijven en inwoners 
te blijven. Alle projecten zijn opgenomen in de Strategische Agenda 2020-2025. 

Wat is ervoor gedaan?

Bijna alle projecten vanuit de Strategische Agenda 2020-2025 lopen op schema. Voor de grote opgaven 
die gemeente hebben het gebied van verstedelijkingsstrategie, het landbouwbeleid en het opwekken van 
duurzame energie zijn de eerste uitgangspunten en ambities uitgewerkt. Per 1 januari 2021 is Vallei-
hopper formeel overgedragen in een nieuwe GR.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Volgens de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen zijn mogelijk risico's voortvloeiend uit het 
doen en/of nalaten van derden en niet te beïnvloeden risico's van loon- en prijsstijgingen. Er is voldoende 
weerstandscapaciteit aanwezig voor deze risico's.

Financiën

Bron: jaarstukken 2020 en 2021.   

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 3.124 2.579 

Vreemd vermogen 2.150 3.062 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 4.366 V  10.388 V

Gerealiseerd resultaat 192 V  214 V

(concept)
jaarrekening 2021

Begroting 2021

Wie hadden we daarbij nodig?

Deelprogramma bestuur H 2.1.1

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Regio FoodValley Ede GR www.foodvalley.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020 

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen 66 N 64 N
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Deelprogramma
ORGANISATIE1.2 

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en 
begeleidt wat moet, samenwerkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verant-
woordelijkheid neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak.
2.1.2.1  De organisatievisie implementeren bij alle onderdelen van de organisatie.
2.1.2.2  Het ondersteunen van het bestuur bij het realiseren van de gemeentelijke 
 doelstellingen.

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: het ondersteunen van het bestuur door 
de medewerkers van de ondersteunende diensten personeel en organisatie, juridische 
zaken, communicatie, informatisering & automatisering, facilitaire zaken & documen-
taire informatievoorziening, financiën en receptie. Daarnaast is er in 2021 voor bepaalde 
onderwerpen speciale aandacht geweest. Zie voor een toelichting de paragraaf Bedrijfs-
voering.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 4 V 0 N 27 V 136 V

Lasten 3.583 N 3.739 N 3.638 N 3.762 N

Saldo van baten en lasten (A) 3.580 N 3.739 N 3.611 N 3.626 N

Onttrekking uit reserves 0 N 100 V 11 V 11 V

Toevoeging aan reserves 15 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 15 N 100 V 11 V 11 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 3.595 N 3.638 N 3.600 N 3.615 N

Wat hebben we gemeten?
De wettelijk verplichte BBV indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

29



1.3 Deelprogramma

FACILITAIR
Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel
Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen van de doelstellingen, het zor-
gen voor een fijn werkklimaat en het zorgen voor een prettig verblijf voor bezoekers van 
het Huis van de Gemeente en van de locatie op Remmerden.
2.1.3.1  Ambtenaren en klanten kunnen op een prettige, gebruiksvriendelijke en veilige  
 manier gebruikmaken van het gemeentelijk vastgoed.
2.1.3.2  Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie- en communicatie-
 technologie (ICT) zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren.

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: beheer gemeentelijk vastgoed voor ei-
gen gebruik en het beheer van de buiten gebruik gestelde gebouwen. Binnen dit deel-
programma vallen ook de materiële componenten van informatisering & automatisering, 
personeel (waaronder opleidingen en arbodienst, archivering) en dergelijke. Daarnaast is 
er in 2021 voor bepaalde onderwerpen speciale aandacht geweest, zie voor een toelichting 
paragraaf bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 43 V 45 V 45 V 138 V

Lasten 2.460 N 2.715 N 2.504 N 2.675 N

Saldo van baten en lasten (A) 2.417 N 2.670 N 2.459 N 2.538 N

Onttrekking uit reserves 127 V 342 V 217 V 90 V

Toevoeging aan reserves 113 N 0 N 251 N 54 N

Mutaties reserves (B) 14 V 342 V 34 N 36 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 2.403 N 2.328 N 2.493 N 2.502 N
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Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten blijkt uit de ontwerp jaarstukken:
1.  dat in 2021 is ingezet op de uitvoering van het privacyprogramma, waardoor het RAZU beter  
 voldoet aan de vereisten die vanuit de AVG worden gesteld;
2.  dat het bestuur eind van 2021 een gemotiveerd besluit kon nemen om een e-depot te laten inrichten;
3.  dat sinds januari 2019 een nieuw bezoekersregistratiesysteem is ingevoerd in 2021 de 1.000e  
 nieuwe bezoeker in de studiezaal is ontvangen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een even-
tueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld. De archieven en col-
lecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd.

Financiën

Bron: jaarstukken 2020 en de ontwerp jaarstukken 2021 uit april 2022.

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 275  230 

Vreemd vermogen 644  1.007 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 996 V 926 V

Gerealiseerd resultaat 89 V  62 V 

Deelprogramma facilitair H 2.1.3

Wie hadden we daarbij nodig?

(concept)
jaarstukken 2021Begroting 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

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

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

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

Financieel belang 
Het stemrecht is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari van het vooraf-
gaande jaar. Per 10.000 inwoners vertegenwoordigd een gemeente 1 stem 
(maximaal 7). Rhenen vertegenwoordigd 2 stemmen per 31 december 2021.

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020 

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  90 N  81 N
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Programma 
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Inleiding
De gemeente voert een aantal wettelijke (dienstverlenende) taken uit op het gebied van burgerzaken, 
verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De klant wordt bediend door één herkenbare ingang 
te bieden voor alle diensten en beleidsvelden. Invulling geven aan dit gastvrouwschap gemeentebreed 
maakt onderdeel uit van dit programma. De personeelskosten van specifieke dienstverlening - zoals bij-
voorbeeld WMO en vergunningverlening - zijn opgenomen in het betreffende programma. De gemeente 
wil inwoners, bedrijven en instellingen een doeltreffende en doelmatige dienstverlening geven, zodat de 
gemeente een dienstbare, toegankelijke, betrouwbare, moderne en daadkrachtige overheid is. 

Het programma Dienstverlening bestaat uit het deelprogramma Rhenense publieksbalie

Wat wilden we bereiken? 
Maatschappelijk doel
Doeltreffende en doelmatige dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 283 V 215 V 263 V 303 V

Lasten 911 N 923 N 710 N 919 N

Saldo van baten en lasten (A) 628 N 708 N 447 N 617 N

Onttrekking uit reserves 53 V 53 V 0 N 129 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 30 N 8 N

Mutaties reserves (B) 53 V 53 V 30 N 122 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 575 N 655 N 477 N 495 N

Programma dienstverlening H 2.2
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Wat wilden 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 ge-
hoord en ondersteund in hun vragen aan de gemeente.
2.2.1.1  Vorm geven aan het programma Digitale Overheid 2020; burgers kunnen met al  
 hun vragen zowel fysiek, telefonisch als digitaal bij de gemeente terecht.
2.2.1.2  Het beheren van betrouwbare basisregistraties, leveren van diensten en 
 producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Daarnaast worden 
 verkiezingen georganiseerd. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: de Rhenense publieksbalie, burgerzaken 
(zoals burgerlijke stand, rijbewijzen, reisdocumenten), verkiezingen en de uitvoering daar-
van door de direct betrokken medewerkers.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 283 V 215 V 263 V 303 V

Lasten 911 N 923 N 710 N 919 N

Saldo van baten en lasten (A) 628 N 708 N 447 N 617 N

Onttrekking uit reserves 53 V 53 V 0 N 129 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 30 N 8 N

Mutaties reserves (B) 53 V 53 V 30 N 122 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 575 N 655 N 477 N 495 N

Deelprogramma
RHENENSE PUBLIEKSBALIE

2.1 
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Inleiding
Het programma fysiek kent de deelprogramma’s verkeer en openbare ruimte, ruimtelijke ont-
wikkeling en duurzaamheid. 

Verkeer en openbare ruimte
In dit deelprogramma zijn de twee belangrijkste aandachtspunten: het waarborgen van de be-
reikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het beheren van de openbare ruim-
te. 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 deel-
programma omvat verkeer, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietspaden en het parkeerbe-
leid. En het beheer van de openbare ruimte van wegen, openbaar groen (inclusief sportvelden), 
riolering, speelvoorzieningen, afvalinzameling en reiniging.

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

Duurzaamheid
Dit deelprogramma gaat over de drie pijlers van duurzaamheid: 
- energie (energieneutraal, opwekken duurzame energie)
- circulariteit (afvalstromen, cradle to cradle)
- klimaatbestendig (ruimtelijke adaptatie)

Voor de pijler energie is de routekaart duurzaamheid leidend. Hierin staat welke stappen er on-
dernomen gaat worden in de tijd om energie te besparen en alternatieve energie op te wekken. 
Deze pijler is verweven met ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in Rhenen maar ook 
met de regionale en landelijke afspraken. 
Met circulariteit wordt met name het beperken van verspilling bedoeld. Zo is een belangrijk 
onderwerp hierbij afval van huishoudens maar ook afval en hergebruik tijdens het bouwproces 
bijvoorbeeld. 
Met klimaatbestendig wordt het toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving bedoeld. 
Hoe de gemeente Rhenen dit toe gaat passen wordt toegelicht in het beleidsplan ruimtelijke 
adaptatie. Deze pijler is verweven met ruimtelijke ontwikkelingen in Rhenen maar is ook van 
belang voor het sociale domein (gezondheid, leefbaarheid).

Wat wilden 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 heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 7.172 V 7.340 V 6.311 V 6.340 V

Lasten 9.986 N 11.475 N 11.467 N 10.106 N

Saldo van baten en lasten (A) 2.814 N 4.135 N 5.156 N 3.766 N

Onttrekking uit reserves 593 V 883 V 2.512 V 772 V

Toevoeging aan reserves 34 N 24 N 327 N 126 N

Mutaties reserves (B) 559 V 859 V 2.185 V 646 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 2.255 N 3.276 N 2.971 N 3.119 N

Programma fysiek H 2.3
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3.1
VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel 
Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige 
openbare ruimte met bereikbare voorzieningen.
2.3.1.1  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.
2.3.1.2  Rhenen is een prachtig groene gemeente met een goed onderhouden openbare ruimte 
 en een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving, inclusief voldoende speelvoor- 
 zieningen. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen.
2.3.1.3  Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen 
 en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en milieuvriendelijke afvoer).

2.3.1.4 Elke burger heeft de mogelijkheid om begraven te worden in de gemeente Rhenen.

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: inrichting, aanleg, onderhouden/schoonhou-
den van wegen, riolering en openbaar groen. Onder dit deelprogramma vallen ook de afvalinza-
meling, de lijkbezorging, het parkeren, de openbare verlichting, speelvoorzieningen, de wijkon-
derkomens in Rhenen en Elst en de direct betrokken medewerkers. Daarnaast is er in 2021 voor 
de onderstaande onderwerpen speciale aandacht geweest.

Mobiliteitsagenda
In het laatste kwartaal 2021 is gewerkt aan het opstellen van de Mobiliteitsagenda. Het plan 
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bestaat uit een beleidsanalyse, een trendverkenning en inschatting van toekomstige ontwik-
kelingen en een visie voor het mobiliteitsbeeld van de toekomst. Dit wordt zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de Visie op Rhenen 2035. 
 
Los van de keuze die gemaakt wordt voor de Visie op Rhenen 2035 zijn aanpassingen nodig aan 
het mobiliteitsbeleid. Belangrijk knelpunt is hierbij het gebrek aan ruimte in combinatie met 
hoge ambities vanuit het Rijk, de provincie, de regio Foodvalley en de gemeente Rhenen zelf. 
De mobiliteitsagenda wordt begin 2022 vertaald naar agendapunten waarvoor in de nieuwe 
bestuursperiode per thema plannen gemaakt moeten worden. 
 
Het gaat daarbij om de thema’s:

- duurzame en slimme mobiliteit;
- openbaar vervoer en knooppuntontwikkeling (station Rhenen);
- fiets en fietsnetwerkontwikkeling;
- ruimtelijke beleid en parkeren;
- logistiek;
- verkeersveiligheid.

Rijnbrug
Het jaar 2021 was een bewogen jaar wat de Rijnbrug betreft. De provincies Gelderland en 
Utrecht hebben in 2021 een nieuwe raming gemaakt. Hieruit blijkt dat de kosten voor het 
realiseren van de nieuwe brug met € 60 miljoen zouden zijn toegenomen tot € 145 miljoen. De 
provincies Utrecht en Gelderland zouden elk € 30 miljoen extra moeten reserveren. De provin-
cie Utrecht heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn. De provincie Gelderland heeft aangegeven 
het extra benodigde krediet niet beschikbaar te willen stellen. In 2022 wordt gekeken of de 
verbreding anders gefinancierd kan worden. 

Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in Regio Foodvalley 
• Er wordt in Foodvalley-verband gewerkt aan een nieuwe bereikbaarheidsagenda. Hierin 

zullen de nieuwe regionale opgaven komen te staan. Het doel is ook om tot uitvoering van 
plannen uit de huidige agenda over te gaan.

• Er is een onderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van Hubs in de regio, waarbij station 
Rhenen is geselecteerd als een locaties met veel potentie. Uit het onderzoek blijkt dat het 
station een regionale verbindende functie kan hebben. In opdracht van de Regio is een on-
derzoek uitgevoerd naar een toekomstig regionaal busnetwerk. Dit is input voor de nieuwe 
busconcessies en uitwerking van het landelijke toekomstbeeld openbaar vervoer. 

Deelprogramma verkeer en openbare ruimte H 2.3.1

39



• Vanuit Foodvalley wordt gewerkt aan een plan om de verkeerssituatie voor fietsers in het 
binnenveld te verbeteren. Hiervoor zitten we in de afrondende fase.

• Voor 2022 en 2023 is er een aanzienlijke digitaliseringopgave van een aantal data-items. In 
Foodvalley zijn we al begonnen. Enkele voorbeelden hiervan:

 1. geplande- en actuele wegwerkzaamheden
 2. maximum snelheden
 3. dynamische parkeerdata
 4. fietsdata (o.a. herkomst / bestemming, routes en snelheden, gebruik stallingen)
 5. incidenten

Afval- en grondstoffenbeleid 2020-2030
In het kader van duurzaamheid en ter bevordering van de circulaire economie heeft scheiding 
van afval aan de bron waar dit mogelijk is prioriteit.
In 2021 zijn we gestart met de uitrol van het nieuwe afval-grondstoffenbeleid. Door de maat-
regelen uit het nieuwe beleid hebben we 20% minder restafval opgehaald. Dat staat gelijk aan 
800 ton of 80 volle vuilniswagens aan restafval wat we als gemeente minder hebben gepro-
duceerd in het afgelopen jaar. De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 187 kg naar 
140 kg restafval (doelstelling is 100 kg). Het bronscheidingspercentage is toegenomen naar 
72% (doelstelling 75%).

Aanstellen afvalcoach
In 2021 heeft de gemeente Rhenen een afvalcoach aangesteld. Een afvalcoach adviseert inwo-
ners en beantwoordde hun vragen over afvalscheiding. De afvalcoach heeft het project rondom 
afvalscheiding op scholen gecoördineerd. Dit project heeft geleid tot een afvalconvenant met 
alle scholen in de gemeente Rhenen en een meer intensieve samenwerking tussen de scholen 
en de gemeente op het gebied van afval. Zo stimuleert de gemeente het scheiden van afval op 
school door het afval apart op te halen en de scholen te voorzien van afvalbakken in de klas 
om het afval te scheiden. Samen met vrijwilligers van ZwerfAfval AdoptiePlan (ZAAP) is het al 
bestaande educatiepakket aangevuld. Dit pakket bieden we bij de scholen aan.

Afvalbrengstation Remmerden
In 2021 is er een tweetal ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot aanzienlijke verminde-
ring van de hoeveelheid afval op het afvalbrengstation Remmerden. Als eerste ging het nieu-
we afval-en grondstoffenbeleid in. Met ingang van 2021 kunnen inwoners van de gemeente 
Rhenen nog maximaal 8 keer per jaar gratis het afvalbrengstation bezoeken. Voorheen was 
er geen maximum aantal bezoeken per jaar. Als tweede is dit jaar een einde gekomen aan de 

samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug ten aanzien van het afvalbrengstation 
Remmerden. Vanaf 4 mei 2021 brengen de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
hun afval niet langer naar het afvalbrengstation Remmerden.

Remmerden heeft oog voor duurzaamheid
• Aangezien het veegbusje binnen afzienbare tijd vervangen moet worden, is er in 2021 een 

proef gedaan met een elektrisch veegbusje. Deze proef is goed verlopen. Begin 2022 is het 
veegbusje vervangen door een volledig elektrisch voertuig. 

• Sinds begin 2021 rijden we met een tablet in de vuilniswagen. Op dit tablet is de route te 
zien die er die dag gereden moet worden voor het ophalen van het afval. Door dit real time 
inzichtelijk te maken voor de chauffeur kan er meer efficiënt worden gereden en maken we 
minder kilometers.

Naast deze bijdragen aan de pijler energieneutraal hebben we aandacht voor de pijler circulair 
door betere bronscheiding en hergebruik. 

Wat hebben we gemeten?

2017
192
138
180

2018
191
137
174

2019
182
126
161

2020
187

0
0

2021
140
0
0

Rhenen
<25.000
Nederland

Sterke daling omvang huishoudelijk restafval

Deelprogramma verkeer en openbare ruimte H 2.3.1

Definitie: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg.
Toelichting: In 2021 zijn we gestart met de uitrol van het nieuwe afval-grondstoffenbeleid. 
Door de maatregelen uit het nieuwe beleid hebben we uiteindelijk 25% minder restafval 
opgehaald. 
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Wie hadden we daarbij nodig?

Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Door de aanbesteding van de verwerking van brandbaar afval en gft-afval zijn de lasten in vergelijking met 
2020 fors toegenomen. Een meevaller is de opbrengst van het oud papier. De marktprijs (=opbrengst) is 
ten opzichte van 2020 flink gestegen. De jaarrekening sluit behoudens de papieropbrengsten goed aan op 
de begroting van 2021. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de overeenkomst met de gemeente Rhe-
nen per 1 mei 2021 opgezegd, waardoor de drie AVU-contracten ook zijn komen te vervallen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's: in de voorlopige jaarrekening 2021 van de AVU wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing op de risico's in gegaan.    

Financiën

Bron: Voorlopige jaarstukken 2021    

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 801  696 

Vreemd vermogen 20.805  23.790 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 44.643 V  33.257 V 

Gerealiseerd resultaat 106 V  165 V 

(concept)
jaarrekening 2021

Begroting 2021

Deelprogramma verkeer en openbare ruimte H 2.3.1

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Afvalverwijdering Utrecht Soest GR www.avu.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  770 N  645 N 

41

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630270
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630271
http://www.avu.nl
http://www.avu.nl


(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 5.251 V 5.072 V 4.694 V 4.826 V

Lasten 7.312 N 7.768 N 8.491 N 7.846 N

Saldo van baten en lasten (A) 2.061 N 2.696 N 3.796 N 3.021 N

Onttrekking uit reserves 269 V 235 V 1.724 V 752 V

Toevoeging aan reserves 34 N 24 N 77 N 86 N

Mutaties reserves (B) 235 V 211 V 1.647 V 666 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.826 N 2.485 N 2.149 N 2.355 N

Deelprogramma verkeer en openbare ruimte H 2.3.1

Wat heeft het gekost?
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3.2
RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel 
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omge-
ving, zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied.
2.3.2.1  Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging 

om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te ver-
groten. Het streven is een groenere leefomgeving in de kernen.

2.3.2.2  Rhenen realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het algemeen maatschap-
pelijk doel.

2.3.2.3  Middels grondbeleid geeft de gemeente mede uitvoering aan andere gemeentelijke 
doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, recreatie, milieu en 
landschapsontwikkeling.

2.3.2.4  Er zijn voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende le-
vensfasen. In het volkshuisvestingsbeleid leggen we de verbinding met de ontwikke-
ling naar de participatiesamenleving (zelfredzaamheid/zelfstandigheid). Energietran-
sitie vormgeven bij nieuwe en bestaande woningen en woningen bouwen in sociale 
en middeldure huur.

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: principeverzoeken, omgevingsvergunnin-
gen, bestemmingswijzigingen, bouwgrondexploitaties en faciliterende grondexploitaties. 
Onder dit deelprogramma vallen ook wonen, het woonwagenkamp en de direct betrokken 
medewerkers. Daarnaast is er in 2021 voor de onderstaande onderwerpen speciale aandacht 
geweest.
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H 2.3.2

Implementatie Omgevingswet
De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet stond gepland op 1 juli 2022. Inmiddels 
is bekend geworden dat er wederom is uitgesteld naar 1 januari 2023. De gemeente Rhenen 
heeft de benodigde software aangeschaft om omgevingsplannen (Nedomgeving) en toepasba-
re regels (Regeldienst) te kunnen beheren en publiceren. Jnet BV zorgt voor de aansluiting op 
het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Aansluiting met het DSO is gepland in maart 2022. 
Ons zaaksysteem is ingericht voor de nieuwe ruimtelijke processen onder de Omgevingswet.
De raad heeft een aantal besluiten genomen, namelijk het bindend adviesrecht bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten, het delegatiebesluit aan het college en de integrale adviescommis-
sie Omgevingswet. De integrale adviescommissie Omgevingskwaliteit is ingesteld. Alle drie de 
besluiten zijn verplicht voordat de Omgevingswet in werking treedt. Daarnaast is nieuw parti-
cipatiebeleid opgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het uitgangspunt bij de implementatie 
in Rhenen is beleidsneutraal overgaan. Het participatiebeleid gaat echter verder. Vaststelling 
hiervan gebeurd vóór inwerkingtreding van de wet. 

Vervolg
In 2022 wordt geoefend met het opstellen van omgevingsplannen, het doorlopen van het in-
tegrale vergunningenstelsel en het maken van toepasbare regels (waaronder vragenbomen). 
Verder worden alle processen digitaal ingericht. De legesverordening en standaardsjablonen 
voor brieven en besluiten worden aangepast. En er wordt beleid geschreven voor het toepassen 
van de uitgebreide procedure.

Pas wanneer de datum van inwerkingtreding vaststaat worden de nieuwe werkprocessen uitge-
rold in de organisatie. Eerder is niet zinvol omdat opgedane kennis wegzakt wanneer we deze niet 
toepassen. De publieksbalie wordt geïnformeerd over de nieuwe processen. De website wordt 
aangepast. We gaan meer informeren en inwoners stimuleren het juiste proces te doorlopen.

Voortgang visie buitengebied 
In 2021 is onderzoek verricht naar de agrarische sector in de gemeente met betrekking tot de 
huidige situatie en het toekomstperspectief van de ondernemingen. Deze deelopgave valt onder 
het doel ’het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied’ uit het bestuursprogramma.
Het onderzoek heeft bestaan uit twee delen: een data-analyse en keukentafelgesprekken met 
agrarische ondernemers. Het onderzoek gaat in op verschillende thema’s van bedrijfsontwikke-
ling als bedreigingen/innovatie, bedrijfsopvolging, groei/ontwikkeling, leegstand en verduurza-
ming. De resultaten van het onderzoek zijn input voor de Visie op Rhenen, de regionale gebieds-
visie buitengebied en de Economische Agenda. De visie op het buitengebied maakt integraal 
onderdeel uit van de Visie op Rhenen.

Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie is een samenwerking tussen het Rijk, de provincies Utrecht en 
Gelderland, de waterschappen en de 26 gemeenten uit de regio’s Arnhem-Nijmegen en Food-
valley. Gemeente Rhenen is één van die 26 gemeenten. De verstedelijkingsstrategie beschrijft 
welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot nieuwe locaties voor wonen en wer-
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ken. Het geeft verder aan op welke wijze de betrokken overheden met elkaar gaan samenwer-
ken. Voor de regio Foodvalley is de uitdaging om 40.000 woningen te bouwen. Het doel van de 
verstedelijkingsstrategie is om de groei voor wonen en werken op een goede manier mogelijk 
te maken. Tegelijkertijd versterken we landschappelijke waarden en samenhang. De verstedelij-
kingsstrategie bestaat uit vier bouwstenen: leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. Het 
deelnemen aan de verstedelijkingsstrategie maakt het mogelijk om grote ruimtelijke opgaven 
integraal en in nauwere samenwerking met andere partijen te realiseren. Waarbij gemeente 
Rhenen haar eigen identiteit kan houden. 

Via regionale raadsbijeenkomsten, een webinar en een presentatie is de gemeenteraad geïn-
formeerd over de voortgang op dit traject. Op 14 april 2021 heeft in de gemeenteraad een 
consultatieronde plaatsgevonden. In september 2021 heeft de gemeenteraad het verstede-
lijkingsconcept vastgesteld. Hierin staan de eerste uitwerkingen van de acht betrokken gebie-
den. Wij zijn samen met gemeenten Wageningen, Ede en Veenendaal onderdeel van het gebied 
Foodvalley Zuid. Samen met twee andere gebieden is Foodvalley Zuid een sleutelgebied. 

In 2022 gaan we verder met de gebiedsuitwerkingen en de wijze waarop gemeenten, provincies 
en Rijk gaan samenwerken. Die samenwerking zal vastgelegd worden in een akkoord, het ver-
stedelijkingsakkoord genoemd. In het akkoord staan de voorwaarden voor de samenwerking en 
welke fases de uitvoering kent. 
De principes van de verstedelijkingsstrategie en uitgangspunten vertalen wij door naar lokaal 

beleid, waaronder de visie op Rhenen. Door de verstedelijkingsstrategie te gebruiken bij de Visie 
op Rhenen kunnen we zelf invulling geven aan de ontwerpprincipes. Voor de gemeente Rhenen 
heeft het verstedelijkingsconcept drie topprioriteiten, namelijk: 
1. de nieuwe Meent, 
2. het gebiedsproces Binnenveld en 
3. Rhenen als zuidelijke toegang voor de regio Foodvalley (met name de Rijnbrug).

Actualisatie van de woonvisie
We hebben in 2021 de Woonvisie “Kiezen voor Rhenen” uit 2018 geactualiseerd. Hiervoor heb-
ben we met verschillende betrokken partijen, zoals ontwikkelaars, architecten, makelaars, zorg-
aanbieders, de woningcorporatie, inwoners en diverse betrokken ambtenaren gesproken over 
recente ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd 
in een vaststelling door de gemeenteraad op 8 juni 2021 van de notitie “Actualisatie Woonvisie 
Rhenen”. 

De belangrijkste wijziging in de actualisatie betreft de verhoging van het aantal te bouwen wo-
ningen naar zo’n 85-90 woningen per jaar (in plaats van 50-55 woningen per jaar voorheen) en 
de verhoging van het totale percentage betaalbare woningen naar 50%, te weten 25% sociale 
huurwoningen, 10% middeldure huurwoningen en 15% sociale koopwoningen (in plaats van 
in totaal 40% betaalbare woningen voorheen, te weten 25% sociale huurwoningen en 15% 
middeldure huurwoningen en/of sociale koopwoningen). Daarnaast zetten we in op levens-
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Definitie: Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties 
per 1.000 woningen.

Toelichting: Het aantal woningen muteert niet alleen door nieuwbouw, maar ook door sloop 
en overige toevoegingen en onttrekkingen. Hierdoor kan het totaal aantal woningen afwijken 
van het aantal nieuwbouwwoningen. Daarnaast is er de laatste jaren sprake van hoge bouw-
kosten en strengere bouweisen, waardoor vertragingen optreden bij bouwprojecten. Zowel 
lokaal als binnen de regio wordt extra inspanning geleverd om te komen tot voldoende nieuw-
bouwlocaties. 

loopbestendigheid van de nieuw te bouwen woningen. In gesprekken met ontwikkelaars en 
de woningcorporatie hanteren we sinds de vaststelling van de geactualiseerde woonvisie deze 
gewijzigde uitgangspunten. 

Ook voor wat betreft de bestaande woningvoorraad hebben we duurzame, toekomstgerichte 
aanpassingen gestimuleerd door publicatie hierover in de lokale media en door het aanbieden 
van de lening Duurzaam Wonen. Met de woningcorporatie hebben we nieuwe prestatieafspra-
ken gemaakt die aansluiten bij de uitgangspunten van de geactualiseerde woonvisie. Verder 
hebben we in 2021 verder gewerkt aan de uitvoering van de woonvisie. Zo zijn we bezig met 
de voorbereiding van het uitvoeren van een kernrandenstudie om extra benodigde ruimte voor 
nieuwbouw te vinden. We zijn in gesprek met de provincie Utrecht over mogelijkheden buiten 
de rode contour. We hebben gesprekken gevoerd met partijen over mogelijkheden om te voor-
zien in woonruimte voor spoedzoekers/statushouders. We hebben, samen met collega’s uit het 
sociaal domein, mogelijkheden van een magic-mix project (een wooncombinatie van vragende 
en dragende bewoners) en een kamertrainingsproject in een vrijkomende groepswoning van 
woningcorporatie Rhenam Wonen onderzocht. Tot op heden hebben de genoemde zoektoch-
ten nog niet geleid tot een kansrijk project. 

Wonen en zorg 
Voor wat betreft de opgave uit de geactualiseerde woonvisie voor wonen en zorg hebben we 
ondersteuning via de Taskforce Wonen en Zorg vanuit het Rijk gevraagd. De ondersteuning 
betreft de rol van de gemeente en het vorm geven van de opgave. Ambtelijk (met collega’s uit 
fysiek en sociaal domein) werken we samen met een expert aan een uitwerking van de opgave 
zodat we hier in 2022 mee aan de slag kunnen. 

Woningbouwlocaties
Op ambtelijk niveau is de geactualiseerde Woonvisie vertaald naar een woonprogramma. 
Hierbij zijn de potentiële ontwikkellocaties (eigen gronden en gronden van derden) in beeld 
gebracht en is gekeken naar mogelijke verdeling van woonopgaven. Op basis hiervan wordt 
duidelijk in welke mate kan worden voldaan aan de gemeentelijke opgave van de huisvesting 
van maatschappelijke doelgroepen binnen de komende 10 jaar.

Wat hebben we gemeten?
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Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

In 2021 hebben specifiek de ontwikkelingen bij de omgevingswet aandacht gehad. Inmiddels is de invoering 
hiervan uitgesteld naar 1 januari 2023. Verder is er in 2021 binnen drie thema's gewerkt aan duurzaamheid 
klimaat en energietransitie. De OdrU is in 2021 een intentieovereenkomst aangegaan met de RUD Utrecht 
over samenwerking. Dit mede naar aanleiding van de aanbevelingen uit het adviesrapport van de Commis-
sie van Aartsen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De beschikbare weerstandscapaciteit om de geïnventariseerde restrisico's van de OdrU te kunnen opvangen 
bedraagt € 703.500. De omvang van de restrisico's benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 809.000. De 
ratio weerstandsvermogen komt hiermee uit op 0,87 en valt buiten de bandbreedte tussen 1,0 en 1,4. Als 
wordt ingestemd met de voorgestelde resultaat bestemming wordt de ratio 1.0. De mogelijke risico's van 
de uitvoering van de omgevingswet en de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) zijn hier niet in meegenomen.

Financiën

Bron : jaarstukken 2020 en 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 1.708  1.158 

Vreemd vermogen 3.334  7.863 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 18.773 V  18.857 V 

Gerealiseerd resultaat 769 V  126 V 

Wie hadden we daarbij nodig?

(concept)
jaarrekening 2021

Begroting 2021
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Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Omgevingsdienst Regio Utrecht Utrecht GR www.odru.nl Nee

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  483* N  434 N 

*Van het jaarresultaat 2021 van de OdrU wordt waarschijnlijk € 189.000 terug-
betaald aan de deelnemende gemeenten
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Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 1.808 V 2.267 V 1.436 V 1.343 V

Lasten 2.272 N 3.264 N 2.563 N 1.934 N

Saldo van baten en lasten (A) 465 N 997 N 1.127 N 590 N

Onttrekking uit reserves 306 V 462 V 763 V 9 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 230 N 40 N

Mutaties reserves (B) 306 V 462 V 533 V 31 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 159 N 535 N 594 N 622 N
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3.3
DUURZAAMHEID

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel 
Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 2050, 
energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050.
2.3.3.1  Rhenen is een gemeente met een gezonde, stille en veilige leefomgeving. 
 We besparen energie en wekken energie duurzaam op.

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: de energietransitie, klimaatbestendigheid en 
de circulaire economie alsook de direct betrokken medewerkers. Daarnaast is er in 2021 voor 
de onderstaande onderwerpen speciale aandacht geweest.

Duurzaamheid: speerpunten pijler energie 
Door de CO₂ uitstoot te verminderen willen we de opwarming van de aarde tegen gaan. Hier 
werken we ook in Rhenen aan. Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van het 
opstellen en vaststellen van beleid. Beleid dat uiteindelijk moet bijdragen aan het realiseren 
van energiebesparing, het duurzaam opwekken van energie en het verwarmen van onze huizen 
zonder gebruik te maken van aardgas. Met het vaststellen van dit beleid, hebben we invulling 
gegeven aan het realiseren van landelijke opgaven en aan onze eigen lokale route op weg naar 
een energieneutraal Rhenen in 2040.

Door het vastgestelde beleidskader voor zonnepanelen op land kunnen initiatieven getoetst 
worden aan beleid. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor het realiseren van klein- en 
grootschalige zonneveld projecten. Met een beleidskader houden we als gemeente grip op de 
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voorwaarden waaronder iets mogelijk is. Eén van die voorwaarden is een eerlijke verdeling 
van de lusten en de lasten van een energieproject. Een oplossing voor zo’n eerlijke ver-
deling is lokaal eigenaarschap. In 2021 is een begin gemaakt met het definiëren van het 
begrip lokaal eigenaarschap. We gaan hier begin 2022 mee verder.

Naast het opstellen van beleid stond 2021 ook in het teken van twee initiatieven voor het 
realiseren van een zonneveld. Voor de gemeente Rhenen zijn dit nieuwe ontwikkelingen, 
die ervoor zorgen dat het beleid meteen in de praktijk kan worden getoetst. Daarom zijn 
we nauw betrokken bij de werkzaamheden van de nieuw opgerichte Energie Coöperatie 
Rhenen en het bedrijf Solarfields. Met de inzichten die we nu opdoen kunnen we begin 
2022 het beleidskader voor zonnepanelen op land evalueren en zo nodig aanpassen. 

In 2021 is ook de transitievisie warmte vastgesteld. Hierdoor hebben we inzicht gekre-
gen in de manier waarop de wijken in Rhenen verwarmd kunnen worden, zonder gebruik 
te maken van aardgas. Er zijn twee startwijken aangewezen met verschillende mogelijke 
oplossingen. Er is bewust gekozen voor twee verschillende mogelijke oplossingen om er-
varing op te doen. In Achterberg zal in eerste instantie vooral worden ingezet op het be-
perken van de energievraag door (verdere) isolatie. Pas dan kan met een (hybride) warm-
tepomp de hoeveelheid aardgas verder worden teruggebracht. Op Remmerden wordt 
de mogelijkheid voor een warmtenet gevoed door de rioolwaterzuivering onderzocht. In 
2022 starten we met de participatie in deze twee wijken.

Om daadwerkelijk energieneutraal te worden, moet opgesteld beleid ook uitgevoerd wor-
den. Dit kunnen we niet alleen. We hebben hier al onze inwoners en ondernemers bij 
nodig. Een belangrijke stap hierbij is het communiceren over de nut en noodzaak van de 
energietransitie en over de mogelijkheden die er zijn. Begin 2022 starten we daarom 
met een isolatiecampagne voor alle inwoners, in samenwerking met ons Energie- 
loket. Want alle energie die we besparen, hoeven we niet duurzaam op te wekken. 

De ontwikkelingen met betrekking tot de pijlers klimaatbestendig en circulair zijn 
opgenomen in de paragraaf duurzaamheid.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven
indicatoren op gebied van duurzaamheid
druk op de link hiernaast.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 114 V 1 V 180 V 171 V

Lasten 402 N 442 N 413 N 326 N

Saldo van baten en lasten (A) 288 N 441 N 233 N 155 N

Onttrekking uit reserves 17 V 185 V 24 V 12 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 19 N 0 N

Mutaties reserves (B) 17 V 185 V 5 V 12 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 271 N 256 N 228 N 143 N

H 2.3.3Deelprogramma duurzaamheid
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Programma 
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
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Inleiding
De gemeenteraad heeft 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 zelfredzaam-
heid.

2.  Maatwerkondersteuning
 Het zorgen voor duurzaam beschikbare en betaalbare ondersteuning op maat, pas-

send 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 en participatie maatwerk.

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

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 6.825 V 5.744 V 7.476 V 5.405 V

Lasten 25.841 N 24.749 N 25.639 N 22.657 N

Saldo van baten en lasten (A) 19.016 N 19.005 N 18.163 N 17.252 N

Onttrekking uit reserves 452 V 610 V 401 V 468 V

Toevoeging aan reserves 197 N 27 N 125 N 117 N

Mutaties reserves (B) 254 V 583 V 276 V 351 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 18.761 N 18.422 N 17.888 N 16.901 N

H 2.4Programma sociaal maatschappelijk
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4.0
SOCIAAL DOMEIN

Deelprogramma

Het deelprogramma sociaal domein is ontstaan in 2018 toen gewerkt ging worden 
met een programmatische opzet binnen het sociaal domein. Inmiddels is de program-
matisch opzet uitgevoerd en losgelaten. In 2021 zijn binnen dit deelprogramma de 
voorbereidende kosten en de kosten van de aanbesteding van het MFC Rhenen ver-
antwoord. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 109 N 92 N 67 N 138 N

Saldo van baten en lasten (A) 109 N 92 N 67 N 138 N

Onttrekking uit reserves 85 V 85 V 67 V 126 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 85 V 85 V 67 V 126 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 24 N 7 N 0 N 12 N
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4.1
JEUGD 
PREVENTIEF

Deelprogramma

Wat wilden 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.
2.4.1.1 Jonge inwoners leven gezonder en krijgen optimale ontwikkelingskansen en ont- 
 plooiingsmogelijkheden.
2.4.1.2  Jonge inwoners groeien zo veilig mogelijk op, zowel thuis als in hun leefomgeving.

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: onderwijshuisvesting, peuteropvang, onder-
wijsachterstandenbeleid, jeugd-/jongerenwerk en de direct betrokken medewerkers. Daarnaast 
is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna volgen.

Jeugdpreventie
Jeugdpreventie gaat over het bevorderen van het welzijn van de jeugd. In een vroegtijdig sta-
dium investeren in preventie, om ervoor te zorgen dat de jeugd zich positief en sterk ontwik-
kelen en de zelfredzaamheid groot is. Er ligt een directe relatie tussen onderstaande items: het 
preventieakkoord, elkaar ontmoeten en jeugd aan zet. Een belangrijk thema in het preventie-
akkoord is ‘mentale gezondheid’. Door activiteiten voor en door jongeren te organiseren met 
behulp van jeugd aan zet, krijgen jongeren de kans om elkaar te ontmoeten. En bieden we een 
stuk ontspanning en dus stress vermindering wat ten goede komt aan hun mentale gezondheid.

Lokaal preventie-akkoord
In augustus 2021 hebben we subsidie van het ministerie VWS gekregen om samen met 33 
partijen het lokaal Preventieakkoord Elst Achterberg Rhenen uit te voeren. De partijen zijn 
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maatschappelijke organisaties, welzijn, (sport-) verenigingen, scholen, kerken, zorgaanbieders 
en (zelfstandig) ondernemers (zoals supermarkten, voedingsdeskundigen en leefstijlcoaches). 
Deze partijen dragen met elkaar de verantwoordelijkheid om te werken aan de hieronder ge-
noemde thema’s van het preventieakkoord. Gaandeweg kunnen nieuwe partijen aansluiten. 
Het lokaal Preventieakkoord is een actie-akkoord, gericht op doen! Gezamenlijk hebben we 
de thema’s bepaald waar we met elkaar aan willen werken de komende drie jaar: mentale ge-
zondheid & eenzaamheid, gezond gewicht, middelengebruik (alcohol, drugs en roken) en social 
media gebruik/gamen. Met als hoofddoel een gezonder en gelukkiger Rhenen. De eerste sub-
sidieaanvragen zijn gehonoreerd. En er zijn ‘Lekker in je vel markten’ georganiseerd om meer 
bekendheid te geven aan het Preventieakkoord bij de inwoners. Het lokale preventie-akkoord 
heeft een uitvoeringstermijn van drie jaar (tot en met 2023). We kunnen deze drie achtereen-
volgende jaren € 10.000 subsidie per jaar aanvragen bij het ministerie van VWS. 

Ontmoeten 
Ontmoeting binnen
Medio 2021 is het Talenthouse Elst geëvalueerd met de Raad. We zijn positief over de eerste 
ervaringen. Er was een opkomst van gemiddeld 45-55 jongeren per keer. In totaal waren er 
148 unieke bezoekers. De tieners en jongeren ervaren het Talenthouse als een meerwaarde 
om activiteiten met elkaar te ondernemen, leeftijdsgenoten te ontmoeten, te ontspannen en 
talenten te kunnen ontwikkelen. De pilot Talenthouse Elst is met een jaar verlengd tot en met 
in ieder geval 2022. Gedurende de meeste lockdowns kon jongerenwerk haar activiteiten ge-
lukkig voortzetten. Hierdoor hadden de tieners en jongeren een blijvende plek in het Bestegoed 

waar ze twee dagdelen per week welkom zijn om aan activiteiten mee te doen of te helpen 
organiseren. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, vorming en motivatie. De gemiddelde 
opkomst is 40-45 jongeren per openstelling. Medio 2022 zullen de resultaten van de pilot op-
nieuw geëvalueerd worden met de Raad, waarna bij de Perspectiefnota 2023 het besluit wordt 
genomen of Talenthouse Elst een structureel aanbod gaat worden. Op dit moment voert het 
jongerenwerk een behoefteonderzoek uit onder tieners en jongeren uit Achterberg en Rhenen. 
Onderzocht wordt of zij behoefte hebben aan een plek waar ze samen activiteiten kunnen on-
dernemen en zo ja welke type activiteiten en op welke locatie. In het eerste kwartaal van 2022 
zal dit onderzoek worden afgerond. 

Ontmoeting buiten
Er is een interne projectleider aangesteld die de regie voert over de leefbaarheid in Elst, waar-
onder ontmoetingsplekken voor iedereen. Dit past binnen het grotere plan inzake leefbaarheid 
in Elst. Op dit moment bevindt dit proces zich in de verkennende fase.

Jeugd aan zet
Het ministerie heeft in het kader van corona subsidie beschikbaar gesteld, genaamd Jeugd aan 
Zet. Door deze extra gelden kon het jongerenwerk samen met de buurtsportcoaches in alle 
kernen extra activiteiten organiseren om de kinderen en jongeren aan de gang te houden, te 
motiveren en samen leuke dingen te doen. In 2021 zijn er in Achterberg succesvolle zomer 
activiteiten georganiseerd door een groepje Achterbergse jongeren onder begeleiding van de 
jongerenwerker. Er was een grote opkomst van 70 kinderen. In Rhenen en Elst zijn er verschil-
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lende kleinschaliger activiteiten georganiseerd zoals: clinics freestyle voetbal, kickboks clinic, 
DJ workshop, meiden make up middag, graffiti streetart workshop en FIFA spel toernooi. In de 
kerstvakantie zijn een voetbal pannakooi toernooi, oliebollen bakken, spelmiddag en freestyle 
clinic georganiseerd, een groep uit Achterberg gaat mountainbiken bij Kwintelooijen. Het pro-
gramma in de voorjaarsvakantie 2022 bestaat uit een workshop lasergamen, een clinic free-
running, een clinic dans, een clinic kickboks/jiujitsu, mountainbiken en een spelletjesmiddag. 
De clinics worden in samenwerking met de lokale (sport-)verenigingen georganiseerd door de 
jongerenwerkers en de buurtsportcoaches.

Nieuwbouw kindcentrum (KC)
In het Bestuursprogramma 2018-2022 staat dat we streven naar goede onderwijshuisvesting 
en KC vorming stimuleren. Dat zien we terug bij de nieuwbouw van het KC aan de Bantuinweg.

Voor het nieuwbouwproject stond 2021 in het teken van de bouw en het laatste stuk van de 
sloop. Na de eerste sloop eind 2020 startte de bouw in december 2020. Op 1 september 2021 
is gebouw opgeleverd en zijn alle bijbehorende contacten (huur, ingebruikgeving, beheer, et 
cetera) ondertekend. Ondanks corona en het tekort aan personeel en grondstoffen in de bouw 
in Nederland is het gebouw binnen het bouwbudget en sneller dan gepland gerealiseerd. Bij de 
oplevering kreeg het gebouw de naam ‘KC De Horizon’. De kinderopvang heeft als eerste van 
de gebruikers in september 2021 zijn intrek in het nieuwe KC genomen. Het bestuursbureau van 
PPO De Link volgde enige tijd later en als laatste is de school in december terugverhuisd van de 
Acacialaan naar de Bantuinweg. De school nam als laatste zijn intrek, omdat het laatste deel 
van de oudbouw gesloopt moest worden en het schoolterrein verder ingericht. 

De gemeente heeft de basis van het schoolterrein gerealiseerd. De school en de opvang hebben 
zelf gezorgd voor de aanleg van een ‘groen schoolplein’. Omdat dat aansluit bij onze ambities 
voor ruimtelijke adaptatie, heeft de gemeente ondersteund door de procesaanpak ‘Werkplaats 
Groene Schoolpleinen’ te financieren. Zo kregen de gebruikers hulp van een procesbegeleider 
en een ontwerper. 

Omdat de sloop eind 2020 nogal wat overlast voor de buurt heeft gegeven, hebben we voor de 
tweede fase van de sloop in 2021 extra toezicht ingezet. Niet alleen om de sloop te controleren, 
maar zeker ook om het contact met de omwonenden te onderhouden. Dat lijkt zijn vruchten te 
hebben afgeworpen, aangezien bij de gemeente minder klachten binnen zijn gekomen. 

In het bestuursprogramma 2018-2022 staat het realiseren van veilige schoolzones genoemd en 
dit is ook gemeentelijk beleid. Daarom wordt een schoolzone gerealiseerd in de openbare ruim-
te. Aansluitend aan eerdere participatie konden bewoners in het voorjaar van 2021 reageren op 
het voorlopig ontwerp. Vanwege de coronaregels gebeurde dat telefonisch, per mail en in een 
digitale bijeenkomst. Het college heeft medio 2021 het definitief ontwerp voor de schoolzone 
goedgekeurd. Vervolgens is het bestek uitgewerkt. Begin 2022 staat de aanbesteding gepland, 
waarna in overleg met de aannemer de planning van de realisatie bepaald zal worden.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op gebied van jeugd preven-
tief druk op de link hiernaast.
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Openbaar belang

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) behartigt de belangen van 26 aangesloten 
gemeenten bij het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten blijkt uit het jaarverslag dat de taak van de GGDrU 
omtrent de bestrijding van het COVID-19 virus is uitgebreid ten opzichte van 2020 met onder andere de 
vaccinatiecampagnes en dat alle activiteiten die hieruit voortvloeien zijn onder gebracht in een aparte 
organisatie, het Coronabedrijf.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De beschikbare weerstandscapaciteit om de geïnventariseerde risico's van de GGD te kunnen opvangen 
bedraagt € 2.592.203. De omvang van de geïnventariseerde GGD-brede risico's bedraagt € 1.128.000. 
Uit het laatste bestuurlijke gedeelde Ombuigingenplan blijkt dat het beschikbare weerstandscapaciteit 
zal teruglopen naar een saldo € 850.000 wat in de buurt komt van het minimum niveau van de ben-
odigde weerstandscapaciteit op basis van de huidige risico-inventarisatie. De grootste risico's zijn een 
mogelijke nieuwe pandemie en benodigde ombuigingen welke niet worden uitgevoerd conform plan.

Financiën

Bron: jaarstukken 2020 en 2021

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 4.113  5.143

Vreemd vermogen 49.258  35.524 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 229.703 V  101.602 V 

Gerealiseerd resultaat 565 V  2.264 V 

Wie hadden we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

GGD regio Utrecht Zeist GR www.ggdru.nl Ja

Begroting 2021
(concept)
jaarrekening 2021
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Maatschappelijk doel Rhenen

Gezinnen in Rhenen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun onder-
steuningsbehoefte.

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  785 N  753 N 
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Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 631 V 736 V 491 V 321 V

Lasten 2.031 N 2.162 N 1.789 N 1.608 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.400 N 1.426 N 1.298 N 1.287 N

Onttrekking uit reserves 43 V 66 V 48 V 49 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 13 N

Mutaties reserves (B) 43 V 66 V 48 V 36 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.357 N 1.359 N 1.249 N 1.251 N
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4.2
JEUGD MAATWERK

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
2.4.2.1  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 hun netwerk.
2.4.2.2  Wij zorgen dat voor iedere jeugdige tijdig passende jeugdhulp beschikbaar is bij 
 gezinnen waar de veiligheid in het geding is.
2.4.2.3  Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het Sociaal Domein.

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: leerlingenvervoer, de jeugdhulp, de jeugdvei-

ligheid en de direct betrokken medewerkers. Daarnaast is er in 2021 speciale aandacht geweest 
voor de onderwerpen die hierna volgen

Jeugdhulp: het jaar 2021
Naast 2020 was ook 2021 een turbulent jaar voor de uitvoering van de jeugdhulp. Onder ande-
re door corona, wachtlijstenproblematiek en de toenemende vraag naar complexe jeugdhulp. 
De lockdowns hebben gevolgen voor de jeugd, zoals geen sport, dichte scholen, verminderde 
vrijetijdsbesteding en meer online pesten. Jongeren kunnen hierdoor in een sociaal isolement 
geraken dat weer gevolgen kan hebben op hun welzijn. 

De toenemende vraag naar (complexe) jeugdhulp en oplopende wachtlijsten bij de jeugdhulp- 
aanbieders waren al een trend. Beide trends zijn versterkt door corona. De jeugd heeft moeite 
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om zich staande te houden in coronatijd en jeugdhulpaanbieders zijn uitgevallen door ziekte. 
Ook ons eigen jeugdteam is onderbezet geweest in 2021 als gevolg van ziekte en vacatures. 
Hierdoor hebben ook wij bij de aanvragen met wachtlijsten te maken gehad. De wachttijden 
bedroegen circa 1 tot 2 maanden. De wachtlijsten zijn uiteraard gescreend op urgentie en aan 
urgente aanmeldingen is voorrang gegeven. 

Er ligt een jaar achter ons waar een groot beroep is gedaan op de inzet en flexibiliteit van de 
jeugdteammedewerkers en waar gelukkig ook de dringende jeugdhulp doorgang kon vinden. En 
er ruimte werd gemaakt voor overbruggingszorg op het moment dat er een wachtlijst was bij 
de jeugdhulpaanbieder. De spreekuren waren boven gemiddeld druk met vragen van ouders en 
jongeren. Een jaar waarin ook de wijziging van het woonplaatsbeginsel heeft plaatsgevonden. 
Een hele operatie, waardoor bepaalde jeugdigen in verblijf en pleegzorg werden toegewezen 
aan een andere gemeente. 

Activiteiten 
Door de gevolgen van corona zijn activiteiten blijven liggen of zijn later opgestart. Voorbeelden 
hiervan zijn het opstarten van nieuwe transformatiedoelen en preventiemaatregelen. Zodra er 
weer ruimte is, zullen deze activiteiten weer (verder) worden opgepakt in 2022. Het cliëntte-
vredenheidsonderzoek is per december 2021 opgestart met terugwerkende kracht over heel 
2021. In de loop van 2022 verwachten we de eerste resultaten.
Naast de pilot van de Willem Teelinck school, samenwerking tussen gedragsspecialist en jeugd-

teammedewerkers ter bevordering van vroeg-signalering en normalisering, zouden we ook 
starten met een dergelijke pilot bij de Erikaschool. Echter, dit kon pas worden gestart vanaf 
september 2021. Een medewerker van het jeugdteam is enkele uren per week op de school 
aanwezig. 

Bestuursprogramma 2018-2022
Dit zijn de laatste jaarstukken van het huidige college. In het bestuursprogramma zijn als acti-
viteiten voor jeugdhulp genoemd:
• Agenderen tekort aan middelen bij VNG/Rijk/politiek
Wethouder Jolanda de Heer heeft de afgelopen periode blijvend aandacht gevraagd voor dit 
probleem. Ook in regionaal verband is hier aandacht voor. De wethouders van Ede en Nijkerk 
maken deel uit van de adviescommissie voor het Rijk, de VNG Commissie Zorg, Jeugd en On-
derwijs. Er hebben vele landelijke onderzoeken plaatsgevonden naar de budgettekorten voor 
jeugd bij gemeenten. De onderzoeken bevestigden dat de gemeenten te weinig budget hadden 
ontvangen. 
• Monitoren transformatieplan jeugd. 
Het jaar 2021 is het laatste jaar van de driejarige transformatieperiode 2019-2021. Voor de uit-
voering van het transformatieplan jeugd had het Rijk regionaal budget beschikbaar gesteld. De 
zes transformatieopgaven waren: (1) minder jeugdigen in verblijf, (2) samenwerking onderwijs 
en jeugdhulp, (3) minder uithuisplaatsingen na een crisis, (4) goede overgang 18-/18+, (5) van 
exclusieve omvang naar algemene voorzieningen en (6) uitvoeren actieve regie. Alle opgaven 
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zijn gerealiseerd en geïntegreerd in de werkprocessen / werkwijze van het jeugdteam en de 
jeugdhulpregio voor wat betreft de gezamenlijk inkoop. De samenwerking tussen onderwijs 
en jeugdhulp krijgt zijn vervolg in de vastgestelde focusagenda onderwijs-jeugdhulp. De fo-
cuspunten zijn onder meer het verbeteren van de ondersteuning van kinderen in speciaal 
onderwijs, ook onderwijs voor kinderen met een (zwaar) autistische kwetsbaarheid (of pro-
blematiek). 
• Beheersmaatregelen bij jeugd. 
Efficiënt en effectief omgaan met de jeugdhulpbudgetten is in de werkprocessen geïnte-
greerd. Iedere jeugdteammedewerker is zich er van bewust dat de budgetten beperkt zijn. 
Alleen die jongeren die het echt nodig hebben, krijgen jeugdhulp. We hebben destijds een 
plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp opgesteld. Veel van de daarin genoemde 
maatregelen om de uitgaven te beheersen, zoals termijnen stellen aan de jeugdhulpduur en 
invoeren werkwijze hoe om te gaan met complexe echtscheidingsproblematiek, zijn geïm-
plementeerd. Echter, het leidt niet tot drastische vermindering van de jeugdhulpuitgaven. Er 
is nog steeds een bepaald volume van jeugdhulp benodigd in Rhenen. 

Het jeugdteam voert actieve regie uit op circa 330 jeugdigen per jaar, die doorverwezen zijn 
naar de jeugdhulpaanbieders. De jeugdteammedewerkers geven ook zelf jeugdhulp dan wel 
overbruggingszorg bij wachtlijsten aan circa 90 jeugdigen per jaar. Daarnaast houden we 
(telefonisch) spreekuur. Die aantallen worden niet geregistreerd. Het aantal nieuwe aanmel-
dingen in 2021 was 261 (2020: 232). In het jaar 2021 zijn geen bezwaren ingediend.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op gebied van jeugd maat-
werk druk op onderstaande link.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 169 V 117 V 104 V 127 V

Lasten 5.764 N 5.883 N 5.844 N 5.439 N

Saldo van baten en lasten (A) 5.595 N 5.766 N 5.739 N 5.312 N

Onttrekking uit reserves 11 V 11 V 0 N 0 N

Toevoeging aan reserves 131 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 120 N 11 V 0 N 0 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 5.715 N 5.755 N 5.739 N 5.312 N

H 2.4.2Deelprogramma jeugd maatwerk

Link naar 
wettelijke indicatoren

62

https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630196


4.3
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING PREVENTIEF

Deelprogramma

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

Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: maatschappelijke huisvesting (gezondheids-
centra, sportaccommodaties en dorpshuizen, volksgezondheid), sport, bibliotheek, muziek, 

welzijn, vrijwilligers, mantelzorg en buurtsportcoaches alsmede de direct betrokken medewer-
kers. Daarnaast is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna volgen.

Leefbaarheid Rhenen-Hoog
In 2021 was de Buurtgarage op de Valleiweg het centrale punt in Rhenen-Hoog waar men el-
kaar – ondanks alle coronabeperkingen - kon ontmoeten en waar activiteiten plaatsvonden. 
Meerdere vrijwilligersorganisaties zoals het Taalhuis, de Formulierenbrigade, Jobhulpmaatje 
en Humanitas hebben een spreekuur of activiteiten in de Buurtgarage opgezet. Maar ook de 
Dierenvoedselbank, het Alzheimer trefpunt en lotgenotencontact dementie behoren tot de 
vaste gebruikers van de Buurtgarage. Daarnaast vinden er steeds meer kleinschalige activitei-
ten plaats in de Buurtgarage. Dit zorgt ervoor dat ook het aantal bezoekers verder toeneemt 
en er meer verbinding ontstaat in de wijk. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er in  
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Rhenen-Hoog ook nog steeds uitdagingen. In Rhenen-Hoog zijn in 2021 relatief veel casussen 
voor buurtbemiddeling geweest.

Welzijnsvoorzieningen 
Het belang van welzijnsvoorzieningen is in het jaar 2021 steeds duidelijker geworden. Door de 
langdurende coronapandemie bleven beperkende maatregelen van kracht. De Westpoort, ’t 
Bestegoed en het Dorpshuis hebben lange tijd op slot gezeten. De activiteiten konden niet of 
in beperkte mate doorgaan. Kwetsbare inwoners kwamen in een nog kwetsbaardere positie. 
Vanaf maart was langzaam meer mogelijk en zijn activiteiten zoveel mogelijk opgestart. In 
de Westpoort zijn naast de reguliere activiteiten als de Formulierenhulp, Schuldhulpmaatje en 
het Taalhuis, ook de activiteiten van Werkplaats De Steiger weer opgestart. Door een goede 
samenwerking tussen De Steiger, Humanitas, het Sociaal Team en het welzijnswerk trekt de 
Steiger steeds meer deelnemers.

Sociaal beheer accommodaties
Het sociaal beheer gaat over creëren van ‘sterke accommodaties’, waar mensen elkaar ont-
moeten en tot (nieuwe) initiatieven en activiteiten komen. Om dit te bereiken vraagt iedere ac-
commodatie een andere aanpak. Daarbij stond het jaar 2021 wederom in het teken van diverse 
maatregelen die er voor zorgden dat de deuren niet altijd open konden. 

In de Westpoort zorgde een poule van vrijwillige gastbeheerders, de kwartiermaker sociaal be-
heer en de regisseur van De Steiger voor een continue bezetting waarmee de accommodatie 

zodra dat weer kon zoveel mogelijk haar deuren open had. Hierdoor konden de meeste activi-
teiten weer opgestart worden.

Bij MFG ’t Bestegoed hadden we in 2021 te maken met een extra uitdaging, omdat de beheer-
der halverwege het jaar met vervroegd pensioen ging. Het vinden van een (tijdelijke) vervanger 
bleek niet zo eenvoudig. Hierdoor is een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en verantwoor-
delijkheid van de gebruikers. De kwartiermaker sociaal beheer heeft samen met de gebruikers 
geprobeerd ’t Bestegoed toch zoveel mogelijk open te stellen voor activiteiten. De vorige be-
heerder verzorgde ook het horecagedeelte, dat is met zijn vertrek niet opgevuld. Gebruikers 
hebben inmiddels zelf een aantal vrijwilligers bereid gevonden dit op zich te nemen voor hun 
eigen vereniging en soms ook voor elkaar. De komende tijd onderzoeken we samen met deze 
gebruikers hoe we hier in de toekomst verder invulling aan geven.

Het Dorpshuis in Achterberg wordt volledig geëxploiteerd door de Vereniging Vrienden 
Dorpshuis Achterberg. In goed overleg met de gemeente zijn steeds afspraken gemaakt over de 
openstelling en de mogelijkheden waarop activiteiten doorgang konden vinden.

Naast alle uitdagingen waar we mee te maken hadden zijn er stappen gezet om het sociaal 
beheer de komende jaren verder te ontwikkelen. Er is een facilitair beheerder geworven voor 
de accommodaties, deze begint in januari 2022. De facilitair beheerder is met name voor ’t 
Bestegoed belangrijk, zodat er weer een vast aanspreekpunt is voor alle facilitaire zaken. Maar 
ook voor de andere accommodaties zorgt een vast aanspreekpunt voor continuïteit. Er draait 
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een pilot voor de vrijwillige onkosten vergoeding voor de gastbeheerders in de Westpoort en 
de Buurtgarage. En er is een aanzet gedaan om de reservering van de ruimtes in het de MGF’s 
digitaal beschikbaar te maken.
Al met al is 2021 een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd en waarin het is gelukt de gebouwen 
beschikbaar te houden voor de inwoners van onze gemeenschap, daar waar het kon.

Kunstgrasveld sportpark Candia
De aanleiding voor voortijdige vervanging van het kunstgrasveld (begroot voor 2022) was de 
verharding van het veld door overschrijding van het aantal belastbare uren en daarmee de ver-
grote kans op blessures bij de spelers. Het verwijderen en afvoeren van de oude grasmat heeft 
in de buurt (Candialaan en Jacomettiweg) voor wat overlast gezorgd door de aanwezigheid 
van vrachtverkeer en het uitvallen van de rubber infill. Openbare werken heeft dit adequaat 
aangepakt en tot tevredenheid van de buurt opgelost. Tegelijkertijd met de vervanging van de 
kunstgrasmat zijn ook kantplanken en schoonlooproosters aangebracht die ervoor zorgen dat 
de rubber infill zoveel mogelijk op het veld blijft en zo min mogelijk schade aan het milieu 
toebrengt. De eindkeuring vond plaats in september 2021. Het project kon geheel tijdens de 
zomerstop worden gerealiseerd. Op zaterdag 18 september 2021 was de feestelijke ingebruik-
name van het hoofdveld door het eerste elftal van Candia. De wethouder sport gaf daartoe de 
aftrap. Tijdens de oplevering is geconstateerd dat de aanleg naar volle tevredenheid is verlopen. 
Candia heeft zelf een onderhoudscontract met de leverancier afgesloten.

Nieuw MFC Rhenen
In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding 
zoals door de raad in december 2020 besloten. De voorbereiding was gericht op gesprekken 
met gebruikers van de huidige gebouwen, de raad en omwonenden. Op basis daarvan is een 
programma van eisen opgesteld dat in juli 2021 door het college is vastgesteld. In diezelfde 
maand zijn we begonnen met de uitvoering van de aanbesteding. In de tweede helft van 2021 
hebben we bijeenkomsten gehad met de marktpartijen en hebben we een raadsvoorstel uit-
voeringskosten MFC Rhenen voorgelegd. Uitgangspunt is en blijft dat de gemeentelijke bijdra-
ge van € 700.000 voor de aanbesteding van de bouw leidend is. In het genoemde voorstel is 
daarnaast (extra) krediet aangevraagd voor de buitenruimte en voor de inzet van eigen perso-
neel (gemeente) ten behoeve van dit belangrijke project voor de gemeente Rhenen. Eind de-
cember 2021 hebben we de plannen van de inschrijvende marktpartijen ontvangen. In het eer-
ste kwartaal 2022 is de winnaar bekend gemaakt. Daarna is het proces van de voorbereidende 
werkzaamheden opgepakt. Onder andere de gezamenlijke planning, participatie en uitwerking 
naar een bestemmingsplan.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op gebied van maatschappe-
lijke ondersteuning preventief druk op onderstaande link. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 822 V 776 V 393 V 464 V

Lasten 4.833 N 4.259 N 3.495 N 3.458 N

Saldo van baten en lasten (A) 4.011 N 3.483 N 3.102 N 2.994 N

Onttrekking uit reserves 194 V 301 V 76 V 99 V

Toevoeging aan reserves 9 N 9 N 44 N 26 N

Mutaties reserves (B) 185 V 292 V 32 V 73 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 3.826 N 3.190 N 3.071 N 2.920 N

H 2.4.3Deelprogramma maatschappelijke ondersteuning preventief
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4.4
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 
MAATWERK

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
De inwoners voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
2.4.4.1  De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning. 
 
Wat hebben we er voor gedaan?
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: de GGZ, de WMO en de direct betrokken mede-
werkers. Daarnaast is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna volgen.

Implementatie aanbesteding huishoudelijke ondersteuning (HO) na aanbesteding 
Per 1 april 2021 is het nieuwe contract met de HO aanbieders ingegaan, na de aanbesteding en 
gunning in 2020. In het eerste kwartaal van 2021 zijn alle indicaties vanuit resultaatfinanciering 
omgezet naar een p*q indicatie. Vanuit de omzetting van de indicaties waren er in totaal 5 be-
zwaren, waarvan er 3 zijn ingetrokken en 2 door de commissie behandeld. De commissie heeft 
beide bezwaren ongegrond verklaard.

Bewaken gevolgen abonnementstarief en beheersen kosten WMO
Het ingevoerde abonnementstarief had naar verwachting vooral effect op huishoudelijke on-
dersteuning (HO) en individuele begeleiding. Er werd een aanzuigende werking voorzien, een 
toename van het aantal cliënten bij beide producten. 
De aanzuigende werking bij HO is beperkt gebleven: het aantal cliënten huishoudelijke onder-
steuning is niet of nauwelijks gestegen. Begin 2021 waren het er 407 en per eind december 
2021 410 cliënten. Dat het aantal cliënten minder is gestegen dan verwacht komt omdat hier-
op is geanticipeerd. Consulenten zijn al tijdens de telefoondienst of bij het keukentafelgesprek 
zeer alert om cliënten te wijzen op private mogelijkheden bij huishoudelijke ondersteuning. 
En hen te wijzen op het gebruik maken van de eigen kracht en eigen middelen, wanneer dit 
mogelijk is. Om de consulenten hierbij te ondersteunen hebben zij een training motiverende 
gespreksvoering gevolgd. Tijdens het teamoverleg binnen het sociaal team is meerdere malen 
aandacht gegeven aan dit thema bij het bespreken van casuïstiek. Een andere reden voor de 
zeer beperkte stijging van het aantal cliënten HO is dat er relatief meer mensen zijn overleden 
aan de gevolgen van corona.
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De uitgaven van individuele begeleiding stijgen jaarlijks door een toename van het aantal  
cliënten. De stijging in 2020 (€ 918.209 ten opzichte van € 619.271 in 2019) was een uitschieter 
ten opzichte van de lineaire groei in de jaren ervoor. Echter, de kosten in 2021 evenaren bijna 
de uitgaven in 2020. De oorzaken van de stijging in 2020 gelden eveneens voor de uitgaven 
in 2021. Dit zijn: voortzetting van het cliëntenaantal van 2020, (tussentijdse) ophoging van 
de indicatie en een hoog verzilveringspercentage. Cliënten benutten hun indicatie meer door 
de veranderde leefomstandigheden als gevolg van corona. Zij hebben ook meer de gelegen-
heid om gebruik te maken van de indicatie doordat ze minder (langdurig) afwezig zijn vanwege 
vakantie, bezoeken elders of andere verplichtingen. Afspraken worden volledig benut. Er zijn 
maatregelen genomen om de kosten te beheersen. In het sociaal team is in 2021 een thema 
bijeenkomst gehouden over het (eenduidig) indiceren van dagbesteding en begeleiding. En er 
is een format ontwikkeld voor zorgaanbieders waarin de begeleider moet motiveren waarom 
het aantal geïndiceerde uren bij bestaande cliënten opgehoogd zou moeten worden. Dit werpt 
een drempel op. Wanneer uitbreiding nodig is vormt het format onderwerp van gesprek tussen 
consulent, begeleider en cliënt. 

Wachtlijsten sociaal team 
In het voorjaar van 2021 is er een wachtlijst ontstaan bij het sociaal team. Hiervoor zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen. De omzetting van de indicaties HO heeft extra tijd gevraagd. Daar-
naast zijn er consulenten minder of niet inzetbaar geweest vanwege ziekte of zwangerschaps-
verlof. En er zijn in totaal meer meldingen gekomen (779 in 2021 ten opzichte van 724 in 2020), 
waarbij de meldingen over het algemeen complex zijn en veel tijd kosten. Na de zomer is extra 
formatie ingezet om de wachtlijsten weg te werken. De volledige wachtlijst is per 31 december 
2021 niet weggewerkt, maar is te overzien met een maximum van rond de 20 meldingen. 

Hoeveel mensen hebben we geholpen?
Per 1 januari 2021 waren er 1.094 unieke cliënten en 2.080 voorzieningen. Per 31 december 
2021 waren er 1.082 unieke cliënten en 1.951 voorzieningen. 

Cliëntervaring onderzoek
De resultaten van 2020 zijn in de loop van 2021 bekend geworden. Net als vorige jaren zijn 
de scores op de verplichte vragen hoog: 81% tot 91% tevredenheid over het contact met de 
gemeente, 85%-92% tevredenheid over de kwaliteit en 76%-83% tevredenheid over het resul-
taat. Er zijn lichte verschillen met 2019, welke niet geanalyseerd zijn. Het lagere resultaat op de 
bijdrage van de ondersteuning aan een betere kwaliteit van leven wordt mogelijk veroorzaakt 
door de corona-maatregelen. De begeleiding thuis is vaak vervangen door begeleiding via de te-

lefoon, videobellen of tijdens een wandeling. De locaties van de dagbesteding zijn een tijd dicht 
geweest. En het algemeen gevoel van welbevinden is voor veel mensen negatief beïnvloed door 
de corona-maatregelen. Wat betreft de door Rhenen toegevoegde vragen wordt zichtbaar dat 
onafhankelijke cliëntondersteuning ongeveer bij de helft van de mensen bekend is. 

Trend
De VNG pleit voor afschaffing van het abonnementstarief voor HO. Er zou weer een inkomens-
afhankelijke eigen bijdrage moeten worden ingevoerd. Daarnaast wil de VNG dat gemeenten 
vanaf 2022 volledig worden gecompenseerd voor de extra uitgaven die zij vanwege het abon-
nementstarief maken.

H 2.4.4Deelprogramma maatschappelijke ondersteuning maatwerk
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Openbaar belang

Valleihopper behartigd de belangen van 8 deelnemende gemeenten. De regeling is aangegaan ten beho-
eve van het Vraagafhankelijk vervoer en het OV-vangnet. 

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel overgegaan vanuit de GR Foodvalley naar GR Bedrijfsvoerings- 
organisatie Valleihopper, gefacaliteerd door de gemeente Barneveld. Het eerste half jaar 2021 heeft in het 
teken gestaan van de (fysieke) overgang van de organisatie vanuit de Regio Foodvalley naar de gemeente 
Barneveld. De overgang is succesvol verlopen. 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het opstellen van deze jaarstukken waren de jaarstukken 2021 van de Valleihopper nog niet beschikbaar.

Financiën

Bron : Voorlopig jaarverslag 2021, hierin zijn geen balansgegevens opgenomen

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen -  n.v.t. 

Vreemd vermogen -  n.v.t. 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves)  3.865 V  n.v.t. 

Gerealiseerd resultaat -  n.v.t. 

Wie hadden we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Valleihopper Barneveld GR www.valleihopper.nl Ja

Begroting 2021 Jaarrekening 2021
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Maatschappelijk doel Rhenen

De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning.

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder Boerkamp maakt deel uit van het bestuur.

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen  117 N  n.v.t. 
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Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 328 V 160 V 212 V 243 V

Lasten 4.550 N 4.596 N 4.650 N 4.329 N

Saldo van baten en lasten (A) 4.222 N 4.436 N 4.439 N 4.086 N

Onttrekking uit reserves 0 N 37 V 148 V 22 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 7 N 0 N

Mutaties reserves (B) 0 N 37 V 141 V 22 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 4.222 N 4.399 N 4.298 N 4.064 N
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4.5
PARTICIPATIE PREVENTIEF

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. 
2.4.5.1  Meer inwoners kunnen bijstandsafhankelijkheid voorkomen door het vinden of  
 behouden van betaald werk.
2.4.5.2  Minder inwoners krijgen te maken met problematische schulden. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: vluchtelingenwerk, nieuwkomers, maat-
schappelijke begeleiding en de direct betrokken medewerkers. Daarnaast is er in 2021 speciale 
aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna volgen.

Wet inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Het jaar 2021 heeft daarom in 
het teken gestaan van de implementatie van de uitvoering. Met de wet komt de regie op de in-
burgering weer bij gemeenten te liggen. De gemeenteraad heeft in december 2019 het college 
opdracht gegeven om de uitvoering van deze wettelijke taak uit te besteden aan de gemeen-
te Veenendaal en op te nemen in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De gemeente Veenendaal heeft, in afstemming met de gemeente Rhenen, 
vorm gegeven aan de uitvoering en zoek daarbij samenwerking met het sociaal team en jeugd-
team, Vluchtelingenwerk en andere (lokale) partners. 
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Routes en modules
De inburgering kan onder de nieuwe wet worden geboden in drie routes: de reguliere route, 
de zelfredzaamheidsroute en de onderwijsroute. Voor de reguliere route en de zelfredzaam-
heidsroute (Z-route) hebben we in 2021 met de arbeidsmarktregio een aanbieder gecontrac-
teerd. De onderwijsroute is niet aanbesteed, om dat de beschikbare budgetten niet toerei-
kend waren. Dit is een landelijk probleem geweest. Inmiddels zijn er aanvullende budgetten 
toegekend voor de komende twee jaar en wordt gewerkt aan nieuwe, structurele financiële 
afspraken tussen het Rijk en de VNG. Samen met de regio zal Rhenen een nieuw aanbeste-
dingstraject volgen voor de onderwijsroute. De aanbesteding wordt in 2022 gerealiseerd. 

Naast de leerroutes kent de wet nog een aantal andere modules. Deze hebben we voor een 
deel middels een subsidierelatie onder gebracht bij Vluchtelingenwerk. De overige modules 
zijn conform het collegebesluit door Veenendaal meegenomen in hun aanbesteding.

Financieel
Nu we vorm hebben kunnen geven aan de uitvoering kunnen we de contractafspraken met 
Veenendaal formaliseren. Deze zullen in het eerste halfjaar van 2022 worden voorgelegd aan 
het college. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 0 N 0 N 19 V 75 V

Lasten 130 N 190 N 169 N 310 N

Saldo van baten en lasten (A) 130 N 190 N 150 N 234 N

Onttrekking uit reserves 14 V 30 V 25 V 43 V

Toevoeging aan reserves 46 N 0 N 40 N 0 N

Mutaties reserves (B) 32 N 30 V 15 N 43 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 162 N 160 N 165 N 192 N

H 2.4.5Deelprogramma participatie preventief
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4.6
PARTICIPATIE MAATWERK

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Inwoners doen mee naar vermogen en zijn zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam. Inwoners 
(dichter bij huis) helpen rondom werk en inkomen. 
2.4.6.1  Meer inwoners verrichten betaald werk.
2.4.6.2  Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam. Voor inwoners die daar niet toe in staat 
 zijn biedt de gemeente een vangnet in de vorm van een participatiewet-uitkering.

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: sociale werkvoorziening (WSW-IW4), de ge-
bundelde uitkering (BUIG: uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz2004 
en loonkostensubsidie), het minimabeleid, de schuldhulpverlening en de direct betrokken me-

dewerkers. Daarnaast is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna 
volgen.

Participatie
In 2021 is veel ambtelijke capaciteit nodig geweest voor de bestrijding van de gevolgen van de 
coronacrisis. Desondanks hebben we in de uitvoering van bestaand beleid, maar ook in nieuwe 
ontwikkelingen veel bereikt. We hebben ingezet op meer preventie, laagdrempelige oplossin-
gen, samenwerking in de sociale basis en innovatie. De zorgen over de gevolgen van de crisis 
voor de arbeidsmarkt en daarmee indirect voor het aantal bijstandsgerechtigden zijn onterecht 
gebleken. De steunmaatregelen van het Rijk om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen 
hebben hier ongetwijfeld in bijgedragen. Het aantal bijstandsgerechtigden is dit jaar slechts 
licht gestegen ten opzichte van eind 2020 (1,9% per 30 november 2021). Met de arbeidsmarkt-
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regio Foodvalley is gewerkt aan een regionaal mobiliteitsteam dat inzet op het voorkomen van 
werkloosheid en het bevorderen van mobiliteit op de arbeidsmarkt met van-werk-naar-werk-
trajecten en scholing. 

Bijstand
Ongeveer 40% van de bijstandsgerechtigden heeft een vrijstelling van arbeidsverplichtingen. 
We registreren goed en beoordelen de actualiteit van de vrijstelling tijdig. De meeste mensen, 
die in de huidige arbeidsmarkt bemiddelbaar zijn, zijn ook echt aan het werk. Voor de groep die 
nu niet aan het werk kan kijken we integraal naar de ondersteuningsvraag. Klantmanagers en 
consulenten van het sociaal team weten elkaar hierin goed te vinden. Er wordt steeds beter 
gebruik gemaakt van ondersteuningsmogelijkheden van bijvoorbeeld Jobhulpmaatje.

Per 31 december 2021 had Rhenen 220 uitkeringsrelaties, waarvan 8 IOAZ. Dat is een stijging 
van 6 ten opzichte van 2020. In de Poort hebben we voor 42 mensen gezorgd dat bijstand niet 
nodig was (18) of maar voor korte duur (24). 
Er zijn 45 mensen ingestroomd in de bijstand en 42 uitgestroomd, waarvan 23 naar werk en 2 
naar school. Van de 62 inwoners met een doelgroep-indicatie zijn er 34 met een dienstverband.

Opvallend is dat de instroom lager was dan in 2020, maar de uitstroom ook. We vreesden 
vooraf dat de instroom door de coronacrisis fors zou stijgen en de uitstroom sterk zou dalen. 
Dit is het resultaat van drie factoren: de corona-steunmaatregelen, de blijvend hoge vraag op 
de arbeidsmarkt en een goed opererende uitvoeringsorganisatie.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Het college heeft de ambitie om succesvolle armoedebestrijding en schuldhulpverlening te 
bieden door deze dichter bij huis te brengen en integraal te werken. Daarin kijken we goed naar 
wat aantoonbaar werk en niet werkt. We zoeken en vinden aansluiting bij de landelijke Brede 
Schuldenaanpak. Daarin hebben we belangrijke stappen gezet in 2021. Allereerst de overdracht 
van schuldhulpverlening van Budget Advies Centrum naar Budgetloket. Hiermee kiezen wij na-
drukkelijk voor de introductie van stress sensitieve dienstverlening als werkwijze in het schul-
dendomein en verdere ontwikkeling van de samenwerking met maatschappelijke partners bij 
het voorkomen en oplossen van schuldenvraagstukken. 

Voorts hebben we twee nieuwe wettelijke taken vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverle-
ning opgepakt. De eerste taak is het gemeentelijk adviesrecht voor schuldenbewind. Hiermee 
krijgt de gemeente de mogelijkheid de rechtbank te adviseren over de best passende inzet van 
bewind. Deze hebben we belegd bij het Budgetloket. Een andere nieuwe taak is de vroeg-sig-
nalering van schulden. Hiermee wordt beoogd schuldenproblematiek in een vroeg stadium te 
signaleren en inwoners die hierdoor getroffen zijn actief te benaderen. Wij hebben samen met 
gemeente Veenendaal een pilot uitgevoerd die aanleiding geeft tot verdere implementatie in 
2022. We zijn bezig met het ontwikkelen van een aanpak specifiek voor Rhenen in samenwer-
king met de projectleider vroeg-signalering, het Budgetloket, het sociaal team, Schuldhulpma-
tje en de Formulierenbrigade. Besluitvorming hierover volgt in 2022.

In het vierde kwartaal 2021 is besloten om aan te sluiten bij het NVVK arrangement (sane-
ringskredieten, landelijk schuldenknooppunt en collectief schulden regelen). Hierdoor kunnen 
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vragen om schuldhulpverlening sneller tot een passende oplossing komen. En ontstaat voor 
inwoners meer rust en ruimte om hun leven weer op de rit te krijgen.

We hebben in 2021 bijgedragen aan de organisatie van het symposium “Van Macht naar 
Kracht” van Hulpmaatje Rhenen waarmee we met alle betrokken deelnemers inzichten heb-
ben verworven die bij kunnen dragen aan het verder verbeteren van de samenwerking. Met 
vertegenwoordigers uit het Netwerk tegen Armoede hebben we verkend welke innovatie in 
onze werkwijze er verder mogelijk is. Dit gaf ons inzichten waar wij in 2022 mee verder kunnen.

We hebben middels éénmalige subsidies en inbreng van kennis bijgedragen aan diverse laag-
drempelige voorzieningen voor inwoners in armoede: gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen 
uit arme gezinnen, de realisatie van uitgiftepunten voor menstruatieproducten door het Ar-
moedefonds en het gratis ter beschikking stellen van corona-zelftests.

Eind december 2021 waren er 67 dossiers schuldhulpverlening in behandeling. Er waren 40 
aanmeldingen geregistreerd en 31 intakes uitgevoerd. Het aantal dossiers in behandeling is 
gedurende 2021 stabiel gebleven. We zien dus geen toename ten gevolge van de coronacrisis. 

Het aantal aanmeldingen en intakes lag wel hoger dan in 2020. De landelijke coronamonitor 
van NVVK en Divosa laat bij deelnemende gemeenten een verdere daling van aanvragen zien in 
de periode tot en met augustus 2021. Voor Rhenen was echter in 2020 sprake van een sterkere 
daling dan het landelijk gemiddelde van ongeveer 10%. Met het hogere aantal meldingen en 
intakes in 2021 wordt de sterkere daling uit 2020 gecompenseerd.

Minimaregelingen
Wij kiezen voor de uitvoering van minimaregelingen per 1 december 2021 voor de introductie 
van de Cunerapas ter vervanging van de webshop. Hierdoor hoeven gebruikers van de regelin-
gen geen kosten meer voor te schieten. Het voor hen beschikbare aanbod wordt vanaf toeken-
ning op de pas geladen. Ook voor winkeliers is deelname aantrekkelijker en eenvoudiger. Een 
aantal regelingen is aangepast vanwege wijzigingen in wetgeving (afschaffing verplichte eigen 
bijdrage scholen) of om beter aansluiting te vinden bij de behoefte (categoriale toepassing 
hardheidsclausule voor de computerregeling voor schoolgaande kinderen). Wij bieden meer 
ruimte voor oplossingen in de sociale basis en vinden hierbij samenwerking met onze partners, 
zoals Hulpmaatje Rhenen en het Taalhuis. 

In 2021 hebben 414 inwoners gebruik gemaakt van de minimaregelingen. Daarvan zijn 20 aan-
gehaakt sinds de introductie van de Cunerapas op 1 december 2021.

Basisvaardigheden
Inwoners die hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitaal onvoldoende 
beheersen vinden vaak onvoldoende aansluiting bij de moderne samenleving en doen ook vaker 
een beroep op zorg en ondersteuning. Daarom is de opgave die gemeenten hebben in het be-
vorderen van deze basisvaardigheden zo belangrijk. Geen gemakkelijke opgave, omdat ervaring 
leert dat we de mensen waar het om gaat moeizaam bereiken. In de landelijke “Vervolgaanpak 
laaggeletterdheid 2021-2024” en het regionaal programma “Laaggeletterdheid 2021-2024” 
dat daar een uitwerking aan geeft hebben we veel aandacht voor het laagdrempelig bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod en een kwalitatief goed en effectief aanbod van zowel formeel 
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taalonderwijs als informeel taalaanbod. In 2021 zijn een aantal doelstellingen uit het program-
ma gerealiseerd. Met ingang van 2021 hebben we als regio een nieuwe aanbieder van formeel 
taalonderwijs gecontracteerd, te weten NLTraining. Hiermee hebben we een aanbieder gevon-
den die past bij de wijze waarop wij als regio onze ambities willen waarmaken en zich ook lokaal 
verbindt door deelname aan het netwerk van het Taalhuis Rhenen. Het Taalhuis Rhenen voldoet 
met het behalen van het certificaat Zicht op Ontwikkeling aan een wettelijke voorwaarde per 
2024. Omdat we weten dat laaggeletterdheid vaker leid tot een beroep op zorg en ondersteu-
ning willen we komen tot structurele screening bij gemeentelijke loketten. In 2021 is het loket 
voor Werk en Inkomen hier als eerste mee gestart. Met de overige gemeentelijke loketten is 
verkennend gesproken over de wijze waarop we de screening onderdeel kunnen maken van 
onze dienstverlening. 

Tot en met november 2021 zijn binnen het Taalhuis 41 intakes en individuele gesprekken ge-
voerd. Realisatie binnen de non-formele trajecten: 9 deelnemers Klik en Tik, 16 deelnemers 
taalcafé, 14 deelnemers dinsdagochtend-les, 7 deelnemers digisterker voor anderstaligen en 9 
doorverwijzingen naar het netwerk voor nieuwkomers. Daarnaast hebben 9 nieuwe vrijwilligers 
een intake gehad. Realisatie binnen het formeel taalonderwijs: 18 aanmeldingen (waarvan 8 via 
het Taalhuis), 9 deelnemers zijn bezig met hun scholingstraject, 7 deelnemers wachten op de 
start van hun scholingstraject, 1 intake en 1 deelnemer is uitgestroomd. 

Financieel
De uitvoering van de taken is binnen de begroting gerealiseerd. Een deel van de reserve armoe-
debestrijding is in 2021 ingezet. Het resterende deel van de reserve zal in het tweede jaar van 
het vastgestelde plan van aanpak armoedebestrijding worden ingezet. De regionale budgetten 
vanuit de WEB zijn voor een groot deel niet ingezet. Door de coronacrisis was het realiseren van 
formele trajecten complex. Het Rijk geeft gemeenten hierom de mogelijkheid om 50% van het 
budget mee te nemen naar 2022. Rhenen heeft met instemming van de overige gemeenten 
aanvullende subsidies voor non-formele activiteiten in het Taalhuis bekostigd uit de regionale 
middelen vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Trend
De coronacrisis blijft zorgen voor financiële onzekerheid en toename van schulden bij een deel 
van de Nederlanders. Het demissionair kabinet heeft nieuwe steunmaatregelen aangekondigd, 
maar heeft ervoor gekozen om de steun aan ondernemers voor hun levensonderhoud verder te 
beperken vanuit het standpunt dat ondernemers in nood zich beter kunnen heroriënteren op hun 
werkzaamheden. Hoewel het aanbod er ligt, is de drempel hoog. In 2021 is er landelijk toenemend 

besef van de samenhang tussen armoede, stress en de gezondheid. Dit besef leidt tot innovaties 
in de schuldhulpverlening die ook binnen de gemeente Rhenen hun plek vinden. Voorbeelden zijn 
als hierboven genoemd: stress sensitieve dienstverlening bij het Budgetloket, vroeg-signalering 
en deelname aan het NVVK-arrangement waardoor sneller schuldenrust ontstaat.

Regeerakkoord
Het regeerakkoord kondigt investeringen aan ten aanzien van bestaanszekerheid en de bestrij-
ding van armoede. Belangenorganisaties als Cedris en Divosa juichen dit toe, maar waarschu-
wen tegelijk dat de investering nog altijd onvoldoende is. Er zijn zorgen dat de investeringen 
niet (altijd) ten goede gaan komen aan de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat hebben we gemeten?
Definitie: het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.

Toelichting: De indicator is breder dan de verstrekking van de bijstandsuitkering die we vanuit 
de gemeente Rhenen doen. Het gaat om de volledige particpatiewet. Dit is inclusief Indicatie 
banenafspraak, beschut werk en Wajong uitkering. Na een stijging van de bijstandsuitkerings-
gerechtigde in 2020 heeft er in 2021 een sterke daling plaatsgevonden. Dit volgt ook de lan-
delijk trend.

2017
237,2
216,1
418,6

2018
214,1
206,7
401,1

2019
198,6
194,5
381,7

2020
266,3
262,8
459,7

2021
232,6
220,4
431,2

Rhenen
<25.000
Nederland

Personen met een bijstandsuitkering
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Link naar overige 
wettelijke indicatoren
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Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Naast reguliere activiteiten hebben zich volgens het jaarverslag van IW4 Beheer NV de volgende ontwik-
kelingen voorgedaan in 2021:
•  De huisvesting van IW4 heeft veel aandacht gehad in 2021. Er is besloten om op de huidige locatie 

nieuwbouw te realiseren. De sloop van het oude pand is eind 2021 gestart. Voorafgaand daaraan is 
IW4 verhuist naar een tijdelijke locatie.  

•  Coronacrisis heeft nog een grote rol gespeeld in 2021. 
•  HetWerktNu-trajecten om de kans op werk te vergroten heeft voor 25% van de 120 deelnemers ge-

zorgd voor een baan.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's bij IW4 bestaan voornamelijk uit:
• Personeelsgerelateerde risico's zoals Cao 'aan de Slag' voor Participatiewet, WW kosten; 
• Prijsrisico nieuwbouw huisvesting;
• Energieprijzen.

Financiën

Bron: jaarstukken 2020 en de voorlopige jaarstukken 2021 van de GR

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 2.170 2.226

Vreemd vermogen 4.788  4.578 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 17.047 V  18.405 V 

Gerealiseerd resultaat - -

Wie hadden we daarbij nodig?

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

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

Begroting 2021
(concept)
jaarrekening 2021

H 2.4.6Deelprogramma participatie maatwerk

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

Bestuurlijk belang
Wethouder De Heer - Verheij vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het 
dagelijks bestuur van IW4. Wethouders De Heer -Verheij en Van Eeten vertegen-
woordigen de gemeente Rhenen in het algemeen bestuur van IW4.

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen   52 N 128 N

76

http://www.iw4.nl
http://www.iw4.nl
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630266
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630265


H 2.4.6Deelprogramma participatie maatwerk

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 4.875 V 3.956 V 6.257 V 4.176 V

Lasten 8.425 N 7.568 N 9.626 N 7.376 N

Saldo van baten en lasten (A) 3.550 N 3.612 N 3.369 N 3.201 N

Onttrekking uit reserves 104 V 79 V 37 V 129 V

Toevoeging aan reserves 11 N 18 N 35 N 78 N

Mutaties reserves (B) 93 V 60 V 3 V 51 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 3.457 N 3.551 N 3.366 N 3.149 N
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Inleiding
Dit programma richt zich op de lokale economische ontwikkeling. Het doel is om tot een gezondere economie te 
komen in Rhenen. Tot deze economische ontwikkeling horen de economie, het vestigingsklimaat voor ondernemers, 
recreatie en toerisme, plattelandsontwikkeling en de regionale samenwerking. 

Het programma Economie & toerisme kent het deelprogramma economische zaken.

Wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk doel
De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/positie op zowel lokaal als regio-
naal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening

 2019

Baten 362 V 251 V 354 V 462 V

Lasten 1.439 N 1.506 N 1.293 N 1.342 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.077 N 1.255 N 939 N 880 N

Onttrekking uit reserves 32 V 97 V 47 V 48 V

Toevoeging aan reserves 18 N 2 N 69 N 64 N

Mutaties reserves (B) 14 V 96 V 22 N 16 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.063 N 1.159 N 962 N 896 N
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Wat wilden 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.
2.5.1.1  Rhenen is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en mid- 
 delgrote ondernemingen.
2.5.1.2  De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke gronden.
2.5.1.3  Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd.
2.5.1.4  Rhenen is een aantrekkelijk toeristische bestemming met voldoende attractieve cul- 
 turele, recreatieve en toeristische mogelijkheden voor alle doelgroepen. De beleids- 
 visie recreatie en toerisme is aangepast aan deze tijd. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: het ondernemersklimaat, de markten, evene-
menten, cultuur, het monumentaal vastgoed (Cuneratoren, stadsmuren), de lokale omroep, de 
VVV, Kwintelooijen, de passantenhaven en de direct betrokken medewerkers. Daarnaast is er in 
2021 voor de onderstaande onderwerpen speciale aandacht geweest.

Circulair ondernemen
De reguliere uitnodigingen voor werkplaatsen vanuit Living Lab voor bijvoorbeeld bouw bleken 
onze ondernemers niet aan te spreken. Met Living Lab is een andere, proactieve aanpak gekozen 
voor het onderwerp Voedselverspilling. In het voorjaar van 2021 heeft Rhenen deelgenomen 
aan een onderzoek waaruit bleek dat onze horeca onder voorwaarden open staat voor een on-

5.1
ECONOMISCHE ZAKEN

Deelprogramma
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derzoek over voedselverspilling en circulariteit. Ondernemers zijn actief benaderd en uitgeno-
digd om de volgende stappen te nemen in het circulaire voedselverspillingstrajecten met een 
verdienmodel. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Living Lab Regio Foodvalley 
circulair en Wageningen University & Research (WUR). Het project loopt door in 2022.

In 2021 hebben we regionaal beleid geformuleerd over toekomstbestendige bedrijventerreinen. 
Daarin heeft circulair ondernemen een belangrijke plaats. Het beleid wordt begin 2022 voor-
gelegd aan de raad, evenals de Economische Agenda. In de Economische Agenda zijn plannen 
opgenomen om circulariteit te integreren in de samenleving.

Uitvoeringsprogramma Economische Agenda
Het jaar 2021 is een zwaar jaar geweest waar ondernemers te kampen hadden met lockdowns, 
personeelsproblemen, tekort aan grondstoffen en prijsstijgingen. De corona-periode hakt er 
ook mentaal in. Toch waren veel ondernemers flexibel genoeg om nieuwe kansen te zien en 
te pakken. Er is op verschillende terreinen vanuit de gemeente meegewerkt om ondernemen 
mogelijk te maken. Voor een aantal ondernemers speelt het grote tekort aan bedrijfsruimte 
een belangrijke rol. 
Wij blijven ons inzetten voor het vinden van uitbreidingslocaties (ook voor herplaatsing) in 
overleg met provincie Utrecht. In februari 2022 zijn de uitkomsten uit het koopstromenonder-
zoek bekend. Het onlinekoopgedrag van consumenten geeft in veel steden leegstand. In Rhe-
nen hebben de panden zich in 2020 en 2021 juist goed gevuld met diverse nieuwe bedrijven op 
het gebied van horeca, leisure en woninginrichting. In 2021 is gewerkt aan de integrale Econo-
mische Agenda, die in februari 2022 in de raad wordt behandeld. Hierin is het behouden van de 

vitale binnenstad éen van de hoofdthema’s. De gastvrije beleving, hostmanship, samenwerking 
tussen winkeliers, cultuur en gastronomie zullen het centrum aantrekkelijk houden. In 2021 is 
een nieuw bestuur geformeerd om de belangen voor Rhenen Stad te behartigen. Citymarketing 
zal de vitale binnenstad alsmede de sterke economische poort recreatie & toerisme versterken. 

Digitalisering zal een oplossing moeten bieden voor onlineverkoop, maar ook voor het ruimte-
tekort én, heel belangrijk in de nabije toekomst, minder potentiële werknemers. In 2021 is er 
regelmatig informatie gegeven met het aanbod voor gratis workshops en masterclasses over 
digitalisering (in samenwerking met de gemeente Utrecht). Sinds het najaar van 2021 beschik-
ken we over een dashboardmonitor waardoor leegstand te monitoren is. De gemeente heeft 
ondernemers ondersteund in de corona-periode. Soms op individueel niveau door te luisteren, 
mee te denken. Ook door beleidsregels aan te passen aan de nieuwe omstandigheden zoals 
verruiming van terrassen, aanpassing van winkeltijden, mogelijkheden op het gebied van take- 
away of het plaatsen van tenten. En op het gebied van financiële ondersteuning buiten de Kabi-
netsmaatregelen, heroriëntatie of adviesgesprekken voor nieuwe verdienmodellen.

Er is aandacht geweest voor innovatie. Ondernemers die bezig zijn met eiwittransitie zijn be-
geleid om deze nieuwe vorm van teelt te verkennen. Agrarische ondernemers zijn ondersteund 
door plattelandscoaches. De verandering in de agrarische sector is groot, er moet nog veel 
gedaan worden.

In 2021 is de Human Capital Agenda opgestart. Om ondernemerschap te stimuleren is een 
startersdag georganiseerd en konden jongeren deelnemen aan Zomerondernemers, om hun 
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ondernemersvaardigheden te ontdekken. Deze thema’s zullen, naast andere regionale econo-
mische vraagstukken, verder worden uitgewerkt binnen de Economische Agenda. 

Rhenen heeft haar dienstverlening de afgelopen jaren concreet verbeterd: Rhenen is 8 stappen 
gestegen naar de 15e plaats op de provinciale ranglijst van de meest MKB-vriendelijke gemeen-
te in de provincie Utrecht. Op de landelijke lijst zijn we 93(!) stappen omhoog gegaan van 
plaats 300 naar plaats 207. Werken vanuit de bedoeling heeft hier zeker aan bijgedragen.

Erfgoedbeleid in de steigers gezet
In 2021 is in samenwerking met een lokale historicus onderzocht welke speerpunten gekozen 
moeten worden die als uitgangspunt moeten dienen voor de Erfgoedvisie. Voor de integrali-
teit van beleid (Erfgoedwet en Omgevingswet) zijn deze punten besproken met beleidsme-
dewerkers van diverse afdelingen. Recreatie & toerisme, ruimtelijke ordening, vergunningen 
en de monumentencommissie vormen tezamen met de vertegenwoordigers van de ODRU, 
MooiSticht en STAMU de kerngroep. Naar aanleiding van de gesprekken is er een uitgebreide 
presentatie opgesteld die tijdens een participatiebijeenkomst is voorgelegd aan lokale erfgoed 
organisaties (HVOR, Cuneragilde, Stadsmuseum, Cultuurplatform, Behoud Erfgoed Rhenen, 
stichting de Greb, stichting Slag om de Grebbeberg, stichting Grebbelinie). 

De genoemde partijen zijn in de gelegenheid gesteld zelf teksten aan te leveren waarvan zij 
het belangrijk vinden dat deze worden meegenomen in de visie. Dezelfde presentatie is ook 
gehouden voor landgoedeigenaren, Stichting Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en de 
Monumentencommissie. De uitkomsten van beide participatiebijeenkomsten zullen onderdeel 
uitmaken van de Erfgoedvisie.

Korte terugblik uitvoering beleidsplan Recreatie en Toerisme 
In 2021 is een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma van het nieuwe beleidsplan recre-

atie en toerisme. De raad heeft ingestemd met een verhoging van de begroting ten behoeve 
van de realisatie van het uitvoeringsprogramma, indien hier dekking voor is gevonden. Voor 
2021 was die dekking helaas niet aanwezig, waardoor het bestaande exploitatiebudget voor 
recreatie en toerisme werd aangesproken. Hierdoor lag er voor 2021 een uitdaging om met be-
perkte middelen acties uit het uitvoeringsprogramma op te pakken. De raad heeft een rapport 
ontvangen waarin de actiepunten in 2021 worden toegelicht. Een kleine greep uit dit rapport:

• Het participatietraject voor de verhaallijnen van Rhenen is afgerond. Voordat het docu-
ment wordt vastgesteld dient nog een redactieslag plaats te vinden waarin de laatste 
feedback vanuit de participanten wordt verwerkt. De verhaallijnen vormen de basis voor 
een nog op te stellen marketingcommunicatieplan in 2022. 

• De voorbereidingsfase voor de toeristische bebording is uitgevoerd. Hiervoor is het spe-
cialistische bureau REVIS ingeschakeld. Er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij 
niet alleen de toeristische locaties worden aangewezen, ook algemene locaties met een 
(breder) maatschappelijk belang zijn in het plan opgenomen.

• De voorbereidingsfase voor de invoering van een regionaal ruitervignet is uitgevoerd. 
Door de deelname aan dit ruitervignet draagt de eindgebruiker bij aan de onderhouds-
kosten van de ruiterpaden in Rhenen. Dit is in lijn met de ambitie tot kwaliteitstoerisme, 
waarbij de lusten en lasten voor de leefomgeving in balans zijn.

In december 2021 is door Uiterwaarden de bestelling geplaatst voor een nieuwe elektrische 
veerpont op de veerverbinding tussen Rhenen en Lienden, gericht op wandelaars en fietsers. De 
nieuwe veerpont gaat de bestaande (verouderde) dieselpont vervangen in de zomer van 2022. 
Deze ontwikkeling vond plaats na het opstellen van het rapport met de terugblik op 2021.

Passantenhaven
In juli 2021 heeft de initiatiefgroep het burgerinitiatief in de raad gepresenteerd inzake de her-
ontwikkeling van de haven. Gedurende 2021 zijn de volgende stappen gezet: 
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a. De volgende documenten zijn opgeleverd: 
• Een startnotitie: opgesteld door een extern bureau, waarin de beschikbare informatie, ook 

uit eerdere plannen, is verzameld om een beeld te krijgen van reeds uitgevoerde onderzoe-
ken en opgestelde ontwerpen. Op basis daarvan heeft het bureau een aantal schetsontwer-
pen gemaakt en beoordeeld op financiële en procedurele haalbaarheid. 

• Een concept ondernemingsplan: waarin onder andere de ambitie, situatieschets, kans- 
en risicoanalyse, een investeringsbegroting en een kosten-batenanalyse zijn uitge-
werkt. 

• Een concept Erfpachtovereenkomst.
• Een juridisch advies met het doel helderheid te verkrijgen over de te volgen procedure 

in de onderhandeling met de initiatiefgroep. 
• Concept samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en initiatiefgroep waarin de 

partijen verantwoordelijkheden vastleggen in de aanloopfase tot realisatie. 

b. Naast genoemde documenten zijn in hoofdlijnen de volgende stappen gezet: 
• Verzameling technische adviezen over de aanleg van de haven.
• Uitvoering van marktuitvraag met het doel een bureau te selecteren die de initiatief-

groep begeleidt bij de ontwerpfase en de ruimtelijke procedures. Inmiddels is er een 
bureau gekozen en doel is op korte termijn de offerte te ondertekenen. 

• De raad is op meerdere momenten bijgepraat over de voortgang van het project. De raad 
heeft in juli 2021 ingestemd met een extra bijdrage ten behoeve van de aanloopkosten. 

• Het participatietraject is gestart, waarbij we in augustus 2021 een bewonersbijeen-
komst hebben georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn we gestart met een klank-
bordgroep, waarin omwonenden, een lid van de initiatiefgroep en de projectleider deel-
nemen. Met de klankbordgroep worden de plannen stapsgewijs besproken en verder 
ontwikkeld. 

• Inmiddels spreken we over een bredere gebiedsontwikkeling waarbij de haven een on-
derdeel is. We betrekken ook de strook tussen de haven en Loswal bij het plan en de 
vernieuwing van de Loswal zelf. De vraagt bredere ambtelijke betrokkenheid. 

We staan nu aan de start van de ontwerpfase waarbij het schetsontwerp omgezet wordt in een 
definitief ontwerp en waarbij ook een start kan worden gemaakt met de ruimtelijke procedures. 
Dit zal gebeuren onder begeleiding van een extern adviesbureau. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan een plan voor de herontwikkeling van de Loswal en omgeving. 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
In de zomer en in het najaar zijn twee Heuvelrug Voorbeeldtuinen gerealiseerd. Één in het park-
je bij de Gedachteniskerk en één naast de Ontmoetingskerk. Een Heuvelrugtuin is een klein 
stukje Nationaal Park. De Voorbeeldtuinen zijn toegankelijk voor publiek en stimuleren bewo-
ners om van hun eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken.
In het najaar werd ook de Boscast gelanceerd; een podcast gericht op kinderen in de leeftijd 5 
tot en met 12 jaar. Één van de afleveringen is toegewijd aan de legende van Cunera. De Boscast 
is te luisteren op Spotify.

Tijdens de beleefweek in het najaar vond een grootschalige opschoonactie plaats. In totaal 
is ruim 200 kilometer aan wandelpaden zwerfafvalvrij gemaakt. Voor deze gelegenheid was 
Kwintelooijen ingericht als verzamellocatie voor de deelnemende vrijwilligers.
Gedurende het jaar is toegewerkt naar de implementatie van het Ruitervignet. Gemeente  
Rhenen neemt deel aan dit vignet voor ruiters en menners. Dit betekent dat men een vignet 
dient aan te schaffen om gebruik te maken van de ruiterpaden in onze gemeente en andere 
deelnemende gebieden. In totaal omvat het vignetgebied zo’n 227 kilometer. De opgehaalde 
gelden worden ingezet voor onderhoud en beheer. Op deze manier draagt de gebruiker bij aan 
de kosten om de ruiterpaden in stand te houden.   
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Kwintelooijen 
In juli 2020 werd de marktuitvraag gewonnen door twee ondernemers, die onder de naam Bij-
Quinty hun ontwerp hadden ingediend. Gedurende 2021 zijn de onderstaande stappen gezet: 

a. In maart 2021 is de opstalovereenkomst getekend tussen de gemeente en BijQuinty. 
Aan die ondertekening ging een lange periode van onderhandeling aan vooraf, met 
name over de kostenverdeling met betrekking tot noodzakelijke vooronderzoeken en 
afspraken over de verantwoordelijkheden in de aanloop naar de realisatie van de voor-
ziening. 

b. Op twee momenten in de periode januari – april 2021 presenteerden de initiatiefne-
mers hun ontwerp in de welstandscommissie die in beide gevallen met een negatief 
advies kwam. 

c. In mei 2021 namen beide ondernemers het besluit om de aandelen van BijQuinty BV 
over te dragen aan een derde partij omdat zij tot de conclusie kwamen dat zij zelf niet in 
staat bleken om hun plan te realiseren, onder andere vanwege het feit dat ze de finan-
ciering niet rond kregen. 

d. In september 2021 gaf de gemeente toestemming om de aandelen van BijQuinty over 
te dragen aan de nieuwe eigenaar van BijQuinty BV, tevens eigenaar van Ingenious  
Tomorrow. 

e. In de periode september - december 2021 presenteerde de nieuwe eigenaar tot twee 
keer toe een nieuw ontwerp aan de Welstandscommissie. Onlangs heeft de commissie 
een principe akkoord afgegeven. 

De volgende stap is dat de eigenaar de omgevingsvergunning gaat aanvragen. Daartoe dient hij 
een definitief ontwerp uit te werken. Met het oog op de aanvraag omgevingsvergunning is er  

 
bij collega’s intern alvast een advies gevraagd op basis van het voorliggende schetsontwerp. De 
planning van de eigenaar is om medio 2022 de bouw te realiseren.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op gebied van Economie & 
Toeriscme druk op onderstaande link. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Jaar- 
rekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen

Jaar- 
rekening 

2020

Jaar- 
rekening

 2019

Baten 362 V 251 V 354 V 462 V

Lasten 1.439 N 1.506 N 1.293 N 1.342 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.077 N 1.255 N 939 N 880 N

Onttrekking uit reserves 32 V 97 V 47 V 48 V

Toevoeging aan reserves 18 N 2 N 69 N 64 N

Mutaties reserves (B) 14 V 96 V 22 N 16 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.063 N 1.159 N 962 N 896 N

Link naar wettelijke
indicatoren
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Veiligheid en handhaving H 2.6

Inleiding 
Het programma veiligheid & handhaving bestaat uit taken op het gebied van openbare orde, waaronder de aanpak 
van overlast en criminaliteit. Daarnaast gaat het programma over toezicht en handhaving en de fysieke veiligheid door 
brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

 • In het Integraal Veiligheidsplan en het Uitvoeringsplan staan de doelen en prioriteiten die 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.

 • Met toezicht en handhaving zetten we in op het vergroten van de naleving van regels en beleid. Dat is belangrijk, 
omdat we met de naleving van die regels en dat beleid samen met onze inwoners zorgen voor een leefbaar, gezond 
en veilig Rhenen.

De Veiligheidsregio Utrecht waarborgt de fysieke veiligheid van burgers en bedrijven door een doelmatige en slagvaar-
dige crisisorganisatie, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

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

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na 

vastgestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 57 V 25 V 77 V 56 V

Lasten 2.299 N 2.392 N 2.215 N 2.104 N

Saldo van baten en lasten (A) 2.242 N 2.367 N 2.139 N 2.049 N

Onttrekking uit reserves 75 V 122 V 149 V 82 V

Toevoeging aan reserves 31 N 0 N 41 N 0 N

Mutaties reserves (B) 44 V 122 V 108 V 82 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 2.198 N 2.246 N 2.031 N 1.967 N
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6.1
OPENBARE ORDE 
EN VEILIGHEID

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
2.6.1.1  Zorgdragen voor het vergroten van de algehele veiligheid (objectief en subjectief) van 

onze inwoners en aanpak van ondermijnende criminaliteit.
2.6.1.2  Fysieke veiligheid van burgers en bedrijven waarborgen door een doelmatige en slag-

vaardige organisatie van de brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpver-
lening. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: de criminaliteitsaanpak, ondermijning, buurt-
bemiddeling, demonstraties, brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige zorg. Daar-
naast is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de onderwerpen die hierna volgen.

Crisisbeheersing
In het algemeen bestuur van de VRU is in november 2021 het Regionaal crisisplan 2021-2023 
vastgesteld. Het betreft een technische aanpassing waarbij invulling wordt gegeven aan een 
meer flexibele regionale crisisorganisatie, dat beter toepasbaar is op andersoortige crises dan 
de klassieke flitsrampen. De VRU en Utrechtse gemeenten zijn in het najaar van 2021 begonnen 
met de doorontwikkeling van de regionale bevolkingszorg. Bevolkingszorg zijn de maatregelen 
en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Doel is te komen tot 
een kleinere en meer effectieve regionale bevolkingszorgorganisatie. In maart 2022 wordt een 
nieuw model opgeleverd aan de gemeenten en de VRU. De planvorming voor de lokale bevol-
kingszorg van de gemeente Rhenen is geactualiseerd in 2021. En er is een start gemaakt om lo-
kale collega’s die een rol hebben in de lokale bevolkingszorg weer vakbekwaam te maken door 
oefen- en trainingssessies. In 2021 is het integraal crisisplan gemeente Rhenen vastgesteld. 
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Openbare orde en veiligheid H 2.6.1

Met het integraal crisisplan wil de gemeente Rhenen op een toegankelijke en eenduidige wijze 
reageren op een breed scala van mogelijke crises, inclusief cybercrises. In het laatste kwartaal 
van 2021 organiseerden we een oefen- en trainingssessie gericht op het integraal managen van 
crises, met name cybercrises, voor collega’s die een rol hebben in het crisismanagement van 
de gemeente Rhenen. Voor 2022 wordt een jaarplan opleiden, trainen en oefenen gemaakt op 
basis van behoefte en noodzaak. In 2021 zijn business impact analyses uitgevoerd voor een be-
drijfscontinuïteitsplan voor de kritische processen van de gemeente Rhenen. Het bedrijfscon-
tinuïteitsplan wordt in de loop van 2022 vastgesteld. Met een bedrijfscontinuïteitsplan zijn 
bedrijfsprocessen van de gemeente Rhenen weerbaarder bij verstoringen, zoals cybercrises.

Ondermijning
In 2021 hebben we samen met de politie, het OM, het RIEC en andere partners hard gewerkt 
aan de aanpak van ondermijning. Er is gekeken hoe we onze informatiepositie konden verbete-
ren. Daarnaast zijn de integrale controles breder ingestoken dan alleen het thema autobranche. 
In het voorjaar zijn we ook gestart met een project voor een weerbaarder buitengebied, met 
als doel de faciliterende rol van agrarische bedrijven te doorbreken. Bij dit project ging de boa’s, 
politie en het RIEC letterlijk ‘de boer op’. Zij bezochten boeren op hun eigen erf en gingen 
laagdrempelig in gesprek over ondermijning. Inmiddels zijn veel erfbezoeken afgelegd en is het 
grootste gedeelte van het buitengebied benaderd. De gesprekken werden door de inwoners 

en ondernemers als zeer positief ontvangen. Om goede gesprekken te voeren hebben de toe-
zichthouders/boa’s in juni 2021 een workshop gevolgd over het herkennen van ondermijning 
in het buitengebied. Naast dit project is in de periode van 25 mei t/m 27 september 2021 
een campagne gevoerd tegen drugslabs. Het doel van de campagne was de bewustwording en 
de meldingsbereidheid te vergroten. Enerzijds door de zichtbaarheid en naamsbekendheid van 
MMA (Meld Misdaad Anoniem) te vergroten. Anderzijds door mensen te wijzen op de gevaren 
van XTC en drugslabs en door mensen te leren hoe ze signalen ondermijning kunnen herken-
nen. Gelet op het aantal bereikte personen was het een geslaagde campagne. Als laatste is er 
in november 2021 een online workshops aangeboden voor interne collega’s om kennis te laten 
maken met MMA als meldpunt. Voor de aanpak van ondermijning zijn meldingen cruciaal. In 
deze workshop kregen collega’s niet alleen meer informatie over dit meldpunt, maar ook hoe 
zij mensen kunnen verwijzen naar MMA als professional.

Wat hebben we gemeten?
Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op gebied van veiligheid druk 
op onderstaande link. 

Link naar wettelijke 
indicatoren
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Wie hadden we daarbij nodig?

Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

Specifiek 2021: ondersteuning gemeenten COVID-19. Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de 
regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een 
belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van 
COVID-19. De reguliere werkzaamheden van de VRU zijn uiteenlopend van aard. Voor een toelichting zie 
de link rechtsonder op deze pagina.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico’s : De VRU schat de omvang van de (rest)risico's in op € 555.000. Hiervan is € 524.000 voor (onvoor-
ziene) exploitatierisico's. Het geraamde restrisico hiervoor is ingeschat op 0,50% van de totale lasten. De 
beschikbare weerstandscapaciteit incidenteel bedraagt € 1,4 miljoen.

Financiën

Bron: Jaarstukken 2020 en voorlopige jaarstukken 2021    

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen  23.237  17.732 

Vreemd vermogen  62.708  47.178 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves)  100.073 V  98.332 V

Gerealiseerd resultaat  3.102 V  2.129 V 
Begroting 2021

(concept)
Jaarrekening 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

Veiligheidsregio Utrecht Utrecht GR www.vru.nl Ja

Maatschappelijk doel Rhenen

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

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Financiële bijdrage (x € 1.000) 2021 2020

Jaarlijkse bijdrage gemeente
Rhenen

 1.140 N  1.112 N
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Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na 

vastgestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 12 V 0 N 11 V 20 V

Lasten 1.578 N 1.643 N 1.551 N 1.416 N

Saldo van baten en lasten (A) 1.566 N 1.643 N 1.539 N 1.396 N

Onttrekking uit reserves 75 V 100 V 149 V 82 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 41 N 0 N

Mutaties reserves (B) 75 V 100 V 108 V 82 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.490 N 1.544 N 1.431 N 1.314 N
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6.2
HANDHAVING

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken?
Beleidsdoel
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers met elkaar in een schone, 
leefbare en veilige omgeving wonen, leven en verblijven. 
2.6.2.1  Voldoende toezicht op handhaving van beleid, waardoor de leefbaarheid in onze sa-

menleving wordt vergroot. 

Wat hebben we er voor gedaan? 
Tot de reguliere activiteiten behoren onder meer: toezicht, juridische en bestuurlijke hand-
having en de taken van de boa’s. Daarnaast is er in 2021 speciale aandacht geweest voor de 
onderwerpen die hierna volgen.

Handhaving in corona-tijd
Door corona is een groot deel van de boa-capaciteit naar het toezicht en de handhaving van 
de coronamaatregelen gegaan. De boa’s zijn nadrukkelijk in gesprek gegaan met ondernemers 
en inwoners over de maatregelen die op dat moment golden. Daarbij is persoonlijk contact 
gezocht om uitleg te geven en mee te denken in oplossingen. In bepaalde gevallen is strenge 
controle toegepast, omdat duidelijk werd dat de maatregelen niet werden nageleefd. Tijdelijk 
wordt extra boa-capaciteit ingezet (met behulp van extra gelden van het rijk) om de naleving 
van de coronamaatregelen te vergroten. De inzet op de coronamaatregelen gaat ten koste van 
de normale werkzaamheden. Bepaalde prioriteiten hebben voorrang gekregen, zoals de leef-
baarheid in de wijk en jeugdoverlast. Zichtbaar is dat de verdraagzaamheid naar elkaar van 
inwoners onderling afneemt en dat mensen minder gewend zijn met elkaar samen te leven in 
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een actieve maatschappij. Dat uit zich in de vele meldingen van overlast van buren en van 
overlast door jongeren. Hier is en wordt veel capaciteit op ingezet. Hoewel de inzet van 
deze capaciteit niet direct ziet op de handhaving van de coronamaatregelen, is de noodzaak 
om deze inzet te leveren wel een gevolg van de coronamaatregelen. In 2021 is nauwelijks 
controle geweest op de Alcoholwet, hoewel dit wel op de planning stond. Daarnaast is de 
controle van de BRP (Basisregistratie Personen) in bepaalde momenten van het jaar afge-
schaald, vanwege de veiligheid van inwoners en medewerkers. Dit is overigens wel weer in-
gelopen op de momenten dat deze controles wel konden plaatsvinden. Er is nauwelijks inzet 
geweest op het parkeren in de wijken anders dan in de binnenstad. Ook voor de handhaving 
van de spitsafsluiting en overige kleinere overtredingen van de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) waarbij geen gevaar aanwezig was, was geen capaciteit beschikbaar.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 46 V 25 V 65 V 36 V

Lasten 722 N 749 N 665 N 688 N

Saldo van baten en lasten (A) 676 N 724 N 599 N 652 N

Onttrekking uit reserves 0 N 22 V 0 N 0 N

Toevoeging aan reserves 31 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 31 N 22 V 0 N 0 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 707 N 702 N 599 N 652 N
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    Programma 
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
7 

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

Het programma algemene dekkingsmiddelen is onderverdeeld in 2 deel-
programma’s: belastingen en overige algemene dekkingsmiddelen. De be-
leidsdoelen belastingen zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 36.558 V 36.376 V 34.948 V 33.104 V

Lasten 1.278 N 1.574 N 2.227 N 2.189 N

Saldo van baten en lasten (A) 35.280 V 34.803 V 32.721 V 30.915 V

Onttrekking uit reserves 612 V 535 V 126 V 336 V

Toevoeging aan reserves 684 N 562 N 633 N 385 N

Mutaties reserves (B) 72 N 28 N 507 N 49 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 35.207 V 34.775 V 32.213 V 30.866 V
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Inleiding
Onder het deelprogramma belastingen zijn alle belastingop-
brengsten opgenomen evenals de dienstverleningsovereen-
komst (DVO) uitvoering belastingen met de gemeente Ede. 
De DVO is in 2016 afgesloten met een looptijd van 5 jaar. Eind 
2021 heeft het college besloten om de DVO met de gemeen-
te Ede te verlengen.

Indicatoren
Voor een toelichting op de indicatoren over de lokale heffin-
gen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 6.003 V 6.004 V 5.839 V 5.776 V

Lasten 519 N 451 N 494 N 641 N

Saldo van baten en lasten (A) 5.483 V 5.552 V 5.345 V 5.135 V

Onttrekking uit reserves 433 V 439 V 2 V 134 V

Toevoeging aan reserves 503 N 503 N 386 N 275 N

Mutaties reserves (B) 70 N 64 N 384 N 141 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 5.414 V 5.488 V 4.960 V 4.994 V

BELASTINGEN
Deelprogramma7.1
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Inleiding
In dit deelprogramma zijn alle overige baten en lasten (inclusief 
reserves) verantwoord die we niet aan de inhoudelijke program-
ma’s kunnen toerekenen. Hieronder vallen de uitkeringen uit het 
gemeentefonds, rentelasten en de vennootschapsbelasting. 

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021
Begroting na vast-

gestelde wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Baten 30.555 V 30.372 V 29.109 V 27.328 V

Lasten 759 N 1.122 N 1.733 N 1.549 N

Saldo van baten en lasten (A) 29.796 V 29.250 V 27.376 V 25.780 V

Onttrekking uit reserves 179 V 96 V 124 V 202 V

Toevoeging aan reserves 181 N 59 N 247 N 110 N

Mutaties reserves (B) 3 N 37 V 123 N 92 V

Gerealiseerd resultaat (A+B) 29.794 V 29.287 V 27.253 V 25.872 V

7.2Deelprogramma
OVERIGE DEKKINGSMIDDELEN
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Overige dekkingsmiddelen H 2.7.2

Nadere toelichting algemene (dekkings)middelen
Overeenkomstig de verslagleggingsregels van de BBV is hierna een meer gedetailleerd inzicht 
gegeven in de algemene (dekkings)middelen. 

Onvoorzien
De post onvoorzien is in de begroting 2021 in zijn geheel geraamd en niet per (deel)programma. 
Er is onderscheid gemaakt tussen onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel. De post on-
voorzien van € 15.000 per jaar kan ingezet worden als de criteria van de 3-O’s van toepassing zijn: 
Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. De posten onvoorzien zijn in 2021 niet ingezet. 
Dit betekent dat het geld dat hiervoor beschikbaar was ten gunste is gekomen van het resultaat. 

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1-1-2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet VPB) van toepassing 
op alle overheidsbedrijven en dus ook voor de gemeente Rhenen. Deze wet ondersteunt samen 
met de Wet Markt en Overheid het streven van het kabinet / Europese Unie om een gelijk 
speelveld te creëren voor overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen. De afgelopen ja-
ren was de gemeente geen vennootschapsbelasting verschuldigd. We verwachten ook in 2021 
geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. Zie ook de toelichting op pagina 225.

Overhead

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Personele overhead 
(taakvelden)*

3.687 N 3.885 N 3.711 N 3.735 N

Materiële overhead 
(taakvelden)

2.648 N 2.910 N 2.494 N 2.634 N

Toegerekend 50 % flex-
team incl. werkdrukbudget

167 N 163 N 149 N 113 N

Totale overhead 6.502 N 6.958 N 6.354 N 6.482 N

Doorbelast aan projecten 195 V 263 V 136 V 0 N

Totale overhead 6.307 N 6.695 N 6.218 N 6.482 N

De cijfers over de lasten van de overhead bij de jaarrekening 2021 zijn exclusief de gevolgen 
van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. 

Overige (dekkings)middelen

(x € 1.000)
Jaarrekening 

2021

Begroting na 
vastgestelde 

wijzigingen
Jaarrekening 

2020
Jaarrekening 

2019

Lokale heffing waarvan de 
besteding niet gebonden

6.001 V 5.992 V 5.818 V 5.730 V

Uitkeringen uit het 
gemeentefonds

30.214 V 30.017 V 27.619 V 25.854 V

Dividend 110 V 110 V 78 V 189 V

Saldo financieringsfunctie 5 V 22 N 15 V 8 V

Overige 1.123 N 1.322 N 1.316 N 915 N

Totaal overige 
dekkingsmiddelen

35.207 V 34.775 V 32.213 V 30.866 V

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

2015 2016

Ontwikkelingen gemeentefonds 2015 - 2021

2017 2018 2019 2020 2021
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Openbaar belang

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat is ervoor gedaan?

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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Financiën

Bron: Jaarstukken 2020 en 2021.

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 5.062. 000  5.097. 000 

Vreemd vermogen 143.995. 000  155.262. 000 

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 529. 000 V 489. 000 V

Netto winst na belastingen 236. 000 V  221. 000  V

Wie hadden we daarbij nodig?

Jaarrekening 2020
(concept)
jaarrekening 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

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

Maatschappelijk doel Rhenen

Waarborgen van het publiek belang.

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Dividend voorafgaand jaar (x € 1.000) 2021 2020

110 V 77 V

Dividend over 2021
De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt € 236 miljoen (2020: € 221 mil-
joen). Aan de aandeelhouders wordt tijdens de AVA op 21 april 2022 gevraagd in 
te stemmen met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na 
belasting en na andere aftrekposten aan dividend uit te keren. Dit komt neer op een 
dividendbedrag van € 127 miljoen (2020: € 101 miljoen). Het dividend bedraagt  
€ 2,28 per aandeel (2020: € 1,81). De uitkering voor Rhenen bedraagt € 139.160. 
Deze opbrengst wordt verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022.
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Overige dekkingsmiddelen H 2.7.2

Wie hadden we daarbij nodig?

Openbaar belang

Vitens behartigt de belangen van zijn publieke aandeelhouders bij het voorzien in veilig en betrouwbaar 
drinkwater in het verzorgingsgebied.

Wat willen we bereiken?

De primaire taak en missie van Vitens is om te zorgen voor drinkwater. Vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit leveren aan iedereen in het verzorgingsgebied. 
Betrouwbaar en beschikbaar drinkwater. Voor nu en later. Dat is de bron van ons bestaan.

Wat is ervoor gedaan?

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten blijkt uit het jaarverslag:
1.  dat de klanttevredenheid op peil is gebleven. 
2.  uitvoerbaarheid van het investeringsprogramma een uitdaging is door conflicterende wetgeving en  
 krapte in de aannemerij.
3.  dat met provincies en waterschappen samenwerkingsagenda’s zijn opgezet voor het verduurzamen van 
 de waterwinningen.
Aandachtspunt: watertransitie gaat te langzaam, doordat de bestuurlijke besluitvorming vertraagt als gevolg 
van conflicterende belangen, zoals de woningbouwopgave, energietransitie, klimaatcrisis en stikstofcrisis.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Financiën

Bron: Jaarstukken 2020 en 2021.

Balans (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 600.300 559.200

Vreemd vermogen 1.387.800 1.340.100

Exploitatie (x € 1.000) 2021 2020

Omvang baten (excl. reserves) 396.100 V 390.400 V

Netto winst na belastingen 19.400 V  23.900 V Jaarrekening 2020
(concept)
jaarrekening 2021

Verbonden partij Gevestigd Rechtsvorm Webadres Wettelijke verplichting

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

Maatschappelijk doel Rhenen

Waarborgen van het publiek belang.

Belang en bijdrage Rhenen

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

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

Dividend voorafgaand jaar (x € 1.000) 2021 2020

 0  0 

Dividend over 2021
Op 15 maart is het dividendvoorstel 2021 ontvangen. De Directie stelt, na goedkeu- 
ring door de Raad van Commissarissen, voor het resultaat na belastingen als volgt 
te bestemmen: geen uitkering van dividend op gewone aandelen en het netto- 
resultaat ad € 19,4 miljoen toevoegen aan de overige reserves.
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H 3.0Inleiding paragrafen

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

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft de volgende zeven 
paragrafen verplicht voor:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Kapitaalgoederen 
4. Financiering 
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

In aanvulling op de verplichte paragrafen zijn twee extra paragrafen toege-
voegd omdat het relevant is om u als raad meer controle en inzicht te bieden 
op deze onderwerpen:

8. Subsidieverlening 
9. Duurzaamheid 

101



 3.1

Lokale heffingen
102



3.1   Lokale heffingen

3.1.0 Inleiding
In het jaar 2021 vormen de lokale heffingen 22% van de totale baten van de gemeente. De 
lokale heffingen zijn daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. 

In deze paragraaf worden de volgende onderdelen toegelicht:
1. Wat zijn lokale heffingen? 
2. Het (gemeentelijk) beleid?
3. De inkomsten uit de lokale heffingen en de kostendekking. 
4. Lokale lastendruk. 

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

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

Rechten: 
Rechten worden geheven voor diensten die geleverd worden aan een individuele aanvrager. 
Rechten worden ook wel leges of retributies genoemd. Voorbeelden zijn het aanvragen van een 
rijbewijs of omgevingsvergunning en de lijkbezorging. 
Bij het heffen van rechten gelden beperkingen: er mag geen winst gemaakt worden op de dien-
sten en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maximumtarief bepaald. 

(Bestemmings)heffingen: 
(Bestemmings)heffingen worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een dui-
delijk algemeen belang. De opbrengsten kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke 
taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Voorbeelden zijn de afvalstoffen- en riool-
heffing. 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. 

3.1.2 Het gemeentelijk beleid 
De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen en tevens de  
hoogte van de tarieven. In het collegeprogramma 2018 - 2022 zijn de volgende uitgangspunten  
opgenomen over de ontwikkeling van de lokale lasten.

Beleidsdoel bij belastingen, rechten en (bestemmings)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 rechten en (bestemmings)heffingen.

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

In 2021 heeft de commissie BBV de notitie lokale heffingen gepubliceerd. De volgende aanpas-
singen uit de notitie zijn noemenswaardig:
- Efficiency voordelen op afval- en riool dienen ten gunste te komen van het resultaat van de 

gemeente of te worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve;
- Voor te verwachten toekomstige kosten die samenhangen met aanvragen van (bouw)ver-

gunningen in het kalenderjaar dient een voorziening te worden gevormd. Voorheen werden 
de baten als een kortlopende schuld opgenomen op de balans.

De notitie van de commissie BBV brengt 
op hoofdlijnen geen aanpassing van de 
paragraaf lokale heffingen met zich mee, 
maar leidt wel tot financiële aanpassin-
gen. Tot op heden werden in Rhenen de 
efficiencyvoordelen bij riolering en afval 
toegevoegd aan een egalisatievoorzie-
ning. Deze voorzieningen werden ingezet 
om nadelige gevolgen bij de exploitatie 
van afval en/of riolering te egaliseren of 
voor tariefsverlaging. Op basis van de re-
gelgeving dienen de egalisatievoorzienin-
gen te worden opgeheven en de daarin 
aanwezige middelen te worden toege-
voegd aan een nieuwe bestemmingsre-
serve. Met de accountant is afgesproken 
niets meer aan deze voorzieningen toe 
te voegen. Als de voorzieningen leeg zijn, 
dan worden ze opgeheven.    

103



3.1Lokale heffingen

3.1.3 Inkomsten lokale heffingen
De totale gerealiseerde inkomsten uit de lokale heffingen bedragen € 11.565.000. Dit is  
€ 227.000 hoger dan is opgenomen in de begroting 2021 bij de legesverordening. De verde-
ling naar soort inkomsten is in onderstaande tabel weergegeven. De hogere inkomsten hangen 
vooral samen met de hogere baten leges omgevingsvergunningen en de baten lijkbezorging.

Inkomsten uit lokale heffingen ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Subtotaal belastingen 5.818 V 5.936 V 5.972 V 37 V

Subtotaal rechten 1.041 V 1.520 V 1.767 V 247 V

Subtotaal (bestemmings)
heffingen

3.215 V 3.838 V 3.863 V 25 V

Totaal belastingen, leges 
en heffingen

10.074 V 11.293 V 11.602 V 309 V

In de volgende onderdelen worden de lokale heffingen verder toegelicht. Bij de belastingen wordt 
daarbij ook aandacht besteed aan de kwijtscheldingen en de bezwaren en beroepen op WOZ-be-
schikkingen. Bij de rechten en (bestemmings)heffingen wordt ingegaan op de kostendekking.

3.1.3.1 Belastingen nader toegelicht
Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven zijn de inkomsten uit belastingen niet gelabeld. Deze kunnen 
voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen worden ingezet.

Financiën
De opbrengst uit belastingen ligt bij de jaarrekening 2021, met een bedrag van € 5.972.000, 
in het verlengde van de verwachtingen daarover bij de vaststelling van de legesverordening in 
december 2020.

Inkomsten uit belastingen ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

OZB eigendom woningen 3.159 V 3.220 V 3.230 V 10 V

OZB eigendom en gebruik 
niet-woningen

1.345 V 1.368 V 1.393 V 26 V

Precariobelasting buizen, 
kabels, draden of leidingen

990 V 992 V 991 V 1 N

Hondenbelasting 162 V 171 V 170 V 1 N

Toeristenbelasting 91 V 107 V 106 V 2 N

Precariobelasting 25 V 26 V 37 V 11 V

Eigendom roerende 
woon-/bedrijfsruimten

1 V 1 V 1 V 0 V

Ondernemersfonds 48 V 53 V 47 V 7 N

Totaal belastingen 5.818 V 5.936 V 5.972 V 37 V
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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 2021 is voor € 99.250 (2020: € 84.750) 
aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden.  Het aantal aanvragen ligt met het aantal van 
440 in lijn met het aantal in 2020.

Kwijtscheldingen Aantal 2020 Aantal 2021

Automatische kwijtscheldingen via IB 158 169

Toekenning individuele verzoeken 108 132

Gedeeltelijke toekenning individuele verzoeken 19 4

Afwijzing individuele verzoeken 127 128

Verzoeken nog in behandeling op 31-12-2021 18 7

Totaal aantal aanvragen kwijtscheldingen 430 440

3.1.3.2 Rechten nader toegelicht
Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven worden rechten geheven voor diensten die geleverd worden 
aan een individuele aanvrager. Denk aan het aanvragen van een rijbewijs of een omgevingsver-
gunning. Deze rechten worden ook wel leges of retributies genoemd. Bij het heffen van rechten 
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. 

De gemeente Rhenen kent vier verordeningen voor het heffen van rechten. De verordeningen 
2021 zijn in december 2020 vastgesteld. 

Verordening Grondslag van de heffing van rechten

Verordening leges 2021 Titel 1: algemene dienstverlening
Titel 3: dienstverlening vallen onder Europese 
dienstenrichtlijnen en niet vallend onder titel 2

Verordening leges omgevings-
vergunningen 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

Financiën
De totale opbrengsten uit rechten ligt bij de jaarrekening 2021 met een bedrag van € 1.767.000 
ruim € 200.000 hoger dan de verwachtingen daarover bij de vaststelling van de legesverorde-
ning in december 2020. De voornaamste verschillen treden op bij de verordening leges omge-
vingsvergunning (titel 2) en de verordening lijkbezorging.  

Inkomsten uit rechten ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Verordening leges 2021: 
Titel 1 en titel 3

219 V 305 V 318 V 13 V

Verordening leges omge-
vingsvergunningen (titel 2)

568 V 699 V 819 V 119 V

Verordening lijk-
bezorgingsrechten

479 V 551 V 621 V 70 V

Verordening marktgelden 8 V 9 V 9 V 0 V

Totaal rechten 1.275 V 1.564 V 1.767 V 203 V
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Kostendekking rechten
Zoals eerder aangegeven mogen de geheven rechten niet winstgevend zijn, maar ten hoogste 
alle kosten voor de dienstverlening dekken. Dit uitgangspunt geldt op het niveau van de veror-
dening. In onderstaande overzichten is zowel de kostendekking per verordening als de kosten-
dekking per hoofdstuk binnen de verordening  weergegeven. Voor de verordening marktgelden 
is de mate van kostendekking niet in beeld.

Kostendekkingspercentage rechten per verordening ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verordening leges titel 1 en titel 3 31% 41% 48%

Verordening leges omgevingsvergunning (titel 2) 75% 83% 89%

Verordening lijkbezorgingsrechten 52% 100% 102%

Verordening marktgelden n.b. n.b. n.b.

Specificatie kostendekking verordening leges 2021 titel 1 en 3

Kostendekking van verordening leges titel 1 en titel 3: verordening leges ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Loonkosten 241 N 272 N 233 N 39 V

Materiële kosten 205 N 218 N 234 N 17 N

BTW 43 N 37 N 38 N 1 N

Overhead 217 N 225 N 152 N 73 V

Totale lasten 706 N 752 N 658 N 94 V

Legesopbrengsten 219 V 305 V 318 V 13 V

Dekkingspercentage 
leges titel 1 en titel 3

31% 41% 48%

De kostendekking van titel 1 en titel 3 ligt op 48%. Dit is 7% hoger dan bij de begroting was opge-
nomen (41%). Dit heeft met de lagere kosten voor het organiseren van evenementen te maken. 

Specificatie kostendekking verordening leges 2021 titel 2

Kostendekking van verordening leges titel 2: verordening leges omgevingsvergunningen 
( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Loonkosten 332 N 420 N 364 N 57 V

Dotatie voorziening artikel 
44 lid 2*

0 N 0 N 88 N 88 N

Materiële kosten 107 N 124 N 177 N 53 N

BTW 23 N 37 N 58 N 21 N

Overhead 299 N 263 N 238 N 25 V

Totale lasten 760 N 843 N 925 N 81 N

Legesopbrengsten 568 V 699 V 819 V 119 V

Dekkingspercentage 
leges titel 2

75% 83% 89%

De kostendekking ten aanzien van de leges uit titel 2 ligt op 89%. Dit is hoger dan het percen-
tage aan kostendekking dat bij de begroting was opgenomen (83%). Het verschil hangt samen 
met de kosten voor bestemmingsplannen. In 2021 zijn de kosten volledig via anterieure over-
eenkomsten verhaald waardoor er geen sprake meer is van leges. 

Nadere toelichting financiën leges omgevingsvergunning
In 2021 zijn meer legesopbrengsten omgevingsvergunning ontvangen. Een deel daarvan hangt 
samen met de aanvragen voor een vergunning eind 2021. De baten die bedoeld zijn om de 
kosten van de ambtelijke inzet in 2022 te dekken zijn bij de jaarrekening toegevoegd aan de 
voorziening bouwleges. 

Specificatie verordening lijkbezorgingsrechten
De kostendekking van de verordening lijkbezorgingsrechten ligt met 102% in lijn met de ver-
wachting daarover bij de vaststelling van de legesverordening in december 2020. De kosten-
dekking ligt iets boven de 100% en vormt daarmee een aandachtspunt bij de eerstvolgende 
legesverordening. 

Link naar specificatie 
kostendekking leges

Link naar specificatie 
kostendekking lijkbezorging
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Kostendekking lijkbezorgingsrechten ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Lasten

1.0 Directe personeelslasten 142 N 162 N 166 N 4 N

2.0 Materiële kosten 153 N 141 N 131 N 10 V

3.0 Kapitaallasten
investeringen

55 N 40 N 38 N 2 V

4.0 Overhead 71 N 112 N 115 N 3 N

5.0 BTW 31 N 30 N 26 N 4 V

6.0 Toevoeging voorziening 
onderhoud gebouwen

24 N 24 N 15 N 9 V

Totale lasten 476 N 509 N 491 N 18 V

Baten

Opbrengst grafrechten 214 V 241 V 283 V 43 V

Opbrengst onderhoud graf 265 V 302 V 338 V 35 V

Totaal opbrengst grafrechten 479 V 543 V 621 V 78 V

Mutaties in de voorziening

Toevoeging voorziening 267 N 272 N 353 N 81 N

Onttrekking voorziening 33 V 236 V 231 V 5 N

Totale baten 246 V 507 V 499 V 86 N

Dekkingspercentage 52% 100% 102%

(baten als percentage van lasten)

Nadere toelichtng financiën leges lijkbezorging
De opbrengsten grafrechten zijn bij de jaarrekening € 78.000 hoger dan de verwachtingen 
erover in de begroting 2021 bij de legesverordening. Het betreft vooral extra baten voor de 
(meerjarige)afkoopsommen zoals onderhoud. Deze baten zijn toegevoegd aan de egalisatie-
voorziening lijkbezorging. Deze baten worden gedurende de afkoopperiode uit de voorziening 
gehaald en toegevoegd aan de exploitatie lijkbezorging.

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

3.1.3.3 (Bestemmings)heffingen nader toegelicht
Heffingen worden in rekening gebracht voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk 
algemeen belang. De opbrengsten kunnen alleen besteed worden aan die specifieke taak of voor-
ziening waarvoor de heffing is opgelegd. 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 betreffen-
de taak of voorziening maakt. Voor deze heffingen wordt de kostendekking daarom weergegeven.

De gemeente Rhenen kent twee verordeningen voor het heffen van (bestemmings)heffingen-
rechten. 

Verordening
Grondslag van de heffing van
(bestemmings)heffingen

Verordening rioolheffing 2021 Gebruik van riolering voor afvalwater

Verordening afvalstoffenheffing 2021 Dienstverlening voor het ophalen en verwerken 
van afval

Financiën
De totale opbrengst uit de (bestemmings)heffingen van € 3.827.000 liggen in lijn met de ver-
wachtingen daarover in de begroting 2021 bij de legesverordening.

Inkomsten uit (bestemmings)heffingen ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Verordening riolering 1.127 V 1.534 V 1.524 V 10 N

Verordening afvalstoffen-
heffing

2.089 V 2.305 V 2.303 V 2 N

Totaal bestemmingsheffingen 3.216 V 3.839 V 3.827 V 12 N

Link naar specificatie bestemmingsheffingen
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Kostendekking (bestemmings)heffingen
Zoals eerder is a angegeven mag de gemeente bij de (bestemmings)heffingen niet meer in re-
kening brengen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. De kosten-
dekking riolering is bij de Jaarrekening gelijk aan de verwachtingen daarover bij de vaststelling 
van de verordening in december 2020. Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een aanzienlijke 
afwijking. Dit verschil wordt bij de specificatie kostendekking afval toegelicht.

Kostendekkingspercentage (bestemmings)heffingen per verordening ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 2021

Werkelijk

Kostendekking riolering 95% 97% 97%

Kostendekking afvalstoffenheffing 98% 97% 118%

Specificatie kostendekking afval
De kostendekking van bestemmingsheffing afval ligt met een percentage van 118% bij de jaar-
rekening substantieel hoger dan de verwachting daarover dan bij de verordening in december 
2020. De voornaamste reden hiervoor zijn de lagere lasten van € 425.000. Het voordeel hangt 
samen met de lagere verwerkingskosten van het restafval en afrekeningen uit voorgaande ja-
ren. Het percentage van 118% vormt een aandachtspunt bij de eerstvolgende belasting en le-
gesverordeningen. Bij de bestemmingsheffingen geldt het uitgangspunt van maximaal 100% 
kostendekking. Het financiële voordeel bij afval is meegenomen bij het voorstel voor resultaat-
bestemming. Als de raad daarmee instemt dan kan het financiële voordeel in de toekomst ten 
goede komen aan onze inwoners. 

Kostendekking afvalstoffenheffing ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Lasten

1.0 Lasten programma afval 2.106 N 2.007 N 1.880 N 127 V

2.0 Inkomsten programma afval, 
excl. heffingen

522 V 384 V 646 V 262 V

Toe te rekenen lasten: 0 N

Overhead 217 N 388 N 423 N 34 N

BTW 258 N 293 N 223 N 70 V

Totale lasten 2.058 N 2.305 N 1.880 N 425 V

Lasten 
(niet meegenomen in de heffing)

78 N 81 N 81 N 0 N

Baten

Opbrengst heffingen 2.089 V 2.305 V 2.303 V 2 N

Totale baten 2.089 V 2.305 V 2.303 V 2 N

Dekkingspercentage 98% 97% 118%

(baten als percentage van lasten)
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Specificatie kostendekking riolering
De kostendekking van de verordening riolering ligt met 97% in lijn met de verwachting daar-
over bij de vaststelling van de legesverordening in december 2020. 

Kostendekking riolering ( x € 1.000)

Jaarrekening 
2020

Werkelijk

Begroting 
2021

Verordening 
december 2020

Jaarrekening 
2021

Werkelijk

Verschil 
2021

Jaarrekening 
en begroting

Lasten

1.0 Lasten programma riolering 1.292 N 1.233 N 1.283 N 50 N

2.0 Inkomsten programma 
riolering, excl. heffingen

115 V 0 N 107 V 107 V

Toe te rekenen:

Overhead 143 N 143 N 143 N 0 V

BTW 188 N 157 N 204 N 47 N

Totale lasten 1.507 N 1.534 N 1.524 N 10 V

Lasten 
(niet meegenomen in de heffing)

113 N 55 N 55 N 0 N

Baten

Ontrekking egalisatievoorziening 
voor tariefsverlaging

416 V 0 N 0 N 0 N

Opbrengst heffingen 1.127 V 1.534 V 1.524 V 10 N

Totale baten 1.543 V 1.534 V 1.524 V 10 N

Dekkingspercentage 95% 97% 97%

(baten als percentage van lasten)

3.1.4 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 2021 ten opzichte 
van 2020 bedraagt € 79,62. Dit is een stijging van 10,08%. In onderstaande tabel is te zien 
hoe de lokale lastendruk opgebouwd is. 

Ontwikkeling lokale lastendruk
 

Verordening
2020

Verordening
2021

OZB-eigenaren (gemiddelde woning) € 382,57 € 390,69

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) € 279,00 € 365,00

Demping woonlasten* € 0,00 -€ 59,00

Rioolheffing (aansluiting) € 63,00 € 85,00

Rioolheffing (gebruik, op basis van 125m³ € 65,00 € 87,50

Totaal:

Gebruiker € 344,00 € 393,50

Eigenaar € 445,57 € 475,69

Eigenaar en gebruiker € 789,57 € 869,19

* 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.
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3.1.4 .1 Lokale lastendruk in perspectief
Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
(COELO) de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens van deze Atlas is voor het jaar 
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.

Vergelijking woonlasten 
In de Commissievergadering Bestuur en Financiën van 1 november 2021 ontstond een discussie 
over de vergelijking van de gemeentelijke woonlasten. Hierbij was de vraag vooral hoe de hoog-
te van de woonlasten het beste kan worden vergeleken met andere gemeenten. De vraag aan 
de Rekenkamer was om dit punt nader te duiden. 

Reactie rekenkamer in het kort 
In de begroting 2022 van de gemeente Rhenen wordt een vergelijking gemaakt op basis van de 
jaarlijkse publicatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overhe-
den (COELO): de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens van deze Atlas wordt een 
vergelijking gemaakt van de lokale lastendruk van de gemeente Rhenen. Deze vergelijkingen 
geven een goed inzicht in de verschillen met andere gemeenten in de (ruime) regio. 
De begroting geeft alleen de totale gemiddelde lokale lasten per huishouden weer, voor wat 
betreft afvalstoffenheffing is er een opsplitsing in een- en meerpersoonshuishoudens. De be-
groting van de gemeente Rhenen heeft een doorklikmogelijkheid naar de genoemde atlas lo-
kale lasten. Daarmee zijn goede vergelijkingen te maken van Rhenen met andere gemeenten of 
groepen van gemeenten, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht.

3.1Lokale heffingen

Link naar
Atlas lokale lasten

Link naar
Brief RekenkamerFoodvalley gemeenten

Landelijk

Provincie Gelderland

Omliggende gemeenten

Rhenen

Provincie Utrecht

Vergelijking lokale lastendruk 2021
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3.2Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de uitvoering van onze taken zijn risico's niet te vermijden. Risico's kunnen impact hebben 
op de realisatie van onze doelen. Het is daarom belangrijk om ze in beeld te hebben, zorgvuldig 
te kunnen afwegen en passende beheersmaatregelen te nemen. Als risico’s zich voordoen dan 
willen wij ze kunnen opvangen. De ratio weerstandsvermogen geeft een indicatie of wij hiertoe 
in staat zijn. Een gezond weerstandsvermogen is > 1,0. Dit betekent dat we financiële tegen-
vallers kunnen opvangen zonder dat dit leidt tot ombuigingen of aanpassingen in de uitvoering 
van taken.

Weerstandscapaciteit
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de hoogte van de restrisico’s 
(benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om de risico’s op te kunnen van-
gen (beschikbare weerstandscapaciteit). De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit 
is afgeleid van de risico-inventarisatie. De beschikbare weerstandscapaciteit is de financiële 
ruimte die de gemeente in de exploitatie en het vermogen beschikbaar heeft om de restrisico's 
te kunnen afdekken. In onderstaande tabel zijn deze middelen in beeld gebracht.

Weerstandscapaciteit geconsolideerd
(x € 1.000)

Begroting vastge-
steld nov 2020

Jaarrekening 
2021

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) 20 0

Onbenutte belastingcapaciteit 1.929 850

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 17.402 14.842

Resultaat lopende jaar -87 2.832

Niet beklemde bestemmingsreserves 2.682 4.442

Stille reserves P.M. P.M.

Totale weerstandscapaciteit 21.946 22.967

Weerstandscapaciteit exploitatie
De weerstandscapaciteit die in de in de exploitatie beschikbaar is, dient vooral voor het opvan-
gen van structurele financiële restrisco’s. De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit: 

1. raming voor onvoorzien en de
2. onbenutte belastingcapaciteit.

1. Onvoorzien 
Voor het opvangen van onvoorziene incidentele lasten is jaarlijks € 10.000. beschikbaar. Voor 
onvoorziene structurele lasten gaat het om een bedrag van € 5.000 per jaar. In 2021 zijn de 
posten onvoorzien niet gebruikt. Dit betekent dat het bedrag van in totaal € 15.000 ten gunste 
is gekomen van het jaarrekeningresultaat. 

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

Weerstandscapaciteit exploitatie
(x € 1.000)

Begroting vastge-
steld nov 2020

Jaarrekening 
2021

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel):

Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) 20 0

Onbenutte belastingcapaciteit 1.929* 850

Totale weerstandscapaciteit exploitatie 1.949 850

* Per abuis is in de begroting 2021 een onjuist bedrag opgenomen voor de onbenutte belasting-
capaciteit. Daarom wijkt dit bedrag sterk af van de jaarrekening.

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

**De beklemde bestemmingsreserves zijn niet meegenomen omdat we daarover niet vrij kun-
nen beschikken. Vaak zijn deze reserves structureel ingezet ten gunste van de exploitatie of er 
liggen afspraken met derden aan ten grondslag. Voorbeelden hiervan zijn de bruto methode 
reserves voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen.
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Algemene reserve en niet beklemde bestemmingsreserves
Voor de algemene reserve geldt dat die geen specifieke bestemming heeft en daardoor vrij kan 
worden ingezet voor het opvangen van financiële restrisico’s. Dit geldt ook voor de niet be-
klemde bestemmingsreserves. Voor deze reserves heeft de raad wel een bestemming bepaald, 
maar deze reserves zijn niet structureel ingezet ten gunste van de exploitatie. Hierdoor kan de 
raad met het wijzigen van de bestemming, die reserves inzetten voor het opvangen van de rest- 
risico’s. 

Stille reserves
Stille reserves zijn bezittingen van de gemeente die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de 
marktwaarde. Dit betekent dat verkoop van deze bezittingen een (eenmalig) financieel voor-
deel voor de gemeente kan opleveren. Van een stille reserve is pas sprake als het bezit (vaste 
activa) niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening is verbonden. De meeste gemeentelijke eigen-
dommen zoals schoolgebouwen, sportvelden en het gemeentehuis worden gebruikt voor de 
uitvoering van gemeentelijke taken. Deze bezittingen zijn duurzaam aan de bedrijfsuitoefening 
verbonden. Een eventueel hogere marktwaarde mag daarom niet meegenomen worden bij de 
bepalen van de hoogte van de stille reserve. 

Als gemeente hebben wij een beperkt aantal activa in bezit die niet duurzaam aan de bedrijfsuit-
oefening verbonden zijn (bijvoorbeeld verhuurde gronden en de woning aan de Kerkstraat). 
Voor het bepalen van de hoogte van de stille reserve dient de directe opbrengstwaarde van het 
bezit bekend te zijn. Ook moet het bezit direct verkoopbaar of verhandelbaar te zijn. Dit is bij 
het gemeentelijk bezit vaak niet van toepassing. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit 
zijn de stille reserves daarom als een p.m.-post opgenomen.

Weerstandscapaciteit vermogen
(x € 1.000)

Begroting vastge-
steld nov 2020

Jaarrekening 
2021

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel):

Algemene reserve 17.402 14.842

Positief resultaat lopende jaar -87 2.832

Niet beklemde bestemmingsreserves 2.682 4.442

Stille reserves P.M. P.M.

Totale weerstandscapaciteit vermogen 19.997 22.116

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

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

In de jaarstukken 2021 komt de ratio weerstandsvermogen uit op 7,2. Dit is een verdubbeling 
van de ratio van 3,6 waarmee in de begroting rekening werd gehouden.

Een ratio weerstandsvermogen van 7,2 is volgens onderstaande tabel als uitstekend te kwanti-
ficeren. 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

De belangrijkste oorzaak van de hogere ratio is de forse daling van de benodigde weerstands-
capaciteit (de geïnventariseerde restrisico’s) met € 2.600.000. Een toelichting hierop volgt aan 
het eind van deze paragraaf. Een andere oorzaak van de hogere ratio is de toename van de 
beschikbare weerstandscapaciteit met bijna € 2.000.000. De verklaring hiervoor ligt vooral in 
het hoge jaarrekeningresultaat 2021 

Ratio weerstandsvermogen =     =Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

22.966.500
3.200.000

114



Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2

In de grafiek is de ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen voor de jaren 2018 tot en met 
de begroting 2021 weergegeven.

Risico’s - benodigde weerstandscapaciteit
De afgelopen jaren heeft het risicomanagement zijn vooral gefocust op de grootste risico’s. 
Hierdoor is de risico inventarisatie verouderd geraakt. De belangrijkste reden hiervoor is het 
personeelsverloop bij financiën. Bij de jaarstukken 2021 heeft weer een volledige actualisatie 
van de (rest)risico’s plaatsgevonden. De inventarisatie heeft ertoe geleid dat de omvang van de 
restrisico’s (benodigde weerstandscapaciteit) is gedaald van € 5.800.000 naar € 3.200.000. De 
ratio weerstandsvermogen is daardoor gestegen van 3,6 naar 7,2. Dit betekent dat wij met de 
beschikbare weerstandscapaciteit in staat zijn om 7,2 keer de geïnventariseerde restrisico’s op 
te vangen. 
De belangrijkste redenen van de positieve toename van de ratio weerstandsvermogen zijn: 

a.  Kwaliteit en capaciteit in de organisatie is beter op orde. Voorbeelden hiervan zijn de 
crisisorganisatie en het onderdeel aanbestedingen. 

b.  Na verloop van tijd zijn de risico’s van bepaalde werkzaamheden beter in te schatten. 
Voorbeelden hiervan zijn Jeugd en de AVG.

c.  Projecten zijn gerealiseerd of risico’s kunnen lager worden ingeschat. Bijvoorbeeld MFC 
Rhenen.

d.  Kwaliteit proces risico-inventarisatie door de meer integrale aanpak en gesprekken in 
groepsverband.

In onderstaande tabel zijn de top 10 restrisico’s weergegeven. Ten opzichte van voorgaande jaren 
is voor het eerst ook de kans dat de risico’s zich voordoen en het financieel gevolg gepresenteerd. 
Opmerkt moet worden dat bij de risico-inventarisatie geen rekening is gehouden met een mo-
gelijke economische recessie door de oorlog in de Oekraïne. De gevolgen hiervan kunnen tot 
uiting komen in de vorm van prijsstijgingen bij de lasten en de investeringen van de gemeente.  
Ook de hoogte van de (rest)risico’s van nieuwe wet- en regelgeving zoals de omgevingswet 
en de wet inburgering zijn niet financieel vertaald. In onderstaand overzicht zijn die als P.M. 
aangemerkt. 

Kengetallen
Om het inzicht in de financiële positie van gemeenten te verbeteren is in het BBV een standaard 
set van financiële kengetallen voorgeschreven. De kengetallen voor de gemeente Rhenen zijn in 
onderstaande tabel op hoofdlijnen in beeld gebracht voor de jaren 2018 tot en met 2021. Een 
uitgebreide toelichting vind u terug in het onderdeel Financieel beeld 2021.

Kengetallen gemeente Rhenen

Kengetal ultimo jaar JRR 2018 JRR 2019 JRR 2020 JRR 2021

1 Structurele exploitatieruimte 1,1% -1,0% -0,2% 5,6%

2.1 Netto-schuldquote 62% 73% 72% 67%

2.2 Netto-schuldquote, gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen

51% 61% 60% 56%

3 Weerstandsvermogen 3,7 3,5 3,6 7,2

4 Grondexploitatie -1,0% -1,1% 0,3% 0,1%

5 Belastingcapaciteit: woonlasten 
t.o.v. landelijk gemiddelde jaar 
ervoor

104% 107% 107% 112%

6 Solvabiliteitsratio 42% 39% 36% 35%

Overige informatie
Overal waar begroting 2021 staat wordt de begroting bedoeld die in 
november 2020 is vastgesteld.

 -
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Ratio weerstandsvermogen 
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Financieel gevolg (x € 1.000)

Nr. Risico Kans Minimum Maximum

1 Open einde regelingen 170 480

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

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

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

2 Overige risico’s 60 200

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

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

3 Klimaatveranderingen 225 750

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

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

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

4 Bedrijfsvoering 225 1.620

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

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

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

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

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

5 Aansprakelijkheid 25 40

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

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

6 Grote projecten en voorzieningen 135 550

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

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

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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2

In onderstaande tabel zijn de top 10 restrisico’s weergegeven. Ten opzichte van voorgaande 
jaren is voor het eerst ook de kans dat de risico’s zich voordoen en het financieel gevolg ge-
presenteerd. Opmerkt moet worden dat bij de risico-inventarisatie geen rekening is gehouden 
met een mogelijke economische recessie door de oorlog in de Oekraïne. De gevolgen hiervan 

kunnen tot uiting komen in de vorm van prijsstijgingen bij de lasten en de investeringen van de 
gemeente. Ook de hoogte van de (rest)risico’s van nieuwe wet- en regelgeving zoals de omge-
vingswet en de wet inburgering zijn niet financieel vertaald. In onderstaand overzicht zijn die 
als P.M. aangemerkt.
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Financieel gevolg (x € 1.000)

Nr. Risico Kans Minimum Maximum

7 Verbonden partijen en gesubsideerde instellingen 55 340

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

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

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

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

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

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

9 Financieel 150 250

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

10 Economische effecten 40 135

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

10.2 Faillisementen (debiteuren, leveranciers) 10% (1x per 10 jaar) 15 35
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Onderhoud kapitaalgoederen 3.3

3.3.0 Inleiding
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. 
Aangezien de uitgaven voor onderhoud van kapitaalgoederen op diverse beleidsvelden voorko-
men, 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 ka-
pitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapi-
taalgoederen zijn verdeeld in:

- wegen
- riolering en water
- groen
- gebouwen

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

Nota Vaststelling Actualisatie Kwaliteitsniveau Achterstallig onderhoud 

Openbare ruimte (beeld)Kwaliteitsplan (herijkt) 2018 2022 Basis Nee 

Wegen Verkeerstructuurplan / mobiliteitsplan 2010 2022

Beheerplan wegen 2021 2024 Basis Nee 

Openbare verlichting 2017 2024

Riolering Verbreed gemeentelijk rioleringsplan+ 2015 2022 Normen Rioned Nee 

Groen Groenvisie 2008 2022 Basis Nee 

Landschapsbeleidsplan 2001 2022

Gebouwen Efficiënt en effectief faciliteren vanuit goed 
eigenaarschap (vastgoedbeleid)

2020

Onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2021 2024 NEN2767 Nee
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3.3.1 Integrale projecten
Waar mogelijk wordt het onderhoud aan het vastgoed integraal uitgevoerd waardoor een 
maximaal rendement van de investering wordt verkregen. Het kader voor de projecten wordt 
vanuit het beleidsveld per vastgoedonderdeel gegeven. Op deze manier dragen de projecten bij 
aan de bedoeling. 

Voor 2021 werd gewerkt aan de volgende integrale projecten:
- Veel aandacht is er in 2021 uitgegaan naar het in samenspraak met de inwoners op-

stellen van een ontwerp voor de Nieuwe Veenendaalseweg. Ondanks corona is dat 
gelukt en is eind 2021 begonnen met de voorbereiding van de realisatie. 

- Begin 2021 is de Oude Veensegrindweg als fietsstraat ingericht. Met de aannemer zijn 
we nog in gesprek over gewenste herstellingen.

- Na de zomer is de uitvoering gestart van de derde fase van de Kerkewijk. In december 
is de weg weer opengesteld. Samen met de gemeente Veenendaal is dit project opge-
pakt en uitgevoerd.

- De herinrichting van de Franseweg is verder voorbereid en in de tweede helft van 2021 
aanbesteed. In het vierde kwartaal is, na een moeizame afstemming met de nutsbe-
drijven, de uitvoering gestart. Deze loopt door in 2022. 

- De inrichting als schoolzone rondom KC Bantuinweg is voorbereid. 
- De herinrichting met rioolvervanging van de parallelweg van de Cuneraweg ( tussen 

ambulancepost en Kerkewijk) is in het derde kwartaal gestart. De voorbereiding wordt 
in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. 

Financiële consequenties
De integrale projecten zijn grotendeels uit de vervangingsinvesteringen wegen en riolering gefi-
nancierd, waar nodig aangevuld met de vervangingsinvestering openbare verlichting. Als bij de 
integrale projecten sprake was van gepland groot onderhoud zijn de kosten voor het deel groot 
onderhoud binnen het project onttrokken aan de voorziening groot onderhoud wegen. 

3.3
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3.3.2 Wegen
Het beleidskader dat de vorm van de wegen bepaald is het Verkeersstructuurplan. De gewenste 
mobiliteit bepaald de inrichting van de weg. Het onderhoud aan de wegen vindt vervolgens 
plaats op de wijze zoals vastgelegd in het Beheerplan Wegen. Vanaf de tweede helft van 2021 
is de medewerker wegbeheer gestart en wordt er weer structureel gewerkt aan het groot on-
derhoud van wegen. 

In 2017 is het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. Met ingang van 2020 is de open-
bare verlichting in beheer en onderhoud bij de gemeente. Planmatig wordt jaarlijks een deel 
van het areaal vernieuwd. In 2021 is, naast het vervangen van verlichting bij herinrichtingen, de 
vervanging van dit jaar gerealiseerd. 

Exploitatielasten wegen 
(x € 1.000)

Begroting na vast-
gestelde wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 141 N 141 N

Groot onderhoud 263 N 188 N

Toevoeging voorzieningen groot 
onderhoud wegen

281 N 281 N

Overige beheers- en onderhoudskos-
ten (exclusief personeel)

308 N 348 N

Totaal exploitatielasten wegen 993 N 959 N

Een combinatie van uitval van personeel en lange levertijden voor materiaal heeft geleid tot lage-
re kosten voor groot onderhoud. 
De hogere beheerskosten worden gecompenseerd met opbrengsten uit de doorbelasting van deze 
kosten. 

Waarde kapitaalgoederen 
wegen (x € 1.000)

Boekwaarde 
01-01-2021

Boekwaarde 
31-12-2021

Investeringen 8.004 8.343

Stand voorziening wegen 
(x € 1.000)

Begroting na vast-
gestelde wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Stand per 1 januari 2021 420 420

Toevoeging 2021 281 281

Onttrekking 2021 -204 -210

Stand per 31 december 2021 497 491
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3.3.3 Riool en water
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het opvangen en verwerken van riool-, regen-, en 
grondwater staat in de wet Milieubeheer en Waterwet. Inmiddels beheren we een stelstel van 
circa 140 km aan riolering, met in dat stelsel randvoorzieningen als gemalen en bergbezink-
bassins. Onderhoud of vervanging is afhankelijk van de uitkomsten van inspecties, meten en 
berekenen. Deze informatie wordt gebruikt voor de meerjarenplanning. Waar mogelijk leidt dat 
tot een integraal project. 

Hoe wij dit stelsel onderhouden en optimaliseren is beschreven in het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan+. De geldigheidsduur van dit plan is met een jaar verlengd in 2021. In 2022 
wordt er een nieuw Water Rioolplan (WRP) aan de raad voorgelegd. Het WRP zet het beleid en 
beschrijft het beheer van het rioolstelsel alsook de watertaken voor de komende vijf jaar. 

De gemeente heeft ook een taak om de gevolgen van weersextremen zoals wateroverlast aan 
te pakken. Dit wordt toegelicht in paragraaf 9 - duurzaamheid.

In het kader van groot onderhoud:
- is de vervanging van de riolering in de Zwarteweg voorbereidt en aanbesteed. Omdat een 

deel van de werkzaamheden in de uiterwaarden plaats vinden, start de uitvoering in 2022.
- wordt de aanpassing van de riolering onder de kruising Bergweg – Lijnweg - Achterberg-

sestraatweg voorbereid (2021). Uitvoering staat gepland voor eind 2022/begin 2023. Dit 
dient als voorbereiding op de werkzaamheden van de provincie waarbij de kruising op-
nieuw wordt ingericht.

Het dagelijks beheer zorgt voor een juiste werking van het rioolstelsel. Het betreft dan zaken 
als het reinigen, kleine reparaties, het verhelpen van verstoppingen en het maken van nieuwe 
huisaansluitingen. Daarnaast is onderhoud uitgevoerd in de vorm van: 

- inspectie riolering;
- reinigen van rioolbuizen, inspectieputten, kolken en bijzondere constructies zoals wadi’s 

en dergelijke;
- inspectie en onderhouden gemalen.

Om het onderhoud aan de gemalen beter te structureren wordt vanaf 2021 gebruik gemaakt 
van een beheersysteem. Na inrichting kunnen de resultaten in 2022 voor het eerst worden 
opgenomen in de meerjarenplanning (MJOP). Een effectievere inzet van middelen.

Financiële consequenties
De kosten voor het onderhouden, beheren en vervangen van het rioolstelsel en de rioolvoor-
zieningen bestaat uit het dagelijks beheer alsook uit de investeringslasten van de renovaties, 
vervangingen en verbeteringen van de rioleringen. De financiering van de rioleringszorg wordt 
gedekt uit de rioolheffing. Voor investeringen in riolering zijn bedragen beschikbaar die over-
eenkomen met het verbreed Gemeentelijk Rioolplan (vGRP+). 

Exploitatielasten riolering 
(x € 1.000)

Begroting na vast-
gestelde wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 544 N 567 N

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

336 N 375 N

Totaal exploitatielaslten riolering 880 N 942 N

Een analyse van de hogere beheers- en onderhoudskosten is onderdeel van de jaarrekening. 

Waarde kapitaalgoederen
riolering (x € 1.000)

Boekwaarde
01-01-2021

Boekwaarde 
31-12-2021

Investeringen 13.954 14.134

Stand voorzieningen riolering 
(x € 1.000)

Begroting na vast-
gestelde wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Voorziening uitgestelde investeringen riolering

Stand per 1 januari 2021 22 22

Toevoeging 2021 0 0

Onttrekking 2021 0 -22

Stand per 31 december 2021 22 0

Voorziening riolering

Stand per 1 januari 2021 211 211

Toevoeging 2021 0 0

Onttrekking 2021 -36 -112

Stand per 31 december 2021 175 99
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3.3.4 Openbaar groen
Onder openbaar groen in deze paragraaf worden begrepen het beheer en onderhoud van bo-
men, bermen, beplanting, speelvoorzieningen en begraafplaatsen (exclusief gebouwen).

In 2021 is een groenbeleidsplan ‘Multifunctioneel groen, van waarde voor iedereen’ opgesteld. 
Het groenbeleidsplan heeft drie speerpunten: klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid. 
Deze speerpunten worden de komende jaren verder uitgewerkt in projecten. Groen volgt onder 
andere de opgave op het gebied van ruimtelijk adaptatie en zal na het beleidsplan Ruimtelijk 
Adaptatie worden vastgesteld in 2022.

In 2021 is een voorbeeld Heuvelrugtuin op de voormalige begraafplaats aan de Herenstraat 
geopend. We hebben hier een stukje groen ingericht dat bijdraagt aan de biodiversiteit, kli-
maatadaptatie, natuur en gezondheid. Hiermee willen we onze inwoners stimuleren om ook 
meer groen in hun tuin toe te passen.

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

Exploitatielasten openbaar groen 
(x € 1.000)

Begroting na vast-
gestelde wijzigingen 2021

Jaarrekening 
2021

Kapitaallasten (afschrijving en rente) 33 N 38 N

Overige beheers- en onderhoudskosten 
(exclusief personeel)

554 N 483 N

Totaal exploitatielasten openbaar groen 588 N 521 N

Een analyse van de lagere beheers- en onderhoudskosten is onderdeel van de jaarrekening. 

Waarde kapitaalgoederen openbaar 
groen (x € 1.000)

Boekwaarde 
01-01-2021

Boekwaarde 
31-12-2021

Groen 128 117

Speelvoorzieningen 90 73

Totaal kapitaalgoederen openbaar groen 218 190

Onderhoud kapitaalgoederen 3.3
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3.3.5 Gebouwen 
De gemeente heeft ruim 30 gebouwen in haar bezit. De 
diversiteit is groot. Het betreft onder meer gebouwen 
voor de eigen bedrijfsvoering, multifunctionele accom-
modaties, scholen, gymzalen, brandweerkazernes en 
monumentale bouwwerken. Voor de meeste gebouwen 
is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en on-
derhoud. Bij een aantal gebouwen is de gemeente alleen 
eigenaar. Als eigenaar draagt de gemeente de lasten voor 
afschrijving en rente (kapitaallasten) en beheerlasten als 
verzekeringen en heffingen. Als beheerder is de gemeente 
onder meer verantwoordelijk voor onderhoud. In beide 
gevallen kan sprake zijn van baten uit huur of doorbelaste 
kosten.  

Gebouwen (x € 1.000)
Lasten Baten Exploitatie resultaat

Begroting 2021 
na vastgestelde 

wijzigingen 

Jaar-
rekening 

2021

Begroting 2021 
na vastgestelde 

wijzigingen 

Jaar-
rekening 

2021

Begroting 2021 
na vastgestelde 

wijzigingen 

Jaar-
rekening 

2021

Gebouwen in eigendom en 
beheer totaal

2.360 N 2.380 N 526 V 527 V 1.834 N 1.853 N

Gebouwen in eigendom 
totaal

920 N 915 N 271 V 269 V 649 N 646 N

Gebouwen totaal 3.279 N 3.294 N 797 V 796 V 2.482 N 2.499 N
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Activiteiten 2021
In 2021 hebben we naast het geplande (groot) onderhoud de volgende activiteiten en werk-
zaamheden uitgevoerd:

- aanpassen van kleedruimten en oefenterrein brandweerkazerne Rhenen als gevolg van 
aanvullende eisen Arbo regelgeving; 

- afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst voor 17 jaar met de stichting Gezondheids-
centrum Elst;

- verhuizing Rode Kruis van Kerkstraat 1 te Rhenen naar de voormalige brandweerkazerne 
in Achterberg;

- oplevering KC de Horizon en hierdoor de beëindiging tijdelijke huisvesting van de Dal-
tonschool en KDV Speel-Inn in het Acaciagebouw;

- planvorming inhuizing consultatiebureau GGD Rhenen in het Huis van de Gemeente;
- tijdelijke sluiting van dorpshuizen en gymzalen als gevolg van de corona maatregelen. 

3.3.5.1 Gebouwen in eigendom en beheer 
Voor de gebouwen waarvan de gemeente zowel eigenaar is als beheerder worden voor het 

planmatig (groot) onderhoud meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. In een MJOP 
staan de onderhoudsactiviteiten voor het gebouw voor de komende twintig jaren. Het betreft 
zowel bouwkundig als installatietechnisch onderhoud en/of vervanging. Het MJOP draagt er 
toe bij dat een gebouw zijn waarde behoud en geschikt blijft voor gebruik. 
In 2021 zijn voor 20 gebouwen de nieuwe en/of geactualiseerde MJOP’s vastgesteld. In het 
najaar van 2021 is gestart met het opstellen/ actualiseren van energielabels voor 14 locaties, 
deze worden begin 2022 opgeleverd.

Financiële consequenties
De lasten voor onder andere groot onderhoud aan de gebouwen zijn opgenomen in de MJOP’s 
voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks wordt aan de hand van de stand van de onderhouds-
voorziening per 1 januari van het boekjaar en de verwachte lasten voor de resterende looptijd 
van de MJOP’s de toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen berekend. De in het 
boekjaar gemaakte lasten voor groot onderhoud worden aan de voorziening onderhoud gebou-
wen onttrokken. In 2021 zijn de nieuwe MJOP’s gebruikt om de toevoeging aan de voorziening 
onderhoud gebouwen te berekenen. 

Onderhoud kapitaalgoederen 3.3
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Gebouwen in eigendom en beheer 
(x € 1.000)

Lasten Baten Exploitatie resultaat

Begroting 2021 na 
vastgestelde 

wijzigingen 

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 na 
vastgestelde 

wijzigingen 

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 na 
vastgestelde 

wijzigingen 

Jaarrekening 2021

Welzijn 693 N 721 N 168 V 196 V 524 N 525 N

Sport 81 N 77 N 45 V 1 V 36 N 62 N

Brandweer 183 N 185 N 0 V 0 V 183 N 185 N

Lijkbezorging 71 N 72 N 0 V 0 V 71 N 72 N

Gemeentelijk gebruik 627 N 616 N 38 V 38 V 588 N 578 N

Monumenten 305 N 312 N 0 V 5 V 305 N 307 N

Overig 401 N 396 N 274 V 272 V 126 N 124 N

Gebouwen in eigendom en beheer totaal 2.360 N 2.380 N 526 V 527 V 1.834 N 1.853 N

Via de link hiernaast komt 
u bij de nadere specificatie 
van het exploitatiesaldo (de 
lasten en baten) per soort 
gebouw. De lasten zijn gesplitst in lasten voor de eigenaar (kapi-
taallasten, verzekeringen en heffingen en toevoeging voorziening 
groot onderhoud) en lasten voor de beheerder (lasten dagelijks 
onderhoud en overige beheerlasten).

3.3.5.2 Gebouwen in eigendom
Als eigenaar draagt de gemeente de lasten voor afschrijving en 
rente (kapitaallasten), verzekeringen en heffingen. Normaliter 
ligt ook het groot onderhoud van de buitenzijde van het gebouw 
bij de eigenaar. Voor de onderstaande gebouwen is het groot on-
derhoud overgedragen aan de gebruikers of is sprake van gebou-
wen die in stand worden gehouden totdat ze worden afgestoten 
of her-ontwikkeld. Incidenteel kan er sprake zijn van onderhouds-
lasten. Er kan daarnaast sprake zijn van huurbaten (bijvoorbeeld 
het gezondheidscentrum bij MFG het Bestegoed). 

Link naar specificatie 
exploitatie gebouwen 
in eigendom en
beheer
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Gebouwen in eigendom 
(x € 1.000)

Lasten Baten Exploitatie resultaat

Begroting 2021 na vast-
gestelde wijzigingen 

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 na vast-
gestelde wijzigingen 

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 na vast-
gestelde wijzigingen 

Jaarrekening 2021

Sport 358 N 376 N 11 V 6 V 347 N 370 N

Onderwijs 534 N 507 N 91 V 91 V 443 N 416 N

Overig 28 N 31 N 169 V 171 V 142 V 140 V

Gebouwen in eigendom totaal 920 N 915 N 271 V 269 V 649 N 646 N

Via de link hiernaast komt u bij de nadere specificatie van 
het exploitatiesaldo (de lasten en baten) per soort ge-
bouw. De lasten zijn gesplitst in lasten voor de eigenaar 
(kapitaallasten, verzekeringen en heffingen en toevoeging 
voorziening groot onderhoud) en lasten voor de beheerder (lasten dagelijks onderhoud en ove-
rige beheerlasten).

3.3.5.3 Overige financiële gegevens

Waarde kapitaalgoederen  
gebouwen (x € 1.000)

Boekwaarde  
01-01-2021

Boekwaarde  
31-12-2021

Investeringen 26.695 30.888

Stand voorziening gebouwen
(x € 1.000)

Begroting na vastgestelde 
wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Stand per 1 januari 2021 1.059 1.059

Toevoeging 2021 437 437

Onttrekking 2021 -303 -214

Stand per 31 december 2021 1.193 1.282
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Financiering 3.4

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

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

Hieronder volgt een toelichting op:
- renterisico’s;
- financieringsbehoefte; 
-  rentemethodiek en renteresultaat en
-  schatkistbankieren.

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

3.4.1.1 Renterisico van de vlottende schuld: kasgeldlimiet
Kortlopende financiering (is afgezien van bijzondere marktomstandigheden) goedkoper dan 
langlopende financiering, maar heeft als risico dat de rentelasten meer aan fluctuaties onder-
hevig 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 kasgeldlimiet bedraagt voor 2021 
€ 3,9 miljoen*. In 2021 zijn we met de kortlopende financiering binnen deze limiet gebleven. 

Kasgeldlimiet (x € 1.000) Q1 Q2 Q3 Q4

Omvang vlottende korte schuld (balans - passiva)

Opgenomen gelden < 1 jaar -2.500 -3.500 -1.700 0 

Schuld in rekening-courant 0 0 0 0 

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 

A. Totale omvang van de vlottende schuld -2.500 -3.500 -1.700 0 

Omvang vlottende middelen (balans - activa)

Contant in kas 6 12 11 8 

Tegoeden in rekening courant banken 245 380 461 402 

Tegoeden RC overig 478 475 951 688 

Overige uitstaande gelden < 1 jr 2.239 4.130 999 6.308 

B. Totale omvang van de vlottende middelen 2.967 4.998 2.422 7.406 

C. Saldo vlottende middelen (A+B) 467 1.498 722 7.406 

Toets kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet 8,5% x begrotingstotaal * 3.923 3.923 3.923 3.923 

Saldo vlottende middelen (zie punt C) 467 1.498 722 7.406 

D. Ruimte t.o.v. de kasgeldlimiet  
(met maximum van € 3.923)

3.923 3.923 3.923 3.923 

* omvang van de totale baten exclusief reserves uit de vastgestelde begroting in november 2020 
(€ 46,2 miljoen) x wettelijk percentage van 8,50%. 

In 2021 is bij de kortlopende financiering gebruik gemaakt van de gunstige rentecondities op 
de geldmarkt. Over 2021 was de rente op het aangetrokken kort geld negatief (tussen -0,47% 
en -0,42%). 
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3.4.1.2 Renterisico van de vaste schuld: renterisiconorm
De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een looptijd groter of 
gelijk aan een jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpas-
singen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Het doel is het voorkomen 
van een te sterke afhankelijkheid van het renteniveau in een bepaald jaar. Om dat te bereiken 
mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm per jaar niet 
meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal met een minimum van € 2,5 miljoen. In 2021 is de 
gemeente met een renterisico van 4,3% ruim binnen de renterisiconorm van 20% gebleven. 
De verwachting is dat we met de huidige omvang van de leningenportefeuille (en een ongeveer 
gelijkblijvend begrotingstotaal) in de toekomst ook niet boven de renterisiconorm uitkomen.

Renterisico (x € 1.000) 2021

Renterisico

1. Netto renteherziening 0 

2. Aflossingen 1.978 

3. Renterisico (1 + 2) 1.978 

  Renterisico in % 4,29%

Toets renterisiconorm

4. Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal) 9.231 

5. Bedrag renterisico (zie punt 3.) 1.978 

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

7.253 

  Ruimte t.o.v. renterisiconorm in % 15,71%

Huidige leningenportefeuille
Met de spreiding van de looptijden van de vaste schulden wil de Wet fido een sterke afhankelijk-
heid van het renteniveau in een jaar voorkomen. De leningenportefeuille in Rhenen bedraagt op 
31 december 2021 ruim € 41 miljoen. In onderstaande tabel zijn de langlopende geldleningen 
en de looptijden weergegeven.

Leningenportefeuille
(x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020 Rentepercentage Einde looptijd

Lening 1 Lineair 17.691 18.890 4,91% 2036

Lening 2 Annuïtair 19 131 1,50% 2022

Lening 3 Lineair 900 1.200 1,50% 2024

Lening 4 Lineair 1.600 1.800 2,10% 2029

Lening 6 Lineair 4.000 4.167 1,80% 2045

Lening 7 Fixed 5.000 5.000 0,70% 2049

Lening 8 Fixed 4.000 4.000 0,60% 2070

Lening 9 Lineair 8.000 0,40% 2051

Eindtotaal 41.210 35.188 

3.4.2 Financieringsbehoefte
Gemeenten lenen in de praktijk hoofdzakelijk voor investeringen. Het betreft vooral vervan-
gingsinvesteringen. Voorbeelden hiervan zijn: investeringen in wegen, riolering, vastgoed, voer-
tuigen, sportvelden. Bij het ontbreken van voldoende eigen middelen zal geld geleend worden. 
Dit leidt tot een oplopende schuld. In december 2021 is, met het oog op de realisatie van een 
nieuw multifunctioneel gebouw in Rhenen, een lening aangetrokken van € 8,0 miljoen met een 
rente van 0,4%.
In de tabel op de volgende pagina zijn de te financieren investeringen afgezet tegen de beschik-
bare financieringsmiddelen aan het begin en aan het eind van het jaar 2021. Naast de finan-
cieringsmiddelen die de gemeenten extern aantrekt op de kapitaalmarkt heeft de gemeente 
in de vorm van reserves en voorzieningen ook eigen financieringsmiddelen. Het financierings-
overschot van ruim € 6,6 miljoen heeft vooral te maken het vroeg inspelen op een deel van de 
benodigde financieringsbehoefte voor een nieuw MFG in Rhenen.

Financiering 3.4
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Financieringspositie (x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021

Boekwaarde

Totale boekwaarde vaste activa en actieve grondexploitatie (a) 66.513 68.105 

Financieringsmiddelen

Stand van reserves en voorzieningen (incl. rekeningresultaat) 30.705 33.511 

Stand van vreemd vermogen lang 35.188 41.210 

Beschikbare financieringsmiddelen (b) 65.893 74.721 

Financieringstekort resp. overschot (a-b) -620 6.616 

3.4.3 Rentemethodiek en renteresultaat
De financiering van de investeringen gebeurt op basis van totaalfinanciering. Dit betekent leningen 
die de gemeente aantrekt niet een op een zijn te koppelen aan investeringsprojecten. Alle rente-
lasten en baten worden verzameld in deelprogramma 7.2 “Overige algemene dekkingsmiddelen”. 
Om het saldo van de rentelasten minus de rentebaten te kunnen toerekenen aan de investe-
ringen in de (deel)programma’s passen we het de rente-omslagmethode toe. Het rentepercen-
tage dat uit deze berekening komt bedraagt bij de jaarrekening 1,47%. In de begroting werd 
uitgegaan van een omslagrente van 1,44%. Omdat de afwijking tussen het percentage van de 
jaarrekening en de begroting minder is dan 0,50%, mag in de jaarrekening worden uitgegaan 
van het begrote percentage. 

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

Rente

a. Saldo werkelijke rentelasten minus rentebaten 949 N

b. Doorbelasting rente aan grondexploitatie -3 N

c. Doorbelasting rente aan investeringen in deelprogramma's 946 N

Boekwaarde

d. Boekwaarde investeringen (excl. grondexploitatie) 64.191

e. Omslagrente (c/d) 1,47%

Renteresultaat
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 renteomslagper-
centage. Het renteresultaat in de jaarrekening bedraagt € 5.000 voordelig. Dit betekent dat er 
meer rentelasten aan de deelprogramma’s zijn doorgerekend dan er daadwerkelijk aan rente 
is betaald aan de geldverstrekkers. Druk voor een toelichting op het renteresultaat op onder-
staande link.

3.4.4 Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden (liquide middelen) worden aangehouden in de  
Nederlandse schatkist. De wet verplicht dat alle decentrale overheden hun overtollige (liquide) 
middelen aanhouden in deze schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die de-
centrale 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 lenin-
gen die ze op de markt aangaat. In 2021 bedroeg de rente bij het verplicht Schatkistbankieren 
0,00%.

Link naar overzicht
renteresultaat
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Bedrijfsvoering 3.5

Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende activiteiten bedoeld die nodig zijn om de inzet 
van de inhoudelijke programma’s mogelijk te maken. Bedrijfsvoering bestaat o.a. uit de onder-
delen personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, juridische 
zaken, informatiebeveiliging, privacy en financiën. Bedrijfsvoering draagt in belangrijke mate bij 
aan de interne en externe dienstverlening. 

In onderstaande toelichting gaan we in op de ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevon-
den of met oog op de toekomst in gang zijn gezet. Tenslotte volgt een overzicht van de formatie 
en bezetting en een overzicht van de wettelijk verplichte BBV indicatoren bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling 
Parallel aan de Visie op Rhenen 2035 werkten we aan een nieuwe Organisatievisie 2027. Het is 
een doorontwikkeling van onze organisatie, geen reorganisatie. We sluiten aan bij de voortgang 
van de Visie op Rhenen 2035. Zo gebruikten we de trendverkenning om ons voor te bereiden 
op de toekomst van de organisatie. We houden vast aan de huidige kernwaarden, het werken 
vanuit de bedoeling en het waarderend vernieuwen. Daarnaast versterken we de zelforganisa-
tie, het integraal werken, de digitalisering en het dienend leiderschap. We zorgen ervoor dat wij 
een organisatie klaar hebben staan die klaar is voor de toekomst, haar wettelijke taken goed 
uitvoert en in kan spelen op de wensen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen.

We doorlopen het proces samen met het IMT en alle medewerkers. Iedereen is uitgenodigd om 
mee te doen en te denken. In 2021 zijn de volgende stappen uitgewerkt:
1. verkennen: trends en ontwikkelingen en sterkte-zwakte analyse;

2. verlangen: hoe ziet onze organisatie er in 2027 idealiter uit en wat gebeurt daar dan? 
3. vormgeven: gekeken hoe we de gewenste toekomst vorm kunnen geven. 
Begin 2022 stellen we de nieuwe organisatievisie vast. 
 
Strategische personeelsplanning
Zodra de organisatievisie klaar is werken we aan een nieuwe personeelsplanning. Ook de visie 
op Rhenen 2035 wordt hierbij betrokken. Wat is er nodig aan mensen, kennis en vaardigheden 
om aan deze toekomstbeelden te werken? Welke ontwikkeling vragen we van medewerkers? 
Welke talenten hebben zij? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke werkge-
ver blijven ook in de toekomst? 

Huisvestingsconcept 
Ons huisvestingsconcept is ondersteunend aan de organisatievisie. We willen plaats- en tijdon-
afhankelijk werken. Je werkt op een plek die daar het meest voor geschikt is op een tijd die de 
inwoners en jou als medewerker het beste schikt. Medewerkers komen naar het Huis van de 
gemeente om samen te werken en elkaar én onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
partners te ontmoeten. We stimuleren medewerkers ook om de klant zoveel mogelijk op loca-
tie in de gemeente op te zoeken. 

Een flexibel werkconcept past in deze tijd. Uit ons trendonderzoek naar arbeid blijkt dat  
medewerkers dit concept aantrekkelijk vinden. Zeker bij jonge mensen is de van negen tot 
vijf baan op kantoor uit de gratie. Wij blijven graag aantrekkelijk op de arbeidsmarkt om de 
goede mensen aan te trekken. En we leggen graag op een flexibele manier contact met onze 
inwoners.
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Corona heeft een versnelling gebracht in het hybride werken. Plots konden we niet meer naar 
kantoor. Later werd dit verruimd naar 1 dag per week. Van alle Nederlandse gemeenten verwacht 
99% dat thuiswerken ook na corona blijft. Zo ook onze organisatie. Dit geeft ons fysiek ruimte 
om een nieuwe partij in het Huis van de gemeente te huisvesten. Aan het eind van 2022 wordt 
de GGD gehuisvest. Dit past in het concept waarin we zoveel mogelijk maatschappelijke part-
ners een plek in het Huis van de gemeente proberen te geven. In 2021 hebben we samen met 
hen gewerkt aan een plan voor een sociaal plein. Zo kunnen we onze klant nog beter bedienen.

Informatiebeveiliging en privacy 
In 2021 hebben wij gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan en het daarop gebaseerde 
jaarplan voor informatiebeveiliging en privacy. Het jaarplan omvatte circa 25 projecten. On-
geveer 90% van de geplande projecten is succesvol uitgevoerd. Overkoepelend lag de focus 
binnen deze projecten vooral op: 

·   Toetsing huidige situatie
Om vast te kunnen stellen hoe de gemeente Rhenen er op dit moment voor staat en welke 
risico’s de meeste aandacht verdienen zijn diverse metingen en analyses uitgevoerd. De be-
langrijkste zijn de uitgevoerde baselinetoets, risicoanalyses op Mozard en Microsoft Teams, een 
penetratietest op de infrastructuur, een mystery guest onderzoek en een phishing campagne. 
Voor zover nog niet meteen opgelost worden de verbeterpunten hiervan meegenomen in de 
aandachtspunten voor 2022.

·   Aandacht voor bewustwording
In 2021 is expliciet aandacht geweest voor bewustwording onder medewerkers. Binnen een 
zestal thema’s is het hele jaar door aandacht gegeven aan informatiebeveiliging en privacy. Be-
langrijke pijler hiervan is de introductie van een training voor nieuwe medewerkers. In de loop 
van 2022 wordt de training in aangepaste vorm ook uitgerold naar de huidige medewerkers in 
dienst en ingehuurde medewerkers.

·   Borging procedures
Binnen de gemeente Rhenen zijn veel procedures informeel belegd. Dit heeft gevolgen voor 
controleerbaarheid en de vastlegging van de resultaten van de procedures. In 2021 is gestart 
met het formaliseren van procedures, met name op het gebied van informatiebeveiliging en 
privacy. Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om de procedures op het gebied van de EN-
SIA, Suwinet en DigiD audits. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan periodieke rap-
portages over incidenten en regelmatige beoordelingen van leveranciers.
 
·   Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In 2021 zijn binnen de gemeente Rhenen serieuze stappen gezet met de verdere uitvoering van 
de AVG. Belangrijk hierin was onder andere het structureel up to date brengen van het register 
van verwerkingen en het bijeenbrengen en actualiseren van alle afgesloten verwerkersover-
eenkomsten. Belangrijk daarbij is vooral het inbedden van deze werkzaamheden in de werkor-
ganisatie. Ook het vaststellen van een zogenaamd responsible disclosure beleid valt onder de 
uitvoering van de AVG.

Digitale dienstverlening
Begin 2022 is de nieuwe website gelanceerd, welke in 2021 is ontwikkeld. Dit is een actuele, 
eigentijdse, veilige en toegankelijke website die goed en efficiënt te onderhouden is. De website 
is toekomstbestendig en sluit aan op de focus op digitale dienstverlening. Hiermee hebben we 
een grote stap gezet in de professionele uitstraling van de gemeente online en vindbaarheid van 
onze producten en informatie via zoekmachines. 
 
Eind 2021 zijn we gestart met het verder ontwikkelen van ons Instagram-kanaal. We hanteren 
een pragmatische aanpak met betrekking tot onze social media kanalen, maar gaan deze verder 
professionaliseren. In 2022 gaan we hiervoor richtlijnen opstellen.

Bedrijfsvoering 3.5
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Rechtmatigheidsverantwoording van het college 
Wat is rechtmatigheid? 
Rechtmatigheid betekent dat de gemeente zich houdt aan alle wetten en richtlijnen. Het Col-
lege van B&W is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om 
Europese en nationale wetgeving, maar ook om de eigen richtlijnen. 

Uitstel rechtmatigheidsverantwoording van het College van B&W
De verwachting was dat landelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van het 
College in 2021 zou plaatsvinden. Dit is echter halverwege 2021 met een jaar uitgesteld naar 
20221 . Naar verwachting moet het College van B&W vanaf het begrotingsjaar 2022 een recht-
matigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Voor 2021 neemt de accountant de 
rechtmatigheidsverantwoording nog voor zijn rekening.

Over 2021 heeft de accountant de financiële rechtmatigheid gecontroleerd
De accountant heeft gecontroleerd of de gemeente financieel rechtmatig heeft gehandeld. Zijn 
oordeel over de rechtmatigheid heeft hij vastgelegd in de controleverklaring bij de jaarrekening. 
Hij heeft vooral gekeken naar de regelgeving die een directe relatie heeft met financiën. De 
accountant heeft zijn conclusies aan de raad gepresenteerd.

Waar staat de gemeente? 
Om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording van het College is in het begrotingsjaar 
2020 gestart met de voorbereidingen. Er is onder andere een plan van aanpak opgesteld. In 2021 
zijn we gestart met het uitvoeren van de interne controles aan de hand van een controleplan. 

Met de interne controles is een deel van de rechtmatigheid getoetst. Deze control-situatie is 
voor 2021 voldoende geweest. De rechtmatigheidsverantwoording wordt in 2022 verder ont-
wikkeld. De accountant heeft in 2021 gebruik gemaakt van de interne controles. Daarbij is er 
nauwe afstemming met de accountant geweest over het proces en de rolverdeling.
 
Doorontwikkeling planning en control producten
In 2021 is geïnvesteerd in het verbeteren van de opzet, leesbaarheid en de stuurinformatie van 
de planning en control producten. De verbeteringen zijn gebaseerd op het onderzoek van de 
rekenkamer uit 2019 naar de effectiviteit en efficiency van de planning en control producten. 
Ook zijn de aandachtspunten uit de brieven van de rekenkamer en de opmerkingen in commis-
sies en raadsvergaderingen meegenomen. Tenslotte zijn in 2021 verdere stappen gezet in de 
digitalisering van de planning en control producten.
In 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg. We gaan meer aandacht geven aan de realisatie-
cijfers uit voorgaande jaren. Bij de indicatoren nemen we een vergelijking op met gemeenten 
tot 25.000 inwoners en alle gemeenten in Nederland. Deze verbeteringen zijn voor het eerst 
zichtbaar in de jaarstukken 2021 en in de voorjaarsrapportage 2022.
 
Actualisatie treasurybeleid
Eind 2021 zijn we begonnen met de evaluatie van het treasurystatuut uit 2015. De aanpassin-
gen vinden in 2022 plaats. De gemeenteraad heeft hier in februari 2022 mee ingestemd.

ONTWIKKELING FORMATIE 
In deze paragraaf staan we stil bij de ontwikkeling van de formatie en de bezetting. In de hierna 
volgende tabellen en grafieken treft u informatie aan over: 

a. Formatie in fte of personen per 1-1-2021
b. Formatie in fte of personen per 31-12-2021 
c. Bezetting in fte of personen per 31-12-2021

De formatie van de organisatie eind 2021 is in vergelijking met begin 2021 toegenomen met bij-
na 2 FTE. Het betreft de omzetting van de functie intermediar FoodValley van inhuur naar een 
vast dienstverband. De reden hiervoor is dat de medewerker die deze functie voorheen uitvoer-
de is gedetacheerd bij de Gemeente Ede. Hiervoor ontvangt onze gemeente een vergoeding. 
Verder is de formatie maatschappelijke ondersteuning toegenomen. Het betreft een uitbrei-
ding van de formatie consulenten WMO en een herschikking van de formatie cultuur. 
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Formatie Begroting 2021 formatie 1-1 Jaarrekening 2021 formatie 31-12 Jaarrekening 2021 bezetting 31-12

Fte Personen Fte Personen Fte Personen

Totaal 161,91  20 164,08  20 146,02  20 

Bestuur 8,16  20 8,30  20 8,30  20 

Directe formatie organisatie 102,82  - 104,73  - 96,77  - 

Indirecte formatie organisatie 50,93  - 51,05  - 40,95  - 

Bestuur 8,16  20 8,30  20 8,30  20 

Raad  17  17  17 

College 4,32 4,30 4,30

Ondersteuning raad en college 3,84 4,00 4,00

Rekenkamer  3  3  3 

Directe formatie organisatie 102,82  - 104,73  - 96,77  - 

 2.1 Rhenense PublieksBalie 5,74 5,71 4,94

 3.1 Verkeer en openbare ruimte 37,80 37,80 36,17

 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 9,21 9,22 8,32

 3.3 Duurzaamheid 2,07 1,96 1,18

 4.1 Jeugd preventief 5,80 5,97 5,97

 4.2 Jeugd maatwerk 10,40 10,28 10,78

 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 4,50 4,92 3,83

 4.4 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk 11,70 12,17 11,00

 4.5 Participatie preventief 1,00 1,00 1,00

 4.6 Participatie maatwerk  
(uitbesteed aan Veenendaal)

0,00 0,00 0,00

 5.1 Economie 3,22 4,33 4,33

 6.1 Openbare orde en veiligheid 1,75 1,75 1,63

 6.2 Handhaving 5,33 5,33 3,33

 7.2 Flexteam (50%) 4,31 4,31 4,28

Bedrijfsvoering 3.5
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VERGELIJKING DIRECTE FORMATIE BEGROTING EN BEZETTING 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 VEENENDAAL)

ECONOMIE

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

HANDHAVING

FLEXTEAM (50%)

Formatie 1-1-2021 Formatie 31-12-2021 Bezetting 31-12-2021
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Formatie Begroting 2021 formatie 1-1 Jaarrekening 2021 formatie 31-12 Jaarrekening 2021 bezetting 31-12

Fte Personen Fte Personen Fte Personen

Indirecte formatie organisatie 50,93  - 51,05  - 40,95  - 

Financiën 10,29 10,44 6,33

Facilitair (inclusief DIV) 8,67 8,34 7,79

Management en ondersteuning 7,81 7,80 3,13

Automatisering en informatievoorziening 5,00 5,00 5,00

Flexteam (50%) 4,31 4,31 4,28

Receptie 4,12 4,44 4,89

Personeel en organisatie 3,58 3,58 2,39

Communicatie 3,51 3,50 3,50

Juridische Zaken 2,47 2,47 2,47

Informatiebeveiliging en privacy 1,17 1,17 1,17
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VERGELIJKING INDIRECTE FORMATIE BEGROTING EN BEZETTING IN FTE

Formatie 1-1-2021 Formatie 31-12-2021 Bezetting 31-12-2021

FINANCIËN

FACILITAIR (INCLUSIEF DIV)

MANAGEMENT EN 
ONDERSTEUNING

AUTOMATISERING 
EN INFORMATIEVOORZIENING

FLEXTEAM (50%)

RECEPTIE

PERSONEEL 
EN ORGANISATIE

COMMUNICATIE

JURIDISCHE ZAKEN

INFORMATIEBEVEILIGING 
EN PRIVACY
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Overzicht BBV indicatoren
Op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht een 
aantal indicatoren op te nemen in hun begroting en jaarstukken. De indicatoren die betrekking 
hebben op bedrijfsvoering zijn hieronder opgenomen.

2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: Het gaat om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de 
organisatie op peildatum 1 januari voor het begrotingsjaar. Uitgangspunt is het 
vastgestelde formatieplan.
Toelichting: In het cijfer 2021 is voor het eerst rekening gehouden met de uitbreiding van 
circa 4,5 FTE voor werkdruk.

2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: Betreft het aantal verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen.
Toelichting: Het hogere verzuimpercentage komt doordat de gemiddelde verzuimduur langer is 
geworden. In 2020 was de verzuimduur 22 dagen en in 2021 was dit 29 dagen. Met name het 
langdurige verzuim (langer dan 6 weken) zorgt ervoor dat dit gemiddelde is opgelopen. 
Landelijk is het gemiddelde verzuimpercentage ook gestegen. Voor de sector gemeenten is het 
landelijk verzuimcijfer over 2021 nog niet bekend. 

2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: Het betreft de formatie die op 31 december door vaste medewerkers is ingevuld. 

Toelichting: Dit cijfer wordt alleen bij de jaarstukken gemeten en gepresenteerd. Op 31 decem-
ber zijn 18 formatieplaatsen nog niet bezet door een vaste medewerker. Dit is bijna 11% van 
de beschikbare formatie. Het is ook een verklaring waarom het percentage inhuur in 2021 is 
toegenomen.

2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen 
voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automati-
seringskosten 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: De apparaatskosten zijn in vergelijking met 2020 toegenomen. In 2021 heeft meer 
inhuur plaatsgevonden. Ook werkt de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren door in de ho-
gere apparaatskosten.

Bedrijfsvoering 3.5
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2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: Van externe inhuur is sprake bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van 
een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. 

Toelichting: Het gaat om de inhuur, die is begroot in de exploitatie.De toename in 2021 
valt ondermeer te verklaren door het aantal vacatures. In 2021 hebben we 43 vacatures 
gehad tegenover 27 in 2020. In de twee jaren voor 2020 hadden we 19 vacatures per jaar. 
Ook de bezettinggraad op 31 december van 89% is een signaal waarom de inhuur hoger is dan 
in 2020.

2017 2018 2019 2020 2021

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

Formatie per 1.000 inwoners licht gestegen

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 4,7% 5,8% 6,2% 6,0% 8,1%

Sterke toename ziekteverzuim in 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9

Personeelsbezetting eind 2021 gelijk aan vorig jaar

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen €735 €730 €792

Apparaatskosten nemen na daling in 2020 weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen 26,1% 24,2% 23,4% 18,1% 21,5%

Inhuur neemt na jaren van daling weer toe

2017 2018 2019 2020 2021

Rhenen - - 13,5 11,8 12,4

Overhead percentage stijgt door daling lasten begroting

Definitie: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers 
in het primaire proces. De berekening is gebaseerd op de verhouding tussen de overheadkos-
ten op taakveld 0.4 en de totale lasten exclusief de toevoegingen aan de reserves.

Toelichting: De toename van de overhead in 2021 is vooral het gevolg van de lagere totale 
lasten. Hierdoor neemt het aandeel van de overhead in de totale lasten toe. In absolute zin is 
de omvang van de overhead met ruim 1% toegenomen. Kanttekening hierbij is dat de nieuwe 
CAO voor gemeenteambtenaren hierin niet is verwerkt. De financiele gevolgen daarvan zijn 
verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen. 
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Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin de gemeente een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Als het alleen om een financieel belang of alleen 
om een bestuurlijk belang gaat, dan is volgens de BBV geen sprake van een verbonden 
partij. Van een financieel belang is sprake als de gemeente een risico loopt met de aan 
deze partij beschikbaar gestelde middelen. Ook bij het niet nakomen van de verplichtingen 
door de verbonden partij is sprake van een financieel belang. Van een bestuurlijk belang 
is sprake als de gemeente zeggenschap heeft uit hoofde van vertegenwoordiging in het 
bestuur of uit hoofde van stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke 
(gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en 
BV’s) organisaties zijn. Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen heb-
ben deze een bijzondere status. 

De gemeente Rhenen neemt in 2021 deel in 10 verbonden partijen. Het gaat om 8 ge-
meenschappelijke regelingen en 2 vennootschappen. Het aantal gepresenteerde verbon-
den partijen is uitgebreid met de Valleihopper. Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel 
overgegaan vanuit de GR Foodvalley naar GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper, ge-
faciliteerd door de gemeente Barneveld.

Het onderstaande overzicht geeft per verbonden 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 verster-
king van inzicht in de bijdrage van de verbonden partij aan de maatschappelijke doelstel-
lingen.

Overzicht verbonden partijen (x € 1.000) Bestuurlijk vertegenwoordiger Bijdrage 2021 Bijdrage 2020

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Foodvalley (FV): Deelprogramma 1.1 - Bestuur Burgemeester Van der Pas 66 N 64 N

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU): Deelprogramma 1.3 - Facilitair Burgemeester Van der Pas 90 N 81 N

Afvalverwijdering Utrecht (AVU): Deelprogramma 3.1 - Verkeer en openbare ruimte Wethouder De Rooij 770 N 645 N

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU): Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling Wethouder De Rooij 483 N 434 N

GGD regio Utrecht (GGDrU): Deelprogramma 4.1 - Jeugd preventief Wethouder Van Eeten 785 N 753 N

Valleihopper: Deelprogramma 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk Wethouder Boerkamp 117 N n.v.t.

Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (IW4): Deelprogramma 4.6 - Participatie maatwerk Wethouder De Heer - Verheij 52 N 128 N

Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Deelprogramma 6.1 - Openbare Orde en Veiligheid Burgemeester Van der Pas 1.140 N 1.112 N

Vennootschappen en coöperaties

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

Vitens: Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene deikkingsmiddelen Wethouder Boerkamp -
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3.7.0 Inleiding
In deze paragraaf worden de bouwgrondexploitatieprojecten beschreven. Eerst wordt ingegaan 
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 gron-
dexploitaties 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 beleidsdoel-
einden zoals bijvoorbeeld doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, 
recreatie, milieu en landschapsontwikkeling. Deze doelen kan de gemeente onder meer berei-
ken door aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden of het verlenen van medewerking aan 
ontwikkeling van plannen door private personen, bedrijven en instellingen. De missie zoals die 
verwoord staat in het gemeentelijk grondbeleid gaat uit van een actieve rol van de gemeente, 
met dien verstande dat als het niet wenselijk/mogelijk is, de gemeente kiest voor regisserend 
grondbeleid om haar doelstellingen te bereiken.

Het college maakt hierbij steeds een afweging tussen:
1. het bereiken van maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen,
2. winst en risico en
3. praktische uitvoerbaarheid.

3.7.1 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 negatief resultaat 
krijgt, dan dient volgens de financiële voorschriften een voorziening te worden gevormd om het 
tekort af te dekken. 

Actuele prognoses en te verwachten resultaten 
In onze gemeente zijn 2 bouwgronden in exploitatie: Achterberg West 2 en Rhenen Noord/LVA. 
Ultimo 2021 zijn de grondexploitaties van beide projecten geactualiseerd. Het financiële eindre-
sultaat van de grondexploitatie Achterberg West 2 is ten opzichte van de actualisatie van 2020 
verbeterd met circa € 10.000 (eindwaarde). Het financiële resultaat van de grondexploitatie 
Rhenen Noord/LVA is ten opzichte van de actualisatie 2020 verslechtert met circa € 15.000 
(eindwaarde). Naar rato van de voortgang van het project Rhenen Noord/LVA is in 2021 een 
aanzienlijk deel (€ 154.000) van de begrote winst genomen. De voortgang van het project wordt 
grotendeels bepaald door de grondtransactie. Nadat het college eind oktober 2021 het besluit 
had genomen de grondprijs te verlagen is het lange tijd onzeker geweest of de grondtransactie 
eind 2021 of begin 2022 plaats zou vinden. Uiteindelijk is de grondtransactie op 29 december 
2021 gepasseerd bij de notaris. Voor de beide projecten bedraagt de potentiële winst ultimo 
2021 € 477.000. De potentiële winst is gebaseerd op de eindwaardeberekening. De potentiële 
winst op basis van de contante waarde methode (CW) bedraagt ultimo 2021 € 453.067. 

 Grondbeleid 3.7
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Actieve grondexploitaties 
(x € 1.000)

Boekwaarde
01-01-2021

Lasten
2021

Baten
2021

Boekwaarde 31-12
voor winstneming

Winstneming
2021 (EW)

Projectafsluiting
2021

Balanswaarde
31-12 (OHW)

Winstgevende actieve grondexpl. (in eigen beheer) - onderhanden werk positie

a. Achterberg West 2 216 42 N 0 V 258 1 V * 0 258

c. Rhenen - Noord -95 49 N 331 V -378 154 V * 0 -378

d. Winstnemingscomplex 38 1 N 0 V 39 154 N 0 193

Onderhanden werk positie 159 91 N 331 V 82 1 V 0 72

* De winst van actieve grondexploitaties wordt niet geregistreerd op het project zelf, maar loopt via het winstnemingscomplex.

Grondbeleid 3.7

Bij de grondexploitaties zijn er in 2021 een drietal exploitaties in uitvoering bij derden geweest. 
Daarnaast zijn er locaties die zich in een verkennende of afrondende fase bevinden. Het project 
Vogelenzang wonen sluit in 2021 af met een negatief resultaat van € 23.000. Voor DAMKRO 
is in het afgelopen jaar een anterieure overeenkomst afgesloten. Het project Nieuwe Veenen-
daalseweg 51a-55 sluit – op basis van de intentieovereenkomst – met een negatief resultaat 
van € 2.000. Voor de Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55 is in 2021 de Nota van uitgangspunten 
vastgesteld voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum/wooncomplex. Een bestem-
mingsplanwijziging is in voorbereiding. Eind 2022 zijn een tweetal intentieovereenkomsten 

afgesloten voor Achterberg-West fase 2 en Franseweg 44-46; de werkzaamheden voor beide 
intentieovereenkomsten worden in 2022 uitgevoerd. 
Tenslotte is er een tweetal locaties (het Dorpshuis en de Woudmees) waarbij de gronden wor-
den geschaard onder de materiële vaste activa (voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gron-
den). Deze gronden zitten nog niet in een transformatieproces. Dit houdt in dat er nog geen 
raadsbesluit is waarbij het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting, is 
vastgesteld. In 2016 is nieuwe regelgeving vanuit de BBV van kracht voor locaties die onder 
de materiële vaste activa vallen. De plankosten worden ook in 2021 in de exploitatie verwerkt.

Actieve grondexploitaties 
(x € 1.000)

Nog te maken
lasten (ultimo 21)

Nog te realiseren
baten (ultimo 21)

Nog te nemen
winst/verlies

a. Achterberg West 2 682 N 1.357 V 385 V **

b. Rhenen - Noord 115 N 0 V 93 V **

Onderhanden werk positie 797 N 1.357 V 477 V

** Op basis van het percentage compleet is reeds een deel van de winst op de actieve grondexploitaties genomen. Jaarlijks wordt de 
projectprognoses bijgesteld, waarbij de totale lasten, baten en nog te nemen winst kunnen wijzigen. 
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3.7.2 Gronden in exploitatie

Achterberg West 2
De provincie heeft in de provinciale structuurvisie de mogelijkheid gecreëerd voor de realisatie 
van woonzorgvoorziening de Linde en woningbouw (max. 75) buiten de rode contour. De Linde 
is in 2020 gerealiseerd waardoor fase 2, woningbouwontwikkeling, van start kon gaan.

In 2020 zijn de gemeente Rhenen en ontwikkelaar Hoornstra Bouw een intentieovereenkomst 
aangegaan met als doel te komen tot een principe-uitspraak voor de inrichting van het gebied. 
In 2021 heeft de ontwikkelaar een schetsplan ingediend. Dit is in een aantal ronden getoetst 
en aangepast. Toetsing van het plan vindt plaats op basis van de door de gemeenteraad vast-
gestelde structuurvisie De Achterbergse Erven. Wanneer er een schetsplan ligt dat aan de visie 
en gemeentelijk beleid voldoet kan het college een principeakkoord geven en kan het plan ver-
der worden uitgewerkt tot een voorontwerp. In deze fase zal participatie richting de omgeving 

plaatsvinden. De uitvoering van de intentieovereenkomst valt conform de BBV onder het faci-
literend grondbeleid.

Rhenen Noord/LVA
De gemeente Rhenen en woningcorporatie Rhenam werken aan de realisatie van 20 sociale huurap-
partementen voor senioren. Deze ontwikkeling is de laatste stap in de herstructurering van het 
gebied Lijsterberg, Valleiweg en Achterbergsestraatweg. In 2021 is de uitgebreide omgevingsver-
gunning voor deze ontwikkeling verleend, zijn aanvullende procesafspraken gemaakt in een allonge 
op de koopakte en is de grond geleverd. In 2022 wordt de bouw van de appartementen uitgevoerd.

Dit project geeft invulling aan een deel van het ruimtelijk beleid verwoord in het coalitieakkoord 
en de stedenbouwkundige structuurvisie. Met dit plan wordt tevens een bijdrage geleverd aan 
het volkshuisvestingsbeleid zoals dit is vastgelegd in de woonvisie en het daarbij behorende 
woningbouwprogramma.

De Achterbergse  Er ven

 Gemeente  Rhenen

St ruc tuur v is ie
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3.7.3 Faciliterend grondbeleid

Vogelenzang wonen
De nieuwbouwwijk Vogelenzang wordt ontwikkeld door de VOF Vogelenzang, een samenwer-
king tussen BPD en Van Wijnen. De rol van de gemeente is kaderstellend, toetsend en facilite-
rend. Het plan omvat circa 226 woningen. De bouw van het Entreegebouw is gestart in 2021. 
Daarmee komt in 2022 de woonwijk tot afronding. In het Entreegebouw worden 42 sociale 
huurappartementen gerealiseerd. Omdat hiermee het tussen de gemeente en de ontwikkelaar 
geaccordeerde percentage van 29% sociale woningbouw met 12 sociale huurwoningen toe-
neemt heeft de gemeente ingestemd met een subsidieverlening. Van de toegezegde subsidie 
is 50% verkregen door aanspraak te maken op een provinciaal fonds. Met de afronding van de 
bouw van het entreegebouw en het woonrijp maken van de publieke ruimte kan eind 2022 de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de VOF voor de ontwikkeling van de wijk 
worden afgerond, inclusief uitkering van bovengenoemde subsidie.

DAMKRO Elst
Ontwikkelaar DAMKRO BV wil de locatie Elsterstraatweg 51–71 in Elst (het voormalige DAM-
KRO-terrein) herontwikkelen naar woningbouw. Op 19 april 2016 stemde de gemeenteraad 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. In 
de zomer van 2020 was er een herstart. De plannen zijn aangepast aan de nieuwe Woonvisie en 
de veranderende woningbehoefte in Elst. Het plan is ook opnieuw voorgelegd aan omwonen-
den 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 bestemmings-
plan en de bijbehorende onderzoeken. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst in 
2021 zijn er geen financiële risico’s voor de gemeente. Het jaar 2022 zal in het kader staan van 
de formele procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Herontwikkeling Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55
Met de eigenaar is in 2020 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van het 
plan nader te verkennen. De gemeentelijke kosten worden daarbij verhaald op de initiatief-
nemer. 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 Uit-
gangspunten wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp en een ontwerp bestemmingsplan 
waarmee begin 2022 de bestuurlijke procedure wordt gestart. De realisatie van het nieuwe 
gezondheidscentrum is voorzien in 2023.

3.7.4 Gronden materiële vaste activa 
(voorheen 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 de voormalige school Het Visnet zijn verkocht en op 
deze locaties is woningbouw gerealiseerd. De locaties van de Woudmees en het oude Dorpshuis 
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zijn nog niet verkocht. Met een eventuele opbrengst is ook nog geen rekening gehouden in de 
ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente.

Voor de locatie Dorpshuis heeft begin 2021 participatie met bewoners plaatsgevonden door 
middel van digitale en telefonische gesprekken en een digitale enquête. De basisverkoopka-
ders zijn opgesteld en consulterend aan de raad voorgelegd. Over de aanvraag tot aanwijzing 
als monument heeft het college een besluit genomen. Daartegen is bezwaar aangetekend. De 
procedure loopt nog. In 2022 zal het complete verkoopkader met verkoopstrategie vastgesteld 
worden, waarna de verkoop kan starten. Bij een gunstig verloop zal de koper daarna de verdere 
planvorming ter hand nemen, met de daarbij behorende participatie en (RO-/vergunningen-)
procedures. 

De herontwikkeling van de locatie Woudmees is nog niet opgepakt. Over het gewenste mo-
ment wordt intern gesproken in het kader van het woningbouwprogramma. 

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 kan 
hiermee een belangrijke bijdrage worden 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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Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft bij het bereiken van de doelen. In-
stellingen en verenigingen die een subsidieaanvraag indienen krijgen te maken Algemene Sub-
sidieverordening (ASV) en/of de toetsing op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). 
De ASV is door de raad in 2019 vastgesteld. 

Het college heeft drie mogelijkheden voor het verstrekken van subsidies:
1. Subsidie op basis van de ASV. 
 Het college stelt de subsidieregelingen vast. Deze zijn onderverdeeld in subsidieregels. 

De subsidieregels geven aan voor welke doelen en activiteiten er subsidie wordt ver-
leend. Elke subsidieregel heeft zijn eigen budgetplafond. 

2. Subsidies op basis van een begrotingspost (Awb).
3. Subsidies voor incidentele gevallen (Awb maximaal 4 jaar).

De subsidieregelingen en de subsidieregels 2021 zijn op 24 maart 2020 vastgesteld en ver-
volgens gepubliceerd. Subsidieaanvragers kunnen daar bij hun subsidieaanvraag rekening mee 
houden. De subsidieaanvragen dienen formeel voor 1 juli te zijn ingediend. Een aantal subsidie-
aanvragen voor 2021 is, o.a. door de aanhoudende Covid-19 pandemie, niet voor de deadline 
van 1 juli 2020 ingediend. Hiervoor heeft het college besloten de hardheidsclausule uit de ASV 
2019 toe te passen. 

Afwijkende afspraken bij de subsidie peuteropvang en de VVE
Bij de subsidie peuteropvang en voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) gelden afwijkende af-
spraken. Deze subsidies zijn afhankelijk van de rijksbijdrage voor de VVE. Deze rijksbijdrage is 
pas in de zomer bekend. De subsidieregels voor reguliere peuteropvang en Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie zijn op 8 september 2020 vastgesteld door het college. De uiterste indie-
ningsdatum voor deze subsidieaanvragen is, in overleg met de betrokken instellingen, verscho-
ven naar 1 november 2020. 

De vaststelling van de subsidieregelingen VVE en peuteropvang heeft in 2021 later plaatsgevon-
den dan gebruikelijk. Op het moment van vaststellen van deze subsidieregelingen was er nog on-
duidelijkheid over de uitwerking van de gevolgen van de coronacrisis. Ook de situatie tijdens en 
na de periode van de noodopvang bij de kinderopvang en de behoefte aan kinderopvang in 2021 
was nog niet duidelijk. De gevolgen voor de bezetting van de kindplaatsen bleken achteraf beperkt.

Subsidieplafonds

Totstandkoming subsidieplafonds
Het subsidieplafond 2021 is gebaseerd op de bedragen die voor 2020 beschikbaar zijn gesteld. 
Deze bedragen zijn verhoogd met het samengesteld gewogen inflatiepercentage uit de begro-
ting 2020 - 2023 (jaarschijf 2021: 2,06%). 

Het subsidieplafond bij de subsidieregeling VVE is verbonden aan de hiervoor ontvangen Rijks-
bijdrage. De subsidie die de gemeente verstrekt voor de VVE en de kinderopvang is gebaseerd 
op de vastgestelde subsidiebedragen per kindplaats in 2020 en de indexering van de maximale 
uurprijzen voor kinderopvang door het Rijk. 

De raad heeft de subsidieplafonds 2021 in november 2020 vastgesteld bij de behandeling van 
de begroting 2021. 

Amendement 10 november 2020
In de raadsvergadering van 10 november 2020 is een amendement aangenomen. De strekking 
van dit amendement was dat het indexcijfer (2,06%) dat is toegepast voor de subsidiebedragen 
voor 2021 wordt verlaagd naar maximaal 1,8%. In de subsidiebeschikkingen voor 2021 die in 
december 2020 zijn verstuurd, is abusievelijk geen rekening gehouden met deze verlaging. 

Omdat het slechts om zeer kleine aanpassingen per gesubsidieerde instelling ging, hebben we 
er voor gekozen deze omissie niet te herstellen. Het niet beschikbaar zijn van de extra ruimte 
van € 2.594,- heeft niet geleid tot het afwijzen van nieuwe aanvragen. Bij de berekening van de 
budgetten voor 2022 hebben we deze omissie met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Verstrekte subsidies
In 2021 is voor een totaalbedrag van € 1.676.500 aan subsidies verstrekt. Begroot was een 
bedrag van € 1.957.500. Het verschil van € 281.000 hangt samen met de subsidie Voor– en 
Vroegschoolse Educatie (VVE). 

In hierna volgende tabellen is een overzicht van de begrote en verstrekte subsidies opgenomen. 
In de eerste tabel zijn de subsidies weergegeven die op grond van de ASV zijn verstrekt. In de 
tweede tabel staan de subsidies die op basis van een begrotingspost zijn verstrekt.
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Subsidieplafonds op basis van de ASV 
(x € 1.000)

Begroting 2021 na 
vastgestelde wijzigingen

Jaarrekening 
2021

1. Subsidieregeling Muziekoriëntatie 13 12

2. Subsidieregeling Openbaar 
 Bibliotheekwerk

360 356

3. Subsidieregeling Dorpshuis 36 36

4. Subsidieregeling Recreatie en 
 toerisme (ondernemersklimaat)

45 50

5. Subsidieregeling Recreatie en toerisme  
 (organisatie Koningsdagactiviteiten)

0 6

6. Subsidieregeling Museum 243 243

7. Subsidieregeling onderhoud /  
 restauratie gemeentelijke monumenten

10 0

8. Buurtbudget 5 2

9. Initiatievenfonds 16 7

10. Subsidieregeling preventie 0 0

11. Subsidieregeling VVE 530 281

12. Subsidieregeling Peuteropvang 62 34

13. Tijdelijke regeling ondersteuning  
 culturele sector

31 24

Saldo plafonds 1.351 1.050

Subsidies op basis van een 
begrotingspost (x € 1.000)

Begroting 2021 na 
vastgestelde wijzigingen

Jaarrekening 
2021

A. Stichting Slachtofferhulp Nederland -  
 Middenwest

6 6

B. Stichting HartslagNu Rhenen 5 5

C. Stichting Dierenambulance 9,5 9,5

D. Stichting Nationaal Dierenpark  
 ‘De Hazenberg’

9,5 5

E. Stichting Cuneragilde 2,5 2

F. Stichting Slag om de Grebbeberg 5 5

G. Optisport 316,5 316,5

H. Veilig Thuis 173,5 169

I. Stichting Rijnoevervaarten 1 1

J. Stichting schuldhulp  
 (schuldhulpmaatje)

9 9

K. Stichting schuldhulp (Jobhulpmaatje) 13 15

L. Voedselbank 3 3

M. Stichting Hulpmaatje (Noodfonds) 4,5 8

N. Rode Kruis Bus 3 3

O. Cultuurplatform Rhenen 37 47

P. Stichting Klassiek aan de Rijn 5,5 0

Q. Stichting Concerten de Korenwinde 2 0

R. Stichting armoedefonds 0 1,5

S. Jeugdfonds sport en cultuur 0 20

T.  Alzheimer Nederland  
 afdeling Veluwe Vallei-Grebbe

1 1

Saldo 606,5 626,5

Toelichting subsidieregeling preventie (10)
In juni 2018 heeft het college de tijdelijke subsidieregeling preventie ingesteld. Met dit besluit 
is uitvoering gegeven aan een amendement uit 2017 (nr. 8.a.1.). Hierin werd € 20.000 beschik-
baar gesteld. Inmiddels is er voor € 9.274 aan subsidies verstrekt. Eind 2021 resteert een bedrag 
van €10.726. Voor de begroting 2022 is het bedrag beschikbaar dat eind 2021 resteert.

Toelichting subsidieregeling VVE en peuteropvang (11/12)
In het beschikbare subsidieplafond was rekening gehouden met extra kindplaatsen. In 2021 zijn 
geen aanvragen voor extra kindplaatsen ingediend. Bij de VVE geldt dat het niet uitgegeven 
bedrag in de beleidsperiode 2019-2022 alsnog kan worden ingezet. Aan het einde van deze 
periode vindt een eindafrekening plaats. Niet uitgegeven middelen gaan terug naar het Rijk.
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Duurzaamheid §9

3.9.0 Inleiding
De gemeente Rhenen richt zich op een brede toepassing van duurzaamheidsaspecten en ziet 
zichzelf als voorbeeld voor inwoners en bedrijven op dit gebied. In deze paragraaf beschrijven 
we de werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor een duurzaam Rhenen aan de hand van de drie 
pijlers uit het bestuursprogramma: een energieneutraal Rhenen, een circulair Rhenen en een 
klimaatbestendig Rhenen.

3.9.1 Een energieneutraal Rhenen

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

Beperken energievraag 
Stimuleren van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
• Het Energieloket heeft ook dit jaar onze inwoners en maatschappelijke instellingen advies 

gegeven voor het verduurzamen van hun woning.
• Via een project bij de NMU en met subsidie van de provincie Utrecht is eind 2021 gestart 

met het opleiden van een aantal Rhenense energieambassadeurs. 
• Via ons sinds 2016 lopende project ‘Energetisch Renoveren’, motiveren en ontzorgen we 

inwoners nog steeds om te verduurzamen. Dit door persoonlijk advies en de mogelijkheid 
om alle energiebesparende maatregelen en de opwek van duurzame energie onder één ver-
antwoordelijke te laten uitvoeren. 

• Omdat bijeenkomsten organiseren niet goed mogelijk was zijn begin 2021 warmtescans 
gemaakt bij 150 eigenaar-bewoners. Tot nu toe heeft een derde deel van de eigenaren aan-
gegeven hun woning hierdoor te gaan verduurzamen, een vijfde deel van de eigenaren heeft 
offertes opgevraagd en een deel heeft de maatregelen al genomen. Het energieloket krijgt 
nog steeds vervolgopdrachten.

• Er is gestart met de voorbereidingen voor een isolatiecampagne. Deze zal vanaf medio ja-
nuari 2022 starten en de focus leggen op het isoleren van de woning. Hiermee geven we 
mede invulling aan de motie van de gemeenteraad over het isoleren van woningen.

• Voor (mede) financiering konden inwoners gebruik maken van de lening Duurzaam Wonen, 
om ook zo te stimuleren dat duurzame maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Zoals in 
de evaluatie van deze lening naar voren kwam is hier in 2021 ook in Rhenen niet heel veel 
gebruik van gemaakt. Deze lening loopt door.

• Om duurzaam bouwen te stimuleren in (ver)bouwplannen zijn er verlaagde legeskosten 
voor duurzaamheidsmaatregelen.

• We werken mee aan een convenant Duurzaam Bouwen van de provincie Utrecht. Met dit 
convenant wil de provincie Utrecht de woningbouwopgave zo duurzaam, klimaatadaptief 
en circulair mogelijk realiseren. Ook als gemeente Rhenen hopen we het convenant, met 
andere gemeenten en bouwpartijen, in 2022 te ondertekenen en hierdoor toe-
komstbestendige woningen in Rhenen te bouwen. 
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• In de prestatieafspraken met de woningcorporatie Rhenam is de verduurzamingsopgave 
opgenomen. 

• Voor ons eigen gemeentelijk vastgoed is in de tweede helft van 2021 gestart met de advi-
sering om de beste maatregelen te kunnen nemen. 

• Met de geplande vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting tot en met 
2024 wordt een kwalitatief goede en energiezuinige openbare verlichting gerealiseerd die 
optimaal bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. In de contract-
periode 2020-2024 ondersteunt een externe partij de gemeente bij het grootschalig toe-
passen van nieuwe technieken, zoals Ledverlichting en statisch dimmen. 

Opwekken van duurzame energie
• We blijven stimuleren dat zoveel mogelijk daken worden benut voor het opwekken van 

zonne-energie. Zowel bij particulieren als bedrijven en andere gebouwen.
• Particulieren en maatschappelijke instellingen kunnen blijvend via het energieloket en ener-

gieadviseurs advies en hulp krijgen bij het realiseren van een zonopweksysteem op hun dak.
• Bij een vervolgproject ‘Verduurzamen bedrijventerrein/zon op dak’ (zie ook circulaire eco-

nomie en Economische agenda) zijn weer een aantal bedrijven geholpen zonnepanelen, al 
dan niet met behulp van SDE+ subsidie, op het dak te realiseren.

• Zonne-collectieven, de zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’, zijn dit jaar niet gerealiseerd. 
Wel is een dergelijk project in voorbereiding op restgrond.

• We hebben diverse mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie anders dan op daken 
gezocht, op basis van de Rhenense zonneladder. Het gaat hierbij om restgronden, parkeer-
plaatsen en eventueel op agrarische grond.

• In maart 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader voor zonnepanelen op land vastge-
steld. Hierdoor is er onder voorwaarden ruimte ontstaan voor het realiseren van een zon-
neveld op agrarische grond. 

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

• Meewerken aan opsporing van mogelijkheden tot het gebruik van aardwarmte voor het 
verwarmen van woningen en bedrijven. Helaas blijkt uit een onderzoek van de provincie 
Utrecht dat er waarschijnlijk geen goede bodemlaag is onder Rhenen om gebruik te maken 
van diepe geothermie. 

• De gemeente wekt zelf zonnestroom op op het dak van de gemeentewerf, het Huis van 
de gemeente en MFG het Bestegoed. Voor verder stroomverbruik wordt collectief groene 
stroom (Nederlandse windenergie) ingekocht.

• In november 2021 heeft het college positief gereageerd op een principeverzoek om groot-
schalig zonne-energie op te wekken op akkers achter het industriegebied Remmerden. Hier-
bij zijn wel voorwaarden gesteld, met name op het gebied van landschappelijke inpassing, 
participatie en lokaal eigenaarschap.

• Er is een start gemaakt met de uitwerking van het begrip lokaal eigenaarschap.

Warmtetransitie
Hoe worden we onafhankelijk van aardgas? 
• De Transitievisie is in de raadsvergadering in september 2021 vastgesteld. In deze visie kijken 

we hoe we onze woningen op een duurzame manier kunnen verwarmen zonder aardgas. 
• Daarna zijn we gaan kijken hoe we het vervolg, de wijkuitvoeringsplannen, op een goede 

manier gaan aanpakken. Dit in eerste instantie voor de twee gekozen startwijken, Remmer-
den en Achterberg. Dit gebeurt met de inwoners/bedrijven in de wijk. De keuze voor een 
andere warmtebron wordt met hen gemaakt. 

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. Hierbij wordt naast 
groengas ook gekeken naar mogelijkheden voor waterstofgas.

Duurzaamheid 3.9
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• 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 Laadinfrastruc-
tuur versnellen we de uitrol van het aantal laadpunten.

3.9.2 Een circulair Rhenen
Circulair inkopen
In het inkoopbeleid is opgenomen dat we zoveel mogelijk duurzaam, fairtrade en circulair in-
kopen. 

Afval
Samen met de inwoners op een duurzame manier minder afval produceren doen we onder 
andere door:

• voorlichting te geven,
• de bronscheiding te verhogen,
• de frequentie van het ophalen van het restafval te verlagen,
• restafval ondergronds in te zamelen,
• mee te doen aan een pilot voor luierinzameling, 
• kringloopwinkels in de gemeente.

Een belangrijk voornemen hierbij is het behouden van een schone leefomgeving. Om het zwer-
fafval 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 mee 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.

3.9.3 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 Wonen en de NMU (met betrekking tot het project 

Heuvelrugtuinen) stimuleren we het klimaatbestendig maken (ontstenen en vergroenen) 
van de particuliere tuin.

• Samen met woningcorporatie Rhenam Wonen plantpakketten aanbieden aan huurders en 
een plantdag organiseren.

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

vuil water en schoon water te scheiden. Meer informatie kunt u lezen in de paragraaf onder-
houd kapitaalgoederen.

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

• Het opstellen van een Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP) waarin concrete doelen en maatre-
gelen staan om klimaatbestendig te werken.

Duurzaamheid 3.9
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Jaarrekening H4

4.0 Inleiding jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit (een toelichting op)
 4.1 Financieel beeld 2021
 4.2 Exploitatie 2021
 4.3 Balans 2021
 4.4  Overig
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4.1 Financieel beeld 2021

4.1.1 Resultaat
Resultaat 2021
Het resultaat 2021 bedraagt € 2.832.000 voordelig. Het resultaat is daarmee ruim € 1.300.000 
hoger dan was voorzien bij de budgetbeoordeling per 1 oktober. Het college is niet gelukkig met 
de financiële verschil tussen het verwachte resultaat bij de budgetbeoordeling op 1 oktober en 
het resultaat bij de jaarrekening. Aan de andere kant biedt het extra voordelige resultaat mo-
gelijkheden voor eenmalige investeringen in de samenleving of het incidenteel verlagen van de 
lasten voor onze inwoners. 

De grootste verschillen zijn op pagina 16 en 17 van de jaarstukken toegelicht. Hierna zijn die ver-
schillen nog kort weergegeven. Een uitgebreide verschillenanalyse vindt u terug vanaf pagina 174.

Overzicht grootste verschillen:
1. Exploitatievoordeel afval € 422 V
2. Voordeel projecten € 339 V
3. WMO maatwerkvoorzieningen    € 219 V
4. Uitkering gemeentefonds decembercirculaire € 198 V
5. Projectplan Impuls (post-)Covid19 € 339 V
6. Voorziening Het Gastland € 656 N
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Hoe heeft het financiële verschil na de beoordeling op 1 oktober kunnen ontstaan?
Het significante verschil tussen het resultaat dat werd verwacht op 1 oktober en het resultaat 
bij de jaarrekening roept vragen op. Nog belangrijker is hoe we het in de toekomst kunnen voor-
komen. Een analyse van de financiële afwijkingen levert onderstaande inzichten op: 

1.  Door corona is in 2021 terughoudend omgegaan met het verlagen van de beschikbare bud-
getten. Ook pakt bijvoorbeeld de verwachte aanzuigende werking in de zorg zoals de WMO 
minder nadelig uit dan verwacht.  

2.  Door het personeelsverloop en het hoge ziekteverzuimpercentage is minder adequaat ge-
stuurd op de beschikbare budgetten. We merken dat in de overdracht naar nieuwe mede-
werkers de budgetten onderbelicht blijven.

3.  De overgang van het werken op kantoor naar het werken thuis zorgt dat de kwaliteit van 
het budgetbeheer afneemt. De nieuwe werkelijkheid vraagt om het inbouwen van andere 
checks and balances. 

4.  De gevolgen van gewijzigde financiële wet en regelgeving was te laat in beeld. Een voor-
beeld hiervan is het toevoegen van de efficiencyresultaten bij de bestemmingsheffingen 
aan een reserve in plaats van een voorziening. 

5.  Van sommige financiële ontwikkelingen na 1 oktober was de omvang op voorhand niet in te 
schatten. Denk bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van de decembercirculaire. Ook over 
de winstneming bij de grondexploitaties was op 1 oktober onvoldoende duidelijkheid.   

6.  In enkele gevallen is onvoldoende een relatie gelegd tussen de beschikbare middelen in de 
reserves en voorzieningen en de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het aanzienlijke verschil bij de jaarrekening vraagt in de nabije toekomst om een strakkere 
monitoring van de (risico)budgetten en een extra inspanning om het specifieke karakter van 
de financiële regelgeving van gemeenten goed voor het voetlicht te brengen. Verschillen van 
deze omvang dienen in het vervolg voorkomen te worden.

Nadere toelichting resultaat 2021
In het voordelig resultaat van € 2.832.000 kan op verschillende manieren een onderscheid wor-
den aangebracht. De financiële regelgeving maakt een verschil tussen het resultaat van baten en 
lasten (voorheen resultaat voor bestemming) en het gerealiseerde resultaat (voorheen resultaat 
na bestemming). Het verschil tussen de beide resultaten zit in de toevoegingen en onttrekkingen 
aan de reserves. De gemeenteraad is bevoegd om mutaties aan reserves te veranderen. 
Voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente wordt het resultaat vaak onder-
verdeeld in een structureel en incidenteel resultaat. Een voordelig structureel resultaat laat zien 

dat de structurele lasten volledig zijn gedekt met structurele baten. Een uitgebreidere toelich-
ting op het structureel resultaat vindt u terug bij de toelichting op de financiële positie.   

In onderstaande tabellen is het gerealiseerde resultaat 2021 volgens het hierboven beschreven 
onderscheid weergegeven. 
 
Saldo baten en lasten en gerealiseerd resultaat

Ontwikkeling resultaten 2021 (x € 1.000) Saldo baten 
en lasten

Mutaties 
reserves

Gerealiseerd 
resultaat

1. Begroting 2021 vastgesteld in november 2021 375 N 287 V 88 N

2. Begroting na vastgestelde wijzigingen 754 N 2.251 V 1.497 V

3. Jaarrekening 2021 1.869 V 963 V 2.832 V

Structureel en incidenteel resultaat 

Ontwikkeling resultaten 2021 (x € 1.000) Structureel 
resultaat

Incidenteel 
resultaat

Gerealiseerd 
resultaat

1. Begroting 2021 vastgesteld in november 2021 353 V 441 N 88 N

2. Jaarrekening 2021 2.871 V 39 N 2.832 V

Voor een uitgebreidere toelichting op het incidentele resultaat verwijzen wij u naar de inciden-
tele exploitatie op pag 188.
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Kengetallen gemeente Rhenen Signaalwaarden GTK 2020 provincie*

Kengetal ultimo jaar JRR 2018 JRR 2019 JRR 2020 BGR 2021 JRR 2021 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

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

2.1 Netto-schuldquote 62% 73% 72% 110% 67% <90% 90%-130% >130%

2.2 Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen

51% 61% 60% 97% 56% <90% 90%-130% >130%

3 Weerstandsvermogen 3,7 3,5 3,6 3,6 7,2 >1,0 0,8 ≤ x < 1,0 <0,8

4 Grondexploitatie -1,0% -1,1% 0,3% -1,1% 0,1% <20% 20%-35% >35%

5 Belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk 
gemiddelde jaar ervoor

104% 107% 107% 116% 112% <95% 95%-105% >105%

6 Solvabiliteitsratio 42% 39% 36% 30% 35% >50% 20%-50% <20%

*GTK: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 van de provincies

Overige informatie
Overal waar begroting 2021 staat wordt de begroting bedoeld die in november 2020 is vastgesteld.

Financieel beeld H4.1

4.1.2 financiële positie
Conclusie financiële positie 
De financiële positie over 2021 is goed te noemen. In 2021 is sprake van een positief structureel 
resultaat. Dit betekent dat de structurele lasten volledig zijn gedekt met structurele baten. De 
schuldquotes blijven ruim binnen de bandbreedte van de categorie minst risicovol. Ze liggen ech-
ter boven het landelijk gemiddelde. Hoewel de solvabiliteit voor een gemeente van ondergeschikt 
belang is, blijft deze met een percentage van 35% binnen de daarvoor gestelde signaalwaarden. 
De ratio weerstandsvermogen is met 7,2 ruim hoger dan de norm van 1,0 die de raad heeft 
vastgesteld. Het weerstandsvermogen kan daarmee als meer dan uitstekend worden gekwanti-
ficeerd. Tenslotte is op grond van het kengetal over de financiële risico’s bij de grondexploitaties 
weinig reden tot zorg.
Naar de toekomst toe blijven we aandacht vragen voor de ontwikkeling van de structurele ex-
ploitatieruimte en de oplopende schuldpositie. Het risico van een economische recessie is door 

de oorlog in de Oekraïne aanwezig. Ook de grote opgaven waar onze gemeente voor staat zoals 
duurzaamheid en woningbouw en de omvangrijke investeringen waaronder die in het MFC Rhe-
nen trekken een wissel op de beschikbare structurele exploitatieruimte en de schuldpositie. Het 
is belangrijk om daar voldoende aandacht voor te hebben en te blijven houden. 

Toelichting financiële positie 
De conclusie bij de financiële positie is gebaseerd op de pijlers onder het financieel beleid. Deze 
zijn aangevuld met de wettelijk voorgeschreven kengetallen (inclusief de ratio weerstandsver-
mogen). Bij de weging van de kengetallen is gebruik gemaakt van het overzicht signaalwaarden 
uit het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) van de provincies. 
Formeel gezien hebben deze signaalwaarden geen functie als normeringinstrument. Dit geldt 
niet voor het kengetal van de ratio weerstandsvermogen. Dat kengetal is beoordeeld op het 
beleid dat door de raad is vastgesteld.
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1. Structurele exploitatieruimte. 
Het jaar 2021 laat een voordelig structurele exploitatieruimte zien 5,6% van de totale baten. 
Dit betekent dat de structurele lasten meer dan volledig zijn afgedekt met structurele baten. 
Een positieve exploitatieruimte is belangrijk omdat het inzicht kan geven in welke mate de 
financiële resultaten zich in de toekomst voortzetten. Zeker met daarbij in het achterhoofd de 
grote inhoudelijke opgaven en alle (financiële) onzekerheden die op gemeenten afkomen is dat 
belangrijke informatie. 

2. Acceptabele schuldenpositie 
De kengetallen netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd geven de verhouding 
weer tussen de omvang van de schulden en de totale baten. Bij de netto schuldquote gecor-
rigeerd zijn de leningen die de gemeente heeft verstrekt in mindering gebracht. Voorbeelden 
hiervan zijn de hypotheken aan personeel en de leningen die zijn verstrekt voor het Gastland. 
De schuldquotes geven een indicatie in welke mate de rentelasten en afschrijvingen op de ex-
ploitatie drukken. Hoe lager het percentage van de schuldquotes hoe beter. De netto schuld-
quotes bevinden zich eind 2021 met percentages van 67% en 56% in de categorie minst risi-
covol. De percentages liggen in de jaarstukken lager dan de begrote percentages van 110% en 
97%. Een belangrijke oorzaak is het niet volledig uitvoeren van het voorgenomen investerings-
programma. De coronapandemie is hierbij zeker van invloed geweest. Een tweede oorzaak is de 
hoogte van de baten. Die zijn vooral toegenomen door de corona steunpakketten van het Rijk. 
Een lagere schuldquote in de jaarstukken is over het algemeen incidenteel van aard. De niet 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2018 2019 2020 2021

Structurele exploitatieruimte

Financieel beeld H4.1

166



gerealiseerde investeringen schuiven vaak door naar de latere jaren. Ook is het niet de verwach-
ting dat de hogere baten als gevolg van de corona steunpakketten structureel zijn. In vergelij-
king met het landelijk niveau van 47,6% is de netto gecorrigeerde in Rhenen aanzienlijk hoger. 
Als we naar de toekomst kijken dan is een aanzienlijke stijging van de schuldquotes in Rhenen 
onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan de investering in het MFC Rhenen en de investeringen 
die in het kader van de ruimtelijke adaptatie moeten plaatsvinden. 

3. Weerstandsvermogen 
Een gezond weerstandsvermogen is van belang om te weten in hoeverre de gemeente niet 
afgedekte risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) kan opvangen zonder dat de realisatie van 
de bestuurlijke ambities in het gedrang komen. De middelen die de gemeente hiervoor beschik-
baar heeft wordt de beschikbare weerstandscapaciteit genoemd. Het kengetal weerstandsver-
mogen geeft de verhouding weer tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. 
De ratio weerstandsvermogen bevindt zich al jaren in de hoogste categorie. De ratio komt in 
2021 uit op 7,2. Daarmee is de ratio ten opzichte van de begroting 2021 en het beeld in eer-
dere jaren verdubbeld. De belangrijkste oorzaak hiervan is de forse daling van de benodigde 
weerstandscapaciteit (de geïnventariseerde restrisico’s) met € 2.600.000. Een andere oorzaak 
is de toename van de beschikbare weerstandscapaciteit met bijna € 2.000.000. De verklaring 
hiervoor ligt vooral in het hoge jaarrekeningresultaat 2021.

Voor meer informatie over het weerstandsvermogen verwijzen wij u naar de paragraaf “Weer-
standsvermogen en risicobeheersing”.

4. Grondexploitatie 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan in welke mate er sprake is van een financieel kwetsba-
re grondexploitatie. Over het algemeen geldt bij grondexploitaties dat de boekwaarde van de 
voorraden grond moet worden terugverdiend bij verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties 
is dat de looptijd meerdere jaren is. Hoe verder de inkomsten in de toekomst liggen, hoe meer 
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rentekosten en risico’s dit met zich meebrengt. Het kengetal grondexploitatie drukt de waarde 
van de onderhanden werk positie op de balans uit in een percentage van de totale baten. Eind 
2021 bedraagt dit percentage 0,14%. Dit betekent dat onze grondexploitaties Lijsterberg en 
Achterberg West nauwelijks een risico vormen. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Voor een 
inhoudelijke en financiële toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf 
grondexploitatie. 

5. Belastingcapaciteit - woonlasten meerpersoonshuishouden 
Het kengetal ‘belastingcapaciteit’ geeft de verhouding weer tussen de hoogte van de woonlas-
ten van de gemeente en de landelijk gemiddelde woonlasten van het jaar ervoor. Een belasting-
capaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemiddelde liggen. 
In 2021 liggen de woonlasten in Rhenen op basis van de verordening € 104 hoger per gezin dan 
het landelijk gemiddelde in 2020. De nadelige afwijking van het landelijk gemiddelde zorgt dat 
de lijn in onderstaande grafiek zich in rode gedeelte begeeft. Het is een indicatie dat het OZB 
aandeel uit de onbenutte belastingcapaciteit in Rhenen kleiner is dan in andere gemeenten.   
Bron: de landelijke gemiddelde woonlasten komen uit de atlas van de lokale lasten van het COELO. 
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Exploitatie

De exploitatie van een gemeente bestaat uit de baten en lasten inclusief reserves van zeven 
programma's. Een programma is een samenhangende verzameling van activiteiten. Deze wor-
den uitgevoerd om de beoogde bestuurlijke doelen binnen een programma te realiseren.

Het onderdeel exploitatie is opgebouwd uit: 
4.2.1  Waarderingsgrondslagen
4.2.2  Exploitatie
4.2.3 Toelichting op de exploitatie
4.2.4 Overige exploitatie onderdelen

4.2
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Waarderingsgrondslagen H4.2.1

Nr. Exploitatie Waardering Toelichting 

1. Resultaatbepaling

1.1 Baten en lasten 
m.u.v. grondexploitaties

Historische kosten Baten en lasten: worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Uitzondering: Personeels- 
lasten van vergelijkbaar volume worden toegerekend aan periode waarin de uitbetaling plaatsvindt (bijv. verlof).
Baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Mutaties reserves zijn afzonderlijk in de staat van baten en 
lasten gepresenteerd.
Winsten: worden genomen als ze op balansdatum gerealiseerd zijn. 
Verliezen: worden genomen als ze bij opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Vennootschapsbelasting: gemeente is vennootschapsbelastingplichtig voor de ondernemersactiviteiten. In jaarrekening 2021 is 
geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

1.2 Baten en lasten 
grondexploitaties

Grondexploitaties: 
waardering overeenkom-
stig de cumulatieve beste-
dingen minus opbrengsten 
door verkopen en subsi-
dies, dan wel lagere markt-
waarde.

Uitgangspunten baten en lasten: De baten zijn gebaseerd op een marktconformiteitstoets, residuele grondwaardeberekening 
of een taxatierapport. Bij de lasten van bouw- en woonrijpmaken is gebruik gemaakt van het kengetallenkompas of van intern 
opgestelde gedetailleerde berekeningen. Voor de plankosten is plankostenscan gebruikt.

Parameters grondexploitatie: a. Financieringsrente: 2,09%; b. Kostenindexatie: 3,0%; c. Opbrengstenindexatie: 2,0%
Winstneming: vindt plaats volgens de Percentage of Completion (POC)-methode. Dit is een methode
om de verantwoording van de resultaten over de looptijd van de grondexploitatie naar rato van de
verrichte prestaties te laten plaatsvinden.

4.2.1 Waarderingsgrondslagen exploitatie (resultaatbepaling)
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording de gemeente daarvoor geeft.
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Exploitatie H4.2.2

Exploitatie-overzicht per programma

(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde 
wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Programma 1 - Bedrijfsvoering 7.431 N 90 N 7.521 N 7.523 N 2 N

Programma 2 - Dienstverlening 533 N 122 N 655 N 575 N 80 V

Programma 3 – Fysiek 3.229 N 47 N 3.276 N 2.255 N 1.021 V

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk 17.882 N 540 N 18.422 N 18.761 N 339 N

Programma 5 – Economie & toerisme 1.002 N 158 N 1.159 N 1.063 N 96 V

Programma 6 – Veiligheid & handhaving 2.071 N 174 N 2.246 N 2.198 N 48 V

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen 32.061 V 2.714 V 34.775 V 35.207 V 432 V

Totaal 87 N 1.583 V 1.496 V 2.832 V 1.336 V

Link naar deelprogramma's 
en producten

Via de link zijn de cijfers per programma, deelprogramma en producten beschikbaar.

4.2.2 Exploitatie
De exploitatie bestaat uit de kosten en opbrengsten van gemeentelijke activiteiten. 
De exploitatie is onderverdeeld in:
a. baten en lasten
b. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
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Toelichting op de exploitatie H4.2.3

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 De personeelslasten van de ondersteunende functies laten een voordeel zien van 
€ 219.500. De verklaring hiervan is als volgt: 
a. In de realisatie zijn de gevolgen van de nieuwe CAO voor de hele organisatie 
verwerkt in deelprogramma 7.2 “Overige algemene dekkingsmiddelen”. Op be-
grotingsbasis was met een nieuwe CAO rekening gehouden in de programma’s. 
Voor de ondersteunende functies was dat in programma bedrijfsvoering.  
b. De inhuur voor de strategische verantwoording van het bestuursprogramma 
schuift door naar 2022 (€ 35.000 V). Zie ook toelichting mutatie reserves. 
c. Door personele wisselingen binnen financiën schuift het project doorontwik- 
keling financieel beheer door naar 2022/2023. Het vervolg van het project zal 
gelijktijdig worden opgepakt met de verdere digitalisering van de planning en 
control producten en de vervanging van het financieel systeem (€ 46.500 V).  
Zie ook mutatie reserves. 
d. Niet ingevulde vacatureruimte bij documentaire informatievoorziening 
(€ 30.000)

220 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

2 Om de Rhenense lokale en regionale geschiedenis te bewaren en toeganke- 
lijk te houden voor het publiek is het van belang dat ook de papieren dossiers 
goed bewaard blijven. Daarom dienen conform de archiefwetgeving (inclusief 
uitvoeringsregels) de papieren dossiers overgebracht te worden naar een 
goedgekeurde archiefbewaarplaats. Voor de gemeente Rhenen is dit het Regio-
naal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Voor dit project is in de periode 2021 tot en 
met 2024 € 15.000 per jaar beschikbaar. Vanwege coronabelemmeringen is het 
archiefbewerkingsproject in 2021 vooralsnog niet via een opdracht bij externen/ 
inhuur in gang gezet. Het voordeel in 2021 is toegevoegd aan de reserve  
budgetoverheveling zodat we deze middelen op een later moment kunnen 
inzetten. Zie ook mutatie reserves. 
Het project digitalisering bouwvergunningen loopt door in 2022. Hiervoor is 
nog een budget beschikbaar van € 50.000. Zie ook mutatie reserves.

65 V

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde 
wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 61 V 15 N 45 V 47 V 1 V

Lasten 7.821 N 311 N 8.132 N 7.680 N 452 V

Saldo van baten en lasten (A) 7.760 N 327 N 8.087 N 7.634 N 453 V

Onttrekking uit reserves 329 V 237 V 566 V 255 V 311 N

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 144 N 144 N

Mutaties reserves (B) 329 V 237 V 566 V 111 V 455 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 7.431 N 90 N 7.521 N 7.523 N 2 N

4.2.3 Toelichting op de exploitatie
Dit onderdeel bestaat uit een exploitatie overzicht per programma en een toelichting van de 
verschillen tussen de begroting 2021 en de jaarrekening 2021. Tenslotte gaan we in op de ex-
ploitatie per taakveld en de incidentele exploitatie.

4.2.3.1 Exploitatie overzicht per programma inclusief verschillenanalyse
In de verschillenanalyse zijn de tussentijdse wijzigingen van de begroting 2021 toegelicht en de 
verschillen tussen de jaarrekening 2021 en de begroting na vastgestelde wijzigingen. De tussen-
tijdse wijzigingen van de begroting kunt u in de tabellen vinden door in de kolom vastgestelde 
wijzigingen op het onderstreepte getal te drukken. De verschillen die daarna zijn ontstaan ten 
opzichte van de jaarrekening, zijn onder de tabel toegelicht.
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Toelichting op de exploitatie H4.2.3

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

3 In 2021 is er vanwege corona slechts op bescheiden schaal mogelijk geweest 
om organisatiebreed; per team en individueel te werken aan organisatieontwik-
keling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Voor onze organisatie 
zijn vanuit de leidende principes Werken vanuit de Bedoeling en Waarderend 
Vernieuwen samenwerken en integraal werken belangrijke aspecten voor zowel 
interne als externe participatie. Vanuit de verwachting dat er in 2022 weer meer 
mogelijk wordt, is een programma opgesteld waar het budget van 2021 deels 
wordt ingezet. Daarnaast zal in 2022 vanwege de Visie op Rhenen, de gevolgen 
van de Coronacrisis, het vertrek van 2 managers, een onderzoek naar de span of 
control van het management onderzocht gaan worden inclusief de consequen-
ties ervan voor het huidige organisatiemodel. In 2021 zijn de lasten € 55.000 la-
ger dan begroot. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling.

55 V

4 Het communicatiebudget laat in 2021 een voordeel zien van € 25.000. Dit bud-
get gaan we in 2022 inzetten voor de verdere ontwikkeling van de webiste. De 
nieuwe website staat, maar op gebied van digitoegankelijkheid en subsites zijn 
enkele vervolgstappen nodig die niet in 2021 zijn gerealiseerd. De wet digi- 
toegankelijkheid vraagt nog om diverse acties. Binnenkort wordt een toegan-
kelijkheidsonderzoek gedaan. Uit dit rapport kunnen aanbevelingen komen die 
geld gaan kosten. Daarnaast is de wens om subsites te maken zoals bijvoorbeeld 
DuurzaamRhenen.nl. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve budgetover-
heveling.

25 V

5 Door de coronabelemmeringen zijn de voorgenomen opleidingen in 2021 niet 
allemaal gevolgd. Deze situatie is vergelijkbaar met het jaar 2020. In het oplei- 
dingsbudget was naast het beschikbare jaarbudget rekening gehouden met het 
niet uitgegeven budget in 2020. In 2021 is daarom sprake van een aanzienlijk 
voordeel. Hiertegeover staat dat de inkomsten uit de reserve opleidingen voor 
de dekking van de opleidingen uit 2020 niet is aangesproken. Zie ook mutatie 
reserves. 

133 V

6 Overige verschillen 44 N

Saldo van baten en lasten (A) 453 V

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 De inkomsten uit de reserve budgetoverheveling voor de de dekking van de 
kosten strategische verantwoording bestuursprogramma schuiven door naar 
2022. 

35 N

2 De inkomsten uit de algemene reserve voor de dekking van de projectkosten 
doorontwikkeling financieel beheer schuiven door naar 2022 / 2023. 

47 N

3 De inkomsten uit de reserve budgetoverheveling voor de de dekking van de 
kosten informatiebeveiliging waren in 2021 niet nodig omdat het SmartAim 
project een andere invulling krijgt. De uitgaven voor de uitvoering van de data 
privacy impact analyses kunnen binnen het beschikbare jaarbudget worden 
uitgevoerd. De middelen die voor beide onderdelen in de reserve budgetoverhe- 
veling zitten zijn niet nodig en daarom binnen deelprogramma 7.2” Overige al-
gemene dekkingsmiddelen” ten gunste van het jaarrekeningresultaat gekomen. 

39 N

4 De uitgaven voor het project digitalisering bouwvergunningen vallen in 2021 
lager uit. De werkzaamheden krijgen een vervolg in 2022. De inkomsten uit de 
reserve zijn in 2021 daarom lager.

49 N

5 Niet uitgegeven budget voor het archiefbewerkingsproject is toegevoegd aan de 
reserve budgetoverheveling.

15 N

6 Door de coronabelemmeringen zijn de voorgenomen opleidingen in 2021 niet 
allemaal gevolgd. Deze situatie is vergelijkbaar met het jaar 2020. In het oplei- 
dingsbudget was naaast het beschikbare jaarbudget rekening gehouden met 
het niet uitgegeven budget in 2020 (dekking inkomsten reserve opleidingen). 
Doordat een deel van de opleidingen niet zijn gevolgd blijven de inkomsten uit 
de reserve achterwege.

112 N

7 Niet uitgegeven budget voor het organisatieontwikkeling is toegevoegd aan de 
reserve budgetoverheveling.

55 N

8 Niet uitgegeven communicatiebudget voor de verdere ontwikkeling van de 
website is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling.

25 N

9 Overige verschillen 79 N

Mutaties reserves (B) 455 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 2 N
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Programma 2 - Dienstverlening

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde 
wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 253 V 38 N 215 V 283 V 68 V

Lasten 786 N 137 N 923 N 911 N 11 V

Saldo van baten en lasten (A) 533 N 175 N 708 N 628 N 80 V

Onttrekking uit reserves 0 N 53 V 53 V 53 V 0 N

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Mutaties reserves (B) 0 N 53 V 53 V 53 V 0 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 533 N 122 N 655 N 575 N 80 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 Het resultaat uit opbrengsten en afdrachten van leges is hoger uitgevallen dan 
verwacht. Dit heeft te maken met de beperkte coronamaatregelen waardoor er 
met name meer reisdocumenten zijn aangevraagd.

39 V

2 De kosten voor ontwikkeling van de nieuwe website zijn over 2021 iets lager 
uitgevallen dan begroot. De ingebruikname heeft plaatsgevonden begin 2022. 

9 V

3 Overige verschillen 32 V

Saldo van baten en lasten (A) 80 V

Toelichting verschil mutaties reserves (B) (x € 1.000)

1 Overige verschillen 0 N

Mutaties reserves (B) 0 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 80 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Programma 3 – Fysiek

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde 
wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 6.391 V 948 V 7.340 V 7.172 V 168 N

Lasten 9.760 N 1.714 N 11.475 N 9.986 N 1.489 V

Saldo van baten en lasten (A) 3.369 N 766 N 4.135 N 2.814 N 1.321 V

Onttrekking uit reserves 164 V 719 V 883 V 593 V 291 N

Toevoeging aan reserves 24 N 0 N 24 N 34 N 10 N

Mutaties reserves (B) 140 V 719 V 859 V 559 V 301 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 3.229 N 47 N 3.276 N 2.255 N 1.021 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 De afvalstoffenheffing 2021 sluit met een positief resultaat van ruim € 420.000. 
Dit resultaat is voor ruim € 200.00 het gevolg van positieve afrekeningen over 
2020 en voorgaande jaren van de AVU en Nedvang (PMD), welke voor een groot 
deel in de tweede helft van 2021 zijn ontvangen. Het resterende voordeel komt 
door de afrekening over 2021 van de AVU, waarbij de effecten van de maatregelen 
uit het afvalbeleidsplan in de tweede helft van 2021 zijn verbeterd ten opzichte 
van de raming. In 2021 heeft de commissie BBV de notitie lokale heffingen uitge-
bracht. Op grond van deze notitie is het resultaat op de afvalstoffenheffing niet 
toegevoegd aan de voorziening afval, zoals tot en met 2020 en in de begroting het 
geval was. Het resultaat is nu onderdeel van het jaarrekening resultaat. Bij de re-
sultaatbestemming zal de raad worden verzocht een reserve afvalstoffenheffing in 
te stellen en het resultaat 2021 aan de nieuwe reserve toe te voegen. 

422 V

2 De rioolheffing 2021 sluit met een verlies van € 90.000. Dit bedrag is in de jaar-
rekening onttrokken aan de reserve riolering. Ten opzichte van de belasting- en 
legesverordening zijn in 2021 kosten gemaakt voor de inhuur van een beleids-
medewerker in het kader van ziektevervanging (€ 36.000). In 2020 is een grote 
bate ten behoeve van een aansluiting op riolering ontvangen (€ 49.000): de 
kosten voor de werkzaamheden zijn in 2021 genomen. Daarnaast zijn er in 2021 
hogere kosten voor beheer gemaakt, waaronder herstel van een inspectieput, ter 
grootte van € 76.000 en er is € 22.000 vrijgevallen uit de voorziening uitgesteld 
werk riolering

0 N

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

3 Het project Rhenen Noord/LVA bevindt zich met de bouw van 20 appartement-
en voor senioren in de laatste fase. Rhenam Wonen heeft de gemeente gevraagd 
de grondprijs voor het perceel te verlagen, nadat de kosten voor de bouw na 
aanbesteding in 2021 fors hoger uitvielen. Eind oktober 2021 heeft het college 
tot verlaging van de grondprijs besloten. De grondtransactie heeft eind decem-
ber 2021 plaatsgevonden. Met de grondtransactie is het project Rhenen Noord/
LVA voor een groot deel afgerond. Hierdoor dient in 2021 ook een groot deel van 
het resultaat van het project genomen te worden, te weten € 154.000. Voor het 
project Achterberg West is in 2021 een anterieure overeenkomst afgesloten voor 
fase 2. De verantwoording hiervan zal in 2022 binnen de facilitaire grondex-
ploitaties plaatsvinden. In 2021 is het genomen resultaat op Achterberg West 
vrijwel nihil. Bij het afgesloten project Buitenwal zijn in 2021 slechts beperkte 
nagekomen kosten geregistreerd. Er worden geen kosten meer verwacht. Hier-
door valt het volledige bedrag van de reservering voor verwachte nakomende 
kosten ad € 70.000 vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Bij het af-
gesloten project Het Bosje worden de laatste woningen gebouwd. In plaats van 
de begrote € 30.000 wordt ruim € 18.000 onttrokken aan de voorziening pro-
jecten. Hier staat € 3.000 aan kosten tegenover. Het restant van € 15.000 komt 
ten gunste van het resultaat.

239 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

4 De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is wederom uitgesteld. Hierdoor 
zijn minder ambtelijke uren ingezet dan verwacht en is het budget voor materiele 
kosten in 2021 niet ingezet. Het reguliere jaarlijkse budget voor advieskosten is 
beperkt ingezet en er wordt minder onttrokken aan de algemene reserve 
€ 150.000. Omdat de implementatie in 2022 doorloopt zal de onttrekking aan de 
reserve doorschuiven naar 2022.

182 V

5 In 2021 is de transitievisie warmte opgesteld en vastgesteld. Er zijn twee startwijken 
geselecteerd. De uitvoering van de visie start in 2022. In 2021 is gestart met het tra-
ject verduurzamen vastgoed. In 2022 wordt de keuze voor de maatregelen gemaakt 
en gestart met de maatregelen. Het budget dat hoort bij de uitvoering wordt niet 
onttrokken aan de reserves uitvoering collegeprogramma en duurzaamheid/energie-
besparing, maar schuift door naar 2022. In 2021 zijn ten laste van de reguliere jaar- 
lijkse budgetten en uit de reserve duurzaamheid/energiebesparing kosten gemaakt 
voor warmtescans, het energieloket en zon op bedrijfsdaken.

151 V

6 Bij de voorjaarsrapportage 2021 zijn de kosten voor de afvalcoach en de inhuur 
van ziektevervanging voor de beleidsmedewerker water en riolering per abuis toe-
gevoegd aan de loonkosten van deelprogramma 3.1. De kosten voor de afvalcoach 
waren betrokken in de berekening van de afvalstoffenheffing en dienen ook op die 
activiteit verantwoord te worden. De ziektevervanging voor de beleidsmedewerk-
er water en riolering heeft plaatsgevonden na het bepalen van het tarief van de 
rioolheffing. De kosten voor inhuur dienen wel op deze activiteit geregistreerd te 
worden en leiden tot een tekort op de rioolheffing. 

95 V

7 Eind 2020 is een convenant met Deltafiber afgesloten inzake de aanleg van glas- 
vezel in de kernen. In het buitengebied en op Remmerden is al eerder glasvezel 
aangelegd. De gemeente is een vergoeding overeengekomen voor toezichthou- 
 den, degeneratie van het straatwerk en de ambtelijke uren voor bijvoorbeeld 
vergunningverlening, bouwoverleg en schouw. De vergoeding voor degeneratie 
is bij de jaarrekening 2021 naar de balans gebracht, omdat er sprake is van een 
garantieperiode op het straatwerk van 12 maanden welke in 2022 afloopt. Voor 
het toezicht is ingehuurd, de kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan begroot. De 
ambtelijke uren zijn niet specifiek toegeschreven aan het project glasvezel. Daar-
naast heeft de gemeente een vergoeding ontvangen voor het opstalrecht van een 
POP-station, hetgeen niet was begroot. 

58 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

8 In 2010 heeft de gemeente Rhenen met BP Europa SE-BP Nederland een huurover-
eenkomst voor grond nabij Cuneraweg 344 en een koopovereenkomst voor een aan-
grenzend perceel. Het gehuuurde perceel zou worden gebruikt voor een onbemand 
brandstofverkooppunt. In 2013 is op beide overeenkomsten een allonge afgesloten, 
waarna BP een bedrag van € 25.000 betaald voor een aanpassing van de verharding, 
zodat een afslag (links-affer) naar het beoogde brandstofknooppunt gerealiseerd 
kon worden. In 2021 hebben partijen geconstateerd dat de vergunningen voor de 
realisatie van een onbemand brandstofknooppunt niet zijn verleend en ook niet zul-
len worden verleend. De gemeente en BP hebben in 2021 een vaststellingsovereen-
komst opgesteld, waaronder de huurovereenkomst, de koopovereenkomst en alle 
allonges met wederzijds goedvinden worden ontbonden. In de vaststellingsovereen-
komst is opgenomen dat de gemeente aan BP een bedrag van € 25.000 zal betalen, 
hetgeen overeenkomt met de bijdrage de BP in 2013 heeft betaald voor de aanpas- 
sing van de verharding. Omdat de verplichting tot het betalen van € 25.000 in 2021 
is aangegaan worden deze kosten in de jaarrekening 2021 verwerkt. Het college zal 
de vaststellingsovereenkomst begin 2022 definitief maken en ondertekenen. 

25 N

9 Overige verschillen 200 V

Saldo van baten en lasten (A) 1.321 V

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 De kosten voor uitvoering van de warmtevisie, het verduurzamen van het 
gemeentelijk vastgoed en het opstellen van de windvisie zijn doorgeschoven 
naar 2022 en worden niet onttrokken aan respectievelijk de reserves uitvoering 
collegeprogramma, duurzaamheid/energiebeperking en budgetoverheveling. 
Een deel van de onttrekking aan de reserve duurzaamheid/energiebeperking is 
ingezet voor energiemaatregelen.

168 N

2 Door het uitstellen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt min-
der onttrokken aan de reserve budgetoverheveling en de algmene reserve. 

150 N

3 Het project troittoir Cuneraweg is gerealiseerd ten laste van de investeringsbud-
getten wegen. De middelen die op basis van een motie waren toegevoegd aan de 
reserve projecten zijn niet ingezet en vallen nu vrij ten gunste van het resultaat.

100 V

4 Overige verschillen 82 N

Mutaties reserves (B) 301 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.021 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Programma 4 – Sociaal maatschappelijk

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde 
wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 5.058 V 687 V 5.744 V 6.825 V 1.081 V

Lasten 23.061 N 1.689 N 24.749 N 25.841 N 1.092 N

Saldo van baten en lasten (A) 18.003 N 1.002 N 19.005 N 19.016 N 11 N

Onttrekking uit reserves 130 V 480 V 610 V 452 V 158 N

Toevoeging aan reserves 9 N 18 N 27 N 197 N 170 N

Mutaties reserves (B) 121 V 462 V 583 V 254 V 328 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 17.882 N 549 N 18.422 N 18.761 N 339 N

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) 

1 Onderwijs en voorschoolse voorzieningen 
De uitgaven aan onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) € 311.000 is lager uit-
gevallen dan het voorschot die we hebben ontvangen van het rijk € 592.000 
(begroot € 530.000). Het verschil tussen ontvangen voorschot en de gemaakte 
kosten bedraagt voor 2021 € 281.000. Ook in 2021 was er sprake van corona-
pandemie. De kinderopvang en scholen hebben veel tijd besteed aan noodopvang 
en het draaiende houden van de organisatie. Regelmatig is bij de scholen, kinder- 
opvang en jeugdgezondheidszorg nagevraagd of er nog dingen beter geregeld 
kunnen worden of dat er extra inzet noodzakelijk was. Daar is op extra bijscholing 
voor de leidsters na weinig uitgekomen. Met de huidige inzet van de middelen 
voldoen aan alle wettelijke vereisten voor het achterstandenbeleid. Het nog niet 
bestede bedrag is gereserveerd als nog te besteden middelen met een specifieke 
bestedingsdoel. Ultimo 2021 hebben we in totaal aan GOAB beschikbaar  
€ 735.000. Samen met de kinderopvang en scholen zijn we bezig met een plan 
voor het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma heeft overlap met het 
onderwijsachterstandenbeleid. Binnen dit plan en de daarbij behorende regels gaan 
we in 2022 extra middelen inzetten die ten laste worden gebracht van het GOAB. 

0 N

2 Jeugd maatwerkvoorzieningen 
a. De kosten voor ambulante jeugdhulp is ten opzichte van de begroting gestegen 
met € 178.000 (nadelig). Door de corona pandemie is meer ingezet op ambulan-
te hulp voor kwetsbare gezinnen. Daarnaast zijn de complexe (specialistische) 

160 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

jeugdhulp en de behandelduur toegenomen. Ook hebben we specifiek beleid 
gevoerd - in het belang van het kind - om kinderen uit verblijf te houden en meer 
in te zetten op ambulante jeugdhulp. De kosten voor verblijf zijn hierdoor lager 
uitgevallen dan begroot € 83.000 (voordeel). Met als resultaat minder dure ver-
blijfkosten en een kwalitatieve betere ambulante behandeling binnen de aanwe-
zige gezinssituatie.
b. Voor het wegwerken van de wachtlijsten binnen de Jeugdhulp zijn in 2021 extra 
middelen beschikbaar gesteld in de september circulaire (€ 52.000). Het beschik-
bare budget is niet ingezet doordat er geen gespecialiseerde inhuurkrachten en 
medewerkerkers beschikbaar waren om de aanmeldingen bij het jeugdteam weg 
te werken. Vanaf januari 2022 is dit beschikbaar bedrag ingezet voor de wacht- 
lijsten in 2022.Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. 
c. Eind 2021 hebben we vanuit de Jeugdhulp regio Foodvalley een eindafrekening 
jeugdhulpkosten voorgaande jaren (2015-2019) ontvangen van € 78.000 nadelig. 
d. De kosten op de regionale inkoop jeugdveiligheid is € 177.000 lager uitgevallen 
dan begroot. Dit komt doordat er in 2021 in totaal 14 cliënten minder in de jeugd-
bescherming zijn opgenomen. De verwachting is dat de daling incidenteel is.
e. In 2021 waren er geen inhuurkrachten en geen vervangende SOH beschikbaar 
om de wachtlijsten weg te werken. Het voordeel van € 79.000 is toegevoegd aan 
de reserve budgetoverheveling. 

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

f. De jeughulpkosten voor de landelijke inkoop jeugdhulp is € 24.000 lager uit-
gevallen dan begroot. Dit komt doordat er minder landelijke doorverwijzingen 
hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat de afna  me incidenteel is. 

3 a. De uitgaven aan de gemeentelijk sportparken laat ten opzichte van de begro- 
ting een voordeel zien van € 57.000. In de begroting is rekening gehouden met  
een bijdrage aan onderhoudskosten Sportconvenant met VVA Achterberg van  
€ 16.000. Het sportconvenant is niet afgewikkeld in 2021. Dit levert een voordeel 
op in 2021. De gesprekken met VVA en het vestigen van recht op opstal duurt 
langer dan verwacht. De afwikkeling van het sportconvenant wordt in 2022 ver-
wacht. Verder is het vernieuwen van de entree van de sportpark Candia niet gere-
aliseerd. Dit vindt plaats in 2022. Dit levert een voordeel op van € 35.000. 
b. Op de huidige plek van het sportcentrum 't Gastland wordt een nieuwe MFC 
Rhenen gebouwd. Op basis van de gemeentelijke verslaggevingsregels - zoals vastge-
legd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - dient er een duurzame waar-
deverming plaats te vinden van de investeringen in 't Gastland. De gemeente heeft 
in 2021 nog een investering van € 98.000 in de entreehal in de boekhouding staan. 
Het versneld afschrijven leidt tot een nadeel van € 98.000. Dit is afgestemd met de 
accountant. 
c. Contract met de huidige exploitant van 't Gastland wordt niet meer verlengd. De 
gemeente heeft contractuele afspraken met het huidige exploitant voor het bepa- 
len van een opstalwaarde vergoeding bij einde contract. Op basis van de gemeente- 
lijke verslaggevingsregels - zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding (BBV) - dient er een voorziening te worden gevormd voor deze verplichting:  
1. Investeringen voor 1-7-2010 door huidig exploitant 
De opstalwaarde vergoeding is in 2019 vastgesteld op € 590.000 met een jaar- 
lijkse vermindering van € 38.000. Dit betekend dat er bij einde contract nog  
€ 438.000 aan Optisport te betalen is.
2. Investeringen na 1-7-2010 door huidig exploitant 
Voor deze investeringen dient een het einde van het exploitatie overeenkomst 
een opstalwaardevergoeding (marktwaarde einde looptijd overeenkomst) door 
een taxateur te worden bepaald. Van de oorspronkelijke investeringen van  
€ 470.000 is op basis van de voorzichtigheidsprincipe de opstalwaardevergoe- 
ding bepaald op € 120.000. Reeds afgestemd met de accountant

599 N

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

4 Sociale basisondersteuning Wmo 
In 2021 is voor de verlenging van de pilot Advies- Meldpunt Verward middelen 
beschikbaar gesteld van € 62.000, waarvan €24.000 uit de reserve budgetover-
heveling. Van dit budget is uitgegeven € 16.000. De middelen uit de budge-
toverheveling blijven beschikbaar voor 2022. Restant valt vrij ten gunste van het 
resultaat. 

46 V

5 Wmo maatwerkvoorzieningen
a. Voordeel huishoudelijke verzorging van € 95.000. Per 1 april 2021 is het nieuwe 
contract in werking getreden met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning. 
Waar er tot 1 april 2021 werd gewerkt op basis van resultaatfinanciering, is deze 
werkwijze vanaf die datum veranderd in het indiceren op basis van p*q. Een oor-
zaak dat de verwachte kosten lager uitvallen dan de begrote kosten is omdat het 
verzilveringspercentage lager is uitgevallen als voorheen. Een andere reden voor 
een lager verzilveringspercentage is dat alle aanbieders huishoudelijke verzorging 
last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Vast personeel is moeilijk te wer-
ven en ditzelfde geldt voor vakantiekrachten. Hierdoor is de levering van zorg in 
vakantie periodes minder en kunnen zorgaanbieders nieuwe cliënten niet of pas 
na een tijd bedienen. Daarnaast was uitgegaan van aanzuigende werking van van-
wege abonnementstarief, maar is uitgebleven. In 2022 zal hierop strak worden 
gemonitord om te bepalen of het voordeel incidenteel of structureel is. 
b. Voordeel op groepsbegeleiding Wmo van € 56.000. Dit komt doordat er tij-
dens de coronapandemie (o.a.lockdowns) minder tot geen gebruik is gemaakt 
van groepsbegeleidingen.  
c. Overschrijding op de zorgkosten individuele begeleiding Wmo van € 200.000. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door de voortzetting van het cliëntenaantal 
van 2020, de (tussentijdse) ophoging van de indicatie en een hoog verzilvering-
spercentage. Cliënten benutten hun indicatie meer door de veranderde leefom-
standigheden als gevolg van Corona. Zij hebben ook meer de gelegenheid om 
gebruik te maken van de indicatie doordat ze minder langdurig afwezig zijn van-
wege vakantie, bezoeken elders of andere verplichtingen. Afspraken worden volle-
dig benut. De verwachting is dat de stijging van de kosten structureel zullen zijn.
d. Voordeel op PGB WMO van € 65.000. In 2022 wordt de uitputting van de 
beschikte PGB WMO budgetten specifiek gemonitord. 
e. Voordeel woon-, vervoer-, en rolstoelvoorzieningen van € 51.000. Het voordeel 
wordt name door de woningaanpassingen en de rolstoelen veroorzaakt. Een

219 V
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Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

 enkele woningaanpassing kan een groot effect hebben op de uitgaven, waardoor 
deze moeilijk te voorspellen is. 
f. Voordeel op regiotaxi (Valleihopper) van € 71.000. De onderschrijding is met 
name te wijten aan de Corona pandemie waardoor minder ritten bij het callcen-
ter zijn aangevraagd en minder ritten door de vervoerders zijn uitgevoerd. 
g. Voordeel op de uitvoeringskosten WMO van € 82.000. De zorgaanbieders heb-
ben voor extra coronagelden voor hulpmiddelen 2020 in 2021 minder gedecla-
reerd (€ 33.000 voordeel). Verder heeft er geen apart signaalgestuurd toezicht- 
onderzoek plaatsgevonden, omdat daarvoor geen aanleiding of signaal was  
(€ 7.000 voordeel). Verder waren er in 2021 minder casussen doorbraak (€15.000 
voordeel) en is er minder gebruik gemaakt van de inkoop professionaliteit 
(€ 7.000 voordeel).

6 Participatie preventief 
Voordeel op maatschappelijke begeleiding van € 19.000 en participatie nieuw-
komers van €35.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve wet inburgering.

46 V

7 Inkomensondersteuning 
Bijstandsuitkeringen: ten opzichte van de begroting laat de BUIG in 2021 een 
voordelig resultaat zien van € 93.000. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat 
we in de begroting rekening hebben gehouden met een aantal actieve dossiers 
per regeling van 224. De werkelijke actieve dossiers per regeling bedroeg 219  
(€ 137.000 voordeel). Daarnaast is de rijksbijdrage lager vastgesteld dan we had-
den begroot (€ 44.000 nadeel). De rijksbijdrage in 2021 bedroeg € 3.803.500.
Specifieke uitkering tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo): de Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen 
zijn gekomen door de coronacrisis. In 2021 hebben we € 553.000 uitgegeven. 
Grotendeels van dit bedrag bestaat uit levensonderhoud/ uitkeringen(€ 544.000) 
en een klein deel uit verstrekking van een lening (€ 9.000). Verstrekte leningen 
dan wel te veel ontvangen uitkeringen dienen te worden terugbetaald. Het rijk 
compenseert de gemeente volledig voor de verstrekking van deze Tozo middelen.
Het financieel effect voor de jaarrekening is per saldo € 0.

93 V

8 Overige verschillen 24 V

Saldo van baten en lasten (A) 11 N

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 Budget overheveling om wachtlijsten weg te werken (inzet inhuurkrachten/ 
SOH). Voeding extra middelen uit september circulaire (€ 52.000) en budget- 
overhevelingen (€ 79.000) ivm het niet kunnenn inzetten van capaciteit in 2021.

131 N

2 Niet uitgegeven budget voor entree Sportpark Candia. Het bedrag blijft be- 
schikbaar in de reserve budgetoverheveling voor 2022.

35 N

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000) - vervolg

3 In 2021 is voor de verlenging van de pilot Advies- Meldpunt Verward middelen 
beschikbaar van €24.000 uit de reserve budgetoverheveling. De middelen uit de 
budgetoverheveling blijven beschikbaar voor 2022.

24 N

4 Er was een storting in de reserve WWB/BUIG geraamd van € 19.000 om de 
maximale omvang van de reserve te bereiken. Afspraak is om niet meer dan 
20% van het beschikbaar gesteld BUIG budget in de reserve aan te houden. 
Werkelijk toegekend BUIG budget alsmede de BUIG kosten zijn lager uitgeval-
len. Hierdoor is de reserve te hoog en heeft er een vrijval van de reserve plaats-
gevonden van € 25.000.

44 V

5 Overige verschillen 182 N

Mutaties reserves (B) 328 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 339 N

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Programma 5 – Economie & toerisme

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde wij-
zigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 227 V 25 V 251 V 362 V 111 V

Lasten 1.270 N 236 N 1.506 N 1.439 N 67 V

Saldo van baten en lasten (A) 1.044 N 211 N 1.255 N 1.077 N 178 V

Onttrekking uit reserves 44 V 53 V 97 V 32 V 65 N

Toevoeging aan reserves 2 N 0 N 2 N 18 N 17 N

Mutaties reserves (B) 42 V 53 V 96 V 14 V 82 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 1.002 N 158 N 1.159 N 1.063 N 96 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 In 2021 is gewerkt aan een integrale ecomische agenda. Door beperkende om-
standigheden van de Corona pandemie is de oorspronkelijke planning aangepast 
en wordt de economische agenda (inclusief visie) in 2022 samen met de doelen 
en activiteiten nader uitgewerkt. De raad wordt medio 2022 hierover geïnfor-
meerd.

36 V

2 In 2021 is gewerkt aan een erfgoedvisie. Er is onderzocht welke speer- en uit-
gangspunten gekozen moeten worden voor de uitwerking van de Erfgoedvisie. 
In 2022 zal de erfgoedvisie (inclusief kerkenvisie) verder vorm worden gegeven 
(voordeel € 8.000). Verder zijn er minder aanvragen binnengekomen voor 
coronasteun culturele instellingen en minder uitgegeven aan overige kosten 
(voordeel 12.000).

20 V

3 Er is een voordeel op het budget passantanhaven en loswal van € 30.000. Dit 
wordt veroorzaakt door lagere uitgaven aan advieskosten en inhuurprojectleider 
voor het project Passantenhaven. 

30 V

5 Overige verschillen 92 V

Saldo van baten en lasten (A) 178 V

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 Niet uitgegeven budget voor economische agenda blijft beschikbaar in de re-
serve budgetoverheveling.

17 N

2 Niet uitgegeven budget voor Erfgoedbeleid blijft beschikbaar in de reserve 
budgetoverheveling.

8 N

3 Niet uitgegeven budget voor de herontwikkeling passantenhaven blijft 
beschikbaar in de reserve Projecten.

46 N

4 Onttrekking budgetoverheveling voor investering in het opknappen van 
recreatieve paden in Kwintelooijen en niet gebudgetteerd onttrekking uit de 
reserve projecten Kwintelooijen.

10 N

5 Overige verschillen 1 N

Mutaties reserves (B) 82 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 96 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 Overige verschillen 125 V

Saldo van baten en lasten (A) 125 V

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 Overige verschillen 77 N

Mutaties reserves (B) 77 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 48 V

Programma 6 – Veiligheid & handhaving

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde wij-
zigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 27 V 2 N 25 V 57 V 32 V

Lasten 2.168 N 224 N 2.392 N 2.299 N 93 V

Saldo van baten en lasten (A) 2.141 N 226 N 2.367 N 2.242 N 125 V

Onttrekking uit reserves 70 V 52 V 122 V 75 V 46 N

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 0 N 31 N 31 N

Mutaties reserves (B) 70 V 52 V 122 V 44 V 77 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 2.071 N 174 N 2.246 N 2.198 N 48 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie-overzicht
(x € 1.000)

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

vastgesteld in 
november 2020

vastgestelde 
wijzigingen

na vastgestelde wij-
zigingen werkelijk jaarrekening en begroting

Baten 34.140 V 2.237 V 36.376 V 36.558 V 182 V

Lasten 1.665 N 91 V 1.574 N 1.278 N 295 V

Saldo van baten en lasten (A) 32.475 V 2.328 V 34.803 V 35.280 V 477 V

Onttrekking uit reserves 148 V 386 V 535 V 612 V 77 V

Toevoeging aan reserves 562 N 0 N 562 N 684 N 122 N

Mutaties reserves (B) 414 N 386 V 28 N 72 N 45 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 32.061 V 2.714 V 34.775 V 35.207 V 432 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000)

1 Hogere uitkering gemeentefonds (€ 198.000 V): 
a. Decembercirculaire 2021 (€ 287.000 V): Het effect bestaat voor € 548.000 
uit het coronasteunpakket door het Rijk. Hiervan heeft € 458.000 betrekking 
op de compensatie van misgelopen inkomsten door de gemeente in 2020. In de 
bijgestelde begroting was hier met een bedrag van € 510.000 op voorgesorteerd. 
Per saldo zorgt de inkomstencompensatie voor een nadelig effect van € 52.000. 
Daarnaast is als onderdeel van het corona stenpakket geld ontvangen voor 
de meerkosten WMO en jeugd en het lokaal cultuuraanbod. Tenslotte is geld 
ontvangen voor taken op gebied van ondersteuning wijkteams, robuust rechts-
beschermingssyteem, impuls integraal werken, mantelzorgbeleid, inburgering 
e.d. Via een aparte informatienota wordt u geinformeerd over de inzet van de 
hiervoor genoemde middelen. Een deel van het geld uit de decembercirculaire 
zal meegenomen worden in het raadsvoorstel over de bestemming van het jaar-
rekeningresultaat. 
b. De uitkering uit het gemeentefonds wordt over meerdere maatstaven 
verdeeld. De maatstaven inkomsten OZB en loonkostensubsidie valt over 2021 
lager uit. Dit zorgt voor een nadeel van circa € 80.000. 
c. Overige verschillen: € 9.000 N

198 V

Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

2 De coronacrisis heeft de samenleving binnen de gemeente geraakt. Naast ziekte 
en verlies van naasten is sprake van inkomensonzekerheid, leervertragingen, een- 
zaamheid e.d. De gemeente heeft een actieplan ontwikkeld voor de aanpak van 
de gevolgen van corona in Rhenen. In dit plan wil de gemeente een stap verder 
gaan dan alleen werken aan het herstel van de samenleving. De activiteiten zijn 
bedoeld om de veerkracht van individuen, organisaties en de gehele gemeen-
schap tegen de impact van corona op hun bestaan te versterken. Zo dat de 
samenleving versterkt uit de crisis kan komen en een volgende crisis beter kan 
doorstaan. In de Najaarsrapportage is aangegeven dat voor het herstelplan een 
(restant) budget beschikbaar is van € 169.000. Bij de septembercirculaire heeft 
het Rijk als onderdeel van de steunpakketen € 181.000 beschikbaar gesteld. Het 
grootste bedrag van € 125.000 had betrekking op de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). Op dat moment was er in de begroting in totaal 
€ 350.000 beschikbaar voor het actieplan impulsplan Covid. De kosten die hier- 
mee samenhangen zijn verantwoord bij de inhoudelijk programma’s. Vooral 
binnen het Sociaal Domein. Het voordelige resultaat van het impulsplan Covid 
2021 van € 339.000 is onderdeel van het jaarrrekeningresultaat. Bij de besluit-
vorming over de bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt een voorstel 
gedaan om het geld apart te houden voor het impulsplan Covid. Dit is in lijn met 
het raadsbesluit eerder dit jaar.

339 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Toelichting verschil saldo baten en lasten (A) (x € 1.000) - vervolg

3 De nieuw afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren loopt van 1 januari 2021 
tot en met 1 januari 2023. In de jaarrekening 2021 zijn de gevolgen van de inci-
dentele looncomponenten verwerkt en de structurele verhoging per 1 december 
van 1,50%. De lasten die hieruit voortvloeien zijn volledig verantwoord binnen 
dit programma. De begrote loonstijging 2021 is grotendeels verwerkt bij de 
inhoudelijke programma’s. Tegenover het nadeel hier staat een voordeel bij de 
loonkosten in de overige programma’s.

185 N

4 De flexibele personele schil binnen de gemeente bestaat uit het Flexteam en 
inhuurbudgetten waarvan het knelpuntenbudget de meest bekende is. Het 
knelpuntenbudget is naast de laatste beoordeling van de budgetten op 1 oktober 
nog aangewend voor de inhuur bij verkeer en mobiliteit. Van het voordeel dat 
hier is gepresenteerd is € 122.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverhe- 
veling. Vanwege coronabelemmeringen heeft de nieuwe visie op de organisatie 
vertraging opgelopen. Hierdoor is het noodzakelijk om binnen het management 
de periode van werken met 2 interim managers te verlengen met een half jaar 
tot 1 juli 2022. Zie ook mutaties reserves.

153 V

5 Overige verschillen 28 N

Saldo van baten en lasten (A) 477 V

Toelichting verschil mutatie reserve (B) (x € 1.000)

1 Niet uitgegeven personeelsbudget flexibele schil is voor € 122.000 toegevoegd 
aan de reserve budgetoverheveling. Vanwege coronabelemmeringen heeft de 
nieuwe visie op de organisatie vertraging opgelopen. Hierdoor is het noodzakelijk 
om binnen het management de periode van werken met 2 interim managers te 
verlengen met een half jaar tot 1 juli 2022. 

122 N

2 Jaarlijks vindt een opschoningsactie plaats van de middelen die in de reserve 
budgetoverheveling zitten. In 2021 is € 83.000 uit de reserve budgetoverheve- 
ling niet meer nodig.

83 V

3 Overige verschillen 6 N

Mutaties reserves (B) 45 N

Gerealiseerd resultaat (A+B) 432 V

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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4.2.3.2 Exploitatie per taakveld 
In de onderstaande tabel en grafiek zijn de baten en lasten (inclusief reserves) over 2020 en 2021 uit de programma’s omgezet naar de landelijk uniforme taakvelden. 
Daarna volgt een vergelijking van de taakvelden 2020 met gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners en met Nederland.

Toelichting op de exploitatie H4.2.3

0 .  B E S T U U R  E N  O N D E R S T E U N I N G

1 .  V E I L I G H E I D

2 .  V E R K E E R ,  V E R V O E R  E N  W A T E R S T A A T

3 .  E C O N O M I E

4 .  O N D E R W I J S

5 .  S P O R T ,  C U L T U U R  E N  R E C R E A T I E

6 .  S O C I A A L  D O M E I N

7 .  V O L K S G E Z O N D H E I D  E N  M I L I E U

8 .  V O L K S H U I S V E S T I N G ,  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G  E N  S T E D E L I J K E  V E R N I E U W I N G

Taakvelden Rhenen

Begroting na 
vastgestelde wijzigingen

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 na 
vastgestelde wijzigingen

Jaarrekening 
2021

Jaarrekening 
2020

0. Bestuur en ondersteuning 27.752 V 27.726 V 26.418 V

1. Veiligheid 2.026 N 1.929 N 2.099 N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.849 N 1.814 N 1.419 N

3. Economie 186 N 109 N 94 N

4. Onderwijs 1.356 N 1.337 N 1.215 N

5. Sport, cultuur en recreatie 3.517 N 4.039 N 3.212 N

6. Sociaal domein 15.466 N 15.242 N 15.125 N

7. Volksgezondheid en milieu 473 N 291 V 1.671 N

8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 1.385 N 715 N 1.456 N

Totaal 1.494 V 2.832 V 127 V
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Rhenen 2020
20.119 inwoners

Gemeenten 2020
20.000 tot 50.000

Nederland 2020

0 .  B E S T U U R  E N  O N D E R S T E U N I N G

1 .  V E I L I G H E I D

2 .  V E R K E E R ,  V E R V O E R  E N  W A T E R S T A A T

3 .  E C O N O M I E

4 .  O N D E R W I J S

5 .  S P O R T ,  C U L T U U R  E N  R E C R E A T I E

6 .  S O C I A A L  D O M E I N

7 .  V O L K S G E Z O N D H E I D  E N  M I L I E U

8 .  V O L K S H U I S V E S T I N G ,  R U I M T E L I J K E  O R D E N I N G  E N  S T E D E L I J K E  V E R N I E U W I N G

Benchmark taakvelden 2020 (€ per inwoner)

Rhenen 2020: 20.119 inwoners Gemeenten 2020: 20.000 tot 50.000  Nederland 2020: 

0. Bestuur en ondersteuning 1.313 V 1.402 V 1.778 V

1. Veiligheid 104 N 88 N 110 N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 71 N 136 N 182 N

3. Economie 5 N 13 V 3 N

4. Onderwijs 60 N 86 N 113 N

5. Sport, cultuur en recreatie 160 N 197 N 251 N

6. Sociaal domein 752 N 852 N 1.074 N

7. Volksgezondheid en milieu 83 N 32 N 41 N

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke Vernieuwing 72 N 19 N 1 N

Totaal 6 V 5 V 3 V

Link naar specificatie 
taakvelden Rhenen

Link naar specificatie 
benchmark taakvelden
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4.2.3.3 Incidentele exploitatie
In 2021 is door de toezichthouders een handleiding uitgebracht over de incidentele baten en 
lasten. Het doel van de handleiding is het verduidelijken van de begrippen "structureel" en "in-
cidenteel". In de BBV notitie over de incidentele baten en lasten (inclusief reserves) is geen 
scherpe definitie opgenomen over deze begrippen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot ver-
schillen interpretaties tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en de toezichthouder. 
Belangrijke uitgangspunten uit de handleiding zijn:
a. Structurele baten en lasten zijn de regel. Incidenteel is uitzondering.
b. Bij de incidentele baten en lasten dient de reden aangegeven te worden waarom deze als 
incidenteel is aangemerkt. 
c. Baten en lasten zijn incidenteel als deze voor een bepaalde tijd geraamd worden. Er is een 
onvoorwaardelijke einddatum bekend.
d. Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden. Er is geen 
einddatum bekend.
e. Bij de beoordeling wordt de aard van de raming beoordeeld.

In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op het incidentele resultaat 2021. De corona 
steunpakketten, als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn als struc-
tureel aangemerkt. Dit is in lijn met de handreiking van de toezichthouders. In het verlengde 
daarvan zijn de nadelen (hogere lasten en lagere baten) ook als structureel aangemerkt. Het 
betreft fluctuaties in bestaande structurele budgetten. Als er een nieuwe specifieke rijksrege-
ling is gemaakt voor ondersteuning tijdens de coronapandemie, dan zijn zowel de kosten 

Incidenteel resultaat (x € 1.000) 2021

Totaal incidentele baten (inclusief reserves) 3.446 V

Totaal incidentele lasten (inclusief reserves) 3.485 N

Incidenteel resultaat 39 N

Toelichting op de exploitatie H4.2.3

Specificatie incidentele baten (inclusief reserves) (x € 1.000) 2021

Programma 1 - Bedrijfsvoering 212 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma bedrijfsvoering*:  
a. Algemene reserve: opstellen toekomstvisie (€ 112) en veiligheidsmaatregelen 
gemeentehuis (€ 12).  
b. Reserve budgetoverheveling: onderzoeken rekenkamer (€ 15), project Fijn en 
flexibel werken (€ 14), kosten organisatieontwikkeling (€ 40) en afronding meer-
jaren onderhoudsplan gebouwen (€ 6).  
c. Reserve projecten: digitalisering bouwvergunningen (€ 13).

212 V

Programma 2 - Dienstverlening 53 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma dienstverlening*:  
a. Reserve budgetoverheveling: nieuwe website (€ 41) en zaaksysteem (€ 11).

53 V

Programma 3 - Fysiek 1.097 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma fysiek*: 
a. Reserve vereveningsfonds sociale woningbouw: entreegebouw Vogelenzang 
(€ 143). 
b. Algemene reserve: implementatie Omgevingswet (€ 100) en planschade (1). 
c. Reserve projecten: trottoir Cuneraweg (€ 100). 
d. Reserve budgetoverheveling: inhuur mobiliteit (€ 35), implementatie Omge-
vingswet (€ 13), warmtevisie (€ 14), inventarisatie buitengebied (€ 10), openbare 
verlichting (€ 10), mobiliteitsagenda (€ 10) en woonvisie (€ 5). 
e. Reserve collegeprogramma: inventarisatie buitengebied (€ 25), mobiliteitsa-
genda (€ 10), warmtevisie (€ 3). 
f. Reserve kosten ruimten graven voor de kosten 2021 ( 34) 
g. Reserve mobiliteit Foodvalley: bijdrage 2021 (€ 19) 
h. Reserve werkmaterieel OBOR voor kleine aanschaffingen (€ 9) 
i. Reserve bestemmingsplannen voor nieuwe MFC en Gedachteniskerk (€ 7) 
j. Reserve beheer machinistenschool voor diverse kosten (€ 1)

553 V

Binnen de actieve grondexploitatie Rhenen Noord LVA is grond verkocht.  
Reden incidenteel: De verkoop van bezit is eenmalig. 

331 V

Onttrekking aan de voorziening grondexploitaties voor de projecten Buitenwal en 
Het Bosje.  
Reden incidenteel: Een (grondexploitatie)project heeft een duidelijk begin en eind 
en is daarom incidenteel van aard. Dat geldt ook voor de bijbehorende onttrek-
kingen aan voorzieningen.

91 V
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Specificatie incidentele baten (inclusief reserves) (€ x 1.00) - vervolg 2021

In 2021 is glasvezel aangelegd in de kernen van de gemeente. Voor dit project 
heeft de gemeente kosten voor toezicht en degeneratie doorbelast. Er zijn ook 
kosten gemaakt.  
Reden incidenteel: Het betreft een project met een duidelijk begin en eind en is 
daarom incidenteel van aard. 

91 V

In 2021 zijn percelen restgoen verkocht. Hiervoor zijn ook kosten gemaakt.  
Reden incidenteel: Verkoop van bezit is eenmalig. 

31 V

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 1.520 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma sociaal maatschappelijk*: 
a. Algemene reserve: kosten voorbereiding en aanbesteding MFC Rhenen (€ 80).  
b. Reserve budgetoverheveling: tijdelijke huisvesting KC Dalton (€ 18) 
c. Reserve investering Sociaal Domein: bijdrage scouting voor de verbouwing van 
het clubhuis (€ 120). 
d. Reserve wet inburgering: subsidie Taalhuis (€ 30) 
e. Reserve WWB/BUIG: maximum reserve is bereikt (€ 25). 
f. Reserve armoede bestrijding: uitvoering armoedebeleid (€ 79). 
g. Overige reserves: diverse onttrekkingen (€ 49).

401 V

Specifieke uitkering ventilatie in scholen.  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige specifieke bijdrage als gevolg van de 
coronapandemie.  
De uitgaven zijn als structureel aangemerkt omdat deze periodiek zullen voorko-
men. Daarnaast zit er geen onvoorwaardelijke einddatum aan.

50 V

Specifieke uitkering Ijsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ).  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige specifieke bijdrage van het rijk als ge-
volg van de coronapandemie.

437 V

Rijksbijdrage tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in kader van 
corona (Tozo regeling).  
Reden incidenteel: betreft een tijdelijke specifieke bijdrage als gevolg van de co-
ronapandemie.

632 V

Programma 5 - Economie 13 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma Economie*: 
a. Algemene reserve: opstellen visie Erfgoed (€ 7).  
b. Reserve projecten: dekking structurele exploitatie Kwintelooijen (€ 7).

13 V

Specificatie incidentele baten (inclusief reserves) (€ x 1.00) - vervolg 2021

Programma 6 - Veiligheid 7 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van programma Veiligheid*: 
a. Reserve budgetoverheveling: ondermijningsbeleid (€ 6).

7 V

Programma 7 - (algemene) dekkingsmiddelen 544 V

Onttrekkingen uit reserves ten gunste van de Algemene dekkingsmiddelen*:  
a. Reserve budgetoverheveling: inhuur mobiliteit (€ 27) en vrijval afgeronde acti-
viteiten (€ 83). 
b. Algemene reserve: verlaging van de woonlasten 2021 (€ 434).

544 V

Resultaat incidentele baten 3.446 V
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Specificatie incidentele lasten (inclusief reserves) (x € 1.000) 2021

Programma 1 - Bedrijfsvoering 144 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van programma bedrijfsvoering*: 
a. Restantbudgetten aan reserve budgetoverheveling: rekenkamer (€ 16), project 
afsluiten papieren dossiers (€ 15), organisatieontwikkeling (€ 55) en communica-
tiebudget voor verdere ontwikkeling website (€ 25). 
b. Reserve opleidingen: restantbudget opleidingen 2021 (€ 32).

144 N

Programma 3 - Fysiek 278 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van programma fysiek*: 
a. Restantbudgetten aan reserve budgetoverheveling: wegmarkeringen (€ 10) 
b. Reserve werkmaterieel OBOR voor kleine aanschaffingen (€ 20) 
c. Reserve begraafplaatsen voor kleine aanschaffingen (€ 4)

34 N

In 2021 zijn kosten gemaakt voor toezicht bij de aanleg van glasvezel.  
Reden incidenteel: kosten doen zich gedurende een periode van maximaal drie 
jaar voor. 

33 N

In 2021 zijn kosten gemaakt voor de verkoop van restgroen.  
Reden incidenteel: Betreft een eenmalige verkooptransactie van bezit. 

21 N

In 2021 hebben de gemeente en BP Europa SE-BP Nederland een vaststellings-
overeenkomst afgesloten. De gemeente betaald de bijdrage van BP in de verhar-
ding terug.  
Reden incidenteel: de kosten doen zich gedurende een periode van maximaal drie 
jaar voor. 

25 N

In 2021 zijn kosten gemaakt voor de implementatie van het afvalbeleidsplan.  
Reden incidenteel: kosten doen zich gedurende een periode van maximaal drie 
jaar voor. 

165 N

In 2021 zijn kosten gemaakt voor de actieve grondexploitaties.  
Reden incidenteel: het betreft een project met een duidelijk begin en eind en is 
daarom incidenteel van aard. 

177 N

Specificatie incidentele lasten (inclusief reserves) (x € 1.000) - vervolg 2021

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 2.154 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van programma Sociaal maatschappelijk*: 
a. Toevoeging restantbudgetten aan de reserve budgetoverheveling: voor het 
wegwerken van wachtlijsten aanmeldformulieren Jeugd (€ 131), realisatie van het 
wetsontwerp Breed Offensief (€ 11). 
b. Toevoeging reserve wet inburgering: middelen uit meicirculaire en deel budget 
maatschappelijke begeleding (€ 46). 
c. Overige reserves: diverse toevoegingen (€ 9). 

197 N

Kosten voor voorbereiding en aanbesteding MFC Rhenen.  
Reden incidenteel: eenmalige kosten vooruitlopend op project nieuwbouw MFC 
Rhenen.

97 N

Kosten tijdelijke huisvesting KC Dalton in 2021.  
Reden incidenteel: eenmalige kosten vooruitlopend op project nieuwbouw 
KC Dalton.

17 N

Bijdrage aan de scouting voor de verbouwing van het clubhuis.  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige bijdrage aan de scouting met een niet 
wettelijk karakter.

120 N

Bijdrage instandhouding zwembaden in verband met de coronapandemie (SPUK IJZ).  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige doorbetaling van een ontvangen speci-
fieke bijdrage van het rijk als gevolg van de coronapandemie.

437 N

Afboeking restwaarde toplaag kunstgrasveld Candia.  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige extra last door vervroegd vervangen van 
een materiele vaste activum.

26 N

Afboeking boekwaarde investering entree ‘t Gastland.  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige extra last door het besluit om een 
nieuw MFC te realiseren.

98 N

Voorziening gevormd voor de verplichting tot het betalen van een opstalwaarde 
vergoeding aan de huidige exploitant van ‘t Gastland in verband met het beëindi-
gen van de exploitatieovereenkomst.  
Reden incidenteel: betreft een eenmalige verplichting om een vergoeding aan de 
exploitant te betalen die voorkomt uit contractuele afspraken.

558 N

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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Specificatie incidentele lasten (inclusief reserves) (x € 1.000) - vervolg 2021

Uitgaven tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in kader van 
corona (Tozo regeling).  
Reden incidenteel: betreft tijdelijke uitgaven die samenhangen met een tijdelijke 
specifieke bijdrage van het rijk als onderdeel van het corona steunpakket.

604 N

Programma 5 - Economie 76 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van programma Economie*: 
Reserve budgetoverheveling: opknappen van middelencirkel van Kwintelooijen en 
de recreatieve paden (€ 17).

17 N

Kosten voor diverse projecten samen met Regio Foodvalley (waaronder Econom-
siche agenda en Human Capital). Reden incidenteel: betreft uitgaven aan projec-
ten met een tijdelijke karakter.

29 N

Kosten advies en inhuur projectleider t.b.v. herontwikkeling passantenhaven.  
Reden incidenteel: eenmalige projeckosten vooruitlopend op de ontwikkeling van 
de passantenhaven.

30 N

Programma 6 - Veiligheid 31 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van programma Veiligheid*: 
a. Reserve budgetoverheveling: inzet van boa’s voor handhavingstaken (€ 31).

31 N

Programma 7 - (algemene) dekkingsmiddelen 625 N

Toevoegingen aan reserves ten laste van de Algemene dekkingsmiddelen*: 
a. Algemene reserve: opbrengst precario kabels en leidingen (€ 503). 
b. Restantbudget aan reserve budgetoverheveling: flexibel personeelsbudget voor 
inhuur management (€ 122).

625 N

Resultaat incidentele lasten 3.485 N

*Reden incidenteel: De wet- en regelgeving stelt dat alle reservemutaties inciden-
teel zijn. Een uitzondering hierop zijn de reserves die gemeenten inzetten voor de 
dekking van de kapitaallasten.

Toelichting op de exploitatie H4.2.3
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4.2.4 Overige exploitatie onderdelen 

4.2.4.1 Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In 
de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begro-
tingsrechtmatigheid als volgt omschreven:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de ba-
lansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting 

en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima 
voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershan-
delingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid 
van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.” 

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing 
van de begrotingsafwijkingen kunnen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend.

Omschrijving Onrechtmatig: 

telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig: 

telt mee voor het oordeel

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. X

2.  Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. X

3.  Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. X

4.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinning  

 vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.

X

5.  Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen  
 beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.

X

6.  Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat  
 dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt:

6a.  Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar X

6b.  Geconstateerd na het verantwoordingsjaar X

7.  Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden 
 via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in volgende jaren:

7a.  Jaar van investeren X

7b.  In latere jaren X

Overige exploitatie onderdelen H4.2.4
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Beoordeling
Bij de toetsing op begrotingsrechtmatigheid is eerst gekeken of er sprake is van een overschrijding van de uitgaven op programmaniveau (zie de tabel op de volgende pagina). 
Bij de analyse van de overschrijding heeft een verdere beoordeling plaatsgevonden van de (deel)producten. De overschrijdingen zijn alleen toegelicht als de overschrijding 
groter was dan de rapporteringstolerantie van € 50.000. Van deze overschrijdingen is vervolgens aangegeven of ze passen binnen het bestaande beleid van de gemeente en/of 
voldoen aan de wettelijke kaders. Voor 2021 behoeft er geen onderdeel een verdere toelichting.

Afgesloten investeringskredieten 2021

(x € 1.000)
netto restant 
krediet 2020

uitbreiding
krediet 2021 totaal krediet realisatie 2021

verschil totaal krediet 
en realisatie 2021

overschrijding 
toelichten?

Programma 1 - Bedrijfsvoering 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Programma 2 - Dienstverlening 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Programma 3 – Fysiek 220 N 109 N 329 N 384 N 55 V Nee

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk 0 N 240 N 240 N 250 N 10 V Nee

Programma 5 – Economie & toerisme 30 N 0 N 30 N 0 N 30 N Nee

Programma 6 – Veiligheid & handhaving 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Totaal 250 N 349 N 599 N 634 N 35 V

Overige exploitatie onderdelen H4.2.4

Begrotingsrechtmatigheid per programma

Exploitatie

Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil 2021

(x € 1.000)
vastgesteld in 

november 2020
vastgestelde 

wijzigingen
na vastgestelde 

wijzigingen werkelijk jaarrekening en begroting
overschrijding 

toelichten?

Programma 1 - Bedrijfsvoering 7.821 N 311 N 8.132 N 7.680 N 452 V Nee

Programma 2 - Dienstverlening 786 N 137 N 923 N 911 N 11 V Nee

Programma 3 – Fysiek 9.760 N 1.714 N 11.475 N 9.986 N 1.489 V Nee

Programma 4 – Sociaal maatschappelijk 23.061 N 1.689 N 24.749 N 25.841 N 1.092 N Nee

Programma 5 – Economie & toerisme 1.270 N 236 N 1.506 N 1.439 N 67 V Nee

Programma 6 – Veiligheid & handhaving 2.168 N 224 N 2.392 N 2.299 N 93 V Nee

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen 1.665 N 91 V 1.574 N 1.278 N 295 V Nee

Totaal 46.531 N 4.220 N 50.751 N 49.435 N 1.317 V
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4.2.4.2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector heeft als 
doel om de beloningen van topfunctionarissen te verantwoorden in de jaarrekening. Deze ver-
antwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Rhenen van toepassing 
zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 is € 209.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maxi-
mum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan 
zijn dan 1,0 fte.

1a.  Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders (zie tabel)
 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctiona-
 rissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
1b.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 
 kalendermaand 1 t/m 12. Niet van toepassing.
1c.  Toezichthoudende topfunctionarissen. Niet van toepassing.
1d.  Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. 
 Niet van toepassing
1e.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. 
 Niet van toepassing.
1f.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop 
 de anticumulatie bepaling van toepassing is. Niet van toepassing.
1g.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop 
 de anticumulatiebepaling van toepassing is. Niet van toepassing.

2.  Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
 Niet van toepassing

3.  Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die 
in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of 
waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van of de WNT heeft plaatsgevonden 
of had moeten plaatsvinden.

Gegevens 2021 - (x € 1.000) P. Bonthuis C.A.M. Apell

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,89

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124 74

Beloningen betaalbaar op termijn 18 11

Subtotaal 142  85

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209 186

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug-
ontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 142 85

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020- (x € 1.000) P. Bonthuis C.A.M. Apell

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,89

Dienstbetrekking? ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 122 71

Beloningen betaalbaar op termijn 17 11

Subtotaal 139 82

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201 179

Bezoldiging 139 82

Overige exploitatie onderdelen H4.2.4
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Een balans is een financieel overzicht waarin de bezittingen van de gemeente zijn weergeven. 
Het bezit staat aan de linkerzijde van de balans. In vaktermen noemen we het bezit ook wel de 
activa. Aan de rechterzijde van de balans staat hoe de gemeente het bezit heeft gefinancierd. 
Voor een deel is het bezit gefinancierd met eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen). 
Daarnaast is het bezit gefinancierd met vreemd geld zoals langlopende geldleningen en de 
vlottende passiva.

Dit onderdeel bestaat uit: 
4.3.1  Waarderingsgrondslagen
4.3.2 Balanspositie
4.3.3 Toelichting op de balanspositie
4.3.4 Overige balansonderdelen

4.3 Balans
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Waarderingsgrondslagen H4.3.1

4.3.1 Waarderingsgrondslagen balans
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording de gemeente daarvoor geeft

Nr. Balans Waardering Toelichting 

1. Activa

1.1 Immateriële vaste activa en ma-
teriële vaste activa

Verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen.

Materiële vaste activa: bij een blijvend lagere marktwaarde is 
het actief afgewaardeerd.

Verkrijgingsprijs: inkoopprijs en bijkomende kosten

Vervaardigingsprijs: aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen 
en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend eventueel verminderd met bijdragen van derden.
Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geacti-
veerd, maar als last in de exploitatie verantwoord.

Afschrijving: vindt lineair plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van 
gereedkomen, aanschaf of ingebruikname van het vaste actief . Dit gebeurt over-
eenkomstig de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: worden geacti-
veerd en over gebruiksduur afgeschreven. 

1.2 Financiële vaste activa Leningen: nominale openstaande saldo minus voorzieningen 
in verband met risico’s voor oninbaarheid.

Deelnemingen: verkrijgingsprijs. 

Deelnemingen: jaarlijkse beoordeling op waardedaling van de aandelen. 

1.3 Voorraden Inkoopprijs en bijkomende kosten of lagere marktwaarde

Grondexploitaties: waardering overeenkomstig de cumulatie-
ve bestedingen minus opbrengsten door verkopen en subsi-
dies, dan wel lagere marktwaarde.

1.4 Kortlopende vorderingen, over- 
lopende activa, liquide middelen

Nominale waarde Kortlopende vorderingen: Indien noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor 
(mogelijke) oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het 
saldo van de vorderingen. 

Liquide middelen: Op grond van art. 2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale 
overheden) worden overtollige liquiditeiten bij ’s Rijks schatkist aangehouden.
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Waarderingsgrondslagen H4.3.1

Nr. Balans Waardering Toelichting 

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen Combinatie van waarderingsgrondslagen Het eigen vermogen vormt een sluitpost van de balans. De overige balans onder-
delen kennen verschillende waarderingsgrondslagen waardoor het eigen vermogen 
een combinatie daarvan vormt.

2.2 Voorzieningen Nominale waarde Voorzieningen: zijn opgenomen voor voorzienbare verplichtingen, verliezen en of 
risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is
in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten wor-
den besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar 
hun oorsprong vinden in het betreffende jaar, waarbij de voorziening dient tot 
kostenegalisatie. Onderhoudsvoorzieningen zijn bepaald op basis van beheers- of 
onderhoudsplannen.

2.3 Vaste schulden en 
vlottende passiva

Nominale waarde
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Balanspositie H4.3.2

Activa (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa in eigendom derden 203 210 

 

203 210 

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut (geen heffing tegenover) 39.667 37.565 

Investeringen met economisch nut (heffing tegenover) 14.471 14.352 

Investeringen met een maatschappelijk nut 8.507 8.112 

62.646 60.028 

Financiële vaste activa

Deelnemingen 167 167 

Overige langlopende leningen 5.018 5.949 

5.184 6.116 

Passiva (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 14.842 15.073 

Bestemmingsreserves 10.969 11.575 

Gerealiseerd resultaat 2.832 127 

28.643 26.775 

Voorzieningen

Voorzieningen 4.867 3.931 

4.867 3.931 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken 41.210 35.188

41.210 35.188

4.3.2 Balanspositie
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Balanspositie H4.3.2

Activa (x € 1.000)- vervolg 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk grondexploitaties 72 159 

72 159 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder

Openbare lichamen 2.701 2.782 

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist 6.308 1.233 

Rekening-courant met niet financiële instellingen 688 293 

Overige vorderingen 1.159 1.332 

10.856 5.641 

Liquide middelen

Kas 8 7 

Bank 403 210 

410 217 

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschot met een specifiek bestedingsdoel:

- het rijk 136 136 

- overige overheidslichamen 0 18 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 2.715 2.520

2.852   2.675

Totaal 82.223 75.046 

Recht op verliescomp. VPB 1969 412 485 

Passiva (x € 1.000)- vervolg 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige kasgeldleningen 0 0 

Rekening-courant met niet financiële instellingen 0 0 

Overige schulden 3.084 3.268 

3.084 3.268 

Overlopende passiva

Verplichting begrotingsjaar die in een volgend jaar tot 
betaling komt 

2.195 1.630 

Voorschotbedragen uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel

1.803 3.561 

Overige vooruitontvangen bedragen 420 694

4.419 5.885 

Totaal 82.223 75.046 

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borg- of 
garantstellingen

16.987 11.733 
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

4.3.3 Toelichting op de balanspositie

De balans is een financieel overzicht dat op een bepaald tijdstip de bezittingen en vorderingen 
(de activa), de schulden (het vreemd vermogen, de passiva) en (als saldo) het eigen vermogen 
weergeeft. De balans is een financieel overzicht waarop enerzijds staat op welke wijze het ge-
investeerde vermogen is verkregen (vreemd en eigen vermogen) en anderzijds op welke wijze 
het vermogen is aangewend (de activacomponenten).

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Tot de investeringen in de immateriële vaste activa behoren onder andere de kosten van het 
afsluiten van geldleningen, de kosten van onderzoek en ontwikkeling en de bijdragen in activa 
in eigendom van derden.

Immateriële vaste activa (x € 1.000) 
Bijdrage aan activa in eigendom van derden: 
€ 203 

31-12-2021 31-12-2020

Aanschafwaarde 1 januari 300  579 

AF: Afschrijvingen t/m vorig jaar -90 -315 

Boekwaarde 1 januari 210  264 

AF: Afschrijvingen lopend jaar -8 -54 

Boekwaarde 31 december 203  210 
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa vallen de bezittingen die fysiek tastbaar zijn.

Materiële vaste activa (x € 1.000)
Investeringen met economisch nut zonder heffing: € 39.667

Gronden

en terrein

Bedrijfs-

gebouwen

Woon-

ruimten

Machines,

apparaten

Grond, weg

waterbouw

 Vervoer- 

 middelen 

Overig Totaal 

31-12-2021

Totaal 

31-12-2020

Aanschafwaarde 1 januari 9.285 44.659 35 1.497 3.860 1.317 3.320 63.974 63.052 

AF: Afschrijvingen t/m vorig jaar -2.852 -16.294 0 -1.086 -2.577 -787 -2.813 -26.410 -24.729

Boekwaarde 1 januari 6.432 28.365 35 411 1.283 531 507 37.565 38.322 

BIJ: Investeringen 0 2.948 0 0 271 108 93 3.420 918 

Ten laste van bijdrage derden 0 0 0 0 0 0 0 0 4

AF: Desinvesteringen en waardeverminderingen -36 -97 0 0 -26 0 0 -159 0 

AF: Afschrijvingen lopend jaar -2 -682 0 -38 -185 -116 -137 -1.159 -1.680

Boekwaarde 31 december 6.394 30.534 35 374 1.345 523 463 39.667 37.565 

Specificatie Investeringen (verminderd met bijdragen derden): 2021

Investering nieuwbouw KC De Horizon 2.948 

Renovatie kunstgrasvelden 250 

Twee voertuigen 108 

Vervanging mobiele telefonie 70 

Overige investeringen 44 

3.420 

Specifiatie desinvesteringen en waardeverminderingen

Desinvesteringen

Afwaardering grond -36 

Afboeking restant boekwaarde kunstgrasveld door eerdere vervanging -26 

-62 

Waardeverminderingen

Afboeking van de investering in de entree van het Gastland door raadsbesluit 
om een nieuw MFC te realiseren

-97 

-159 
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Materiële vaste activa (x € 1.000). Investeringen 

met economisch nut met heffing: € 14.471 31-12-2021 31-12-2020

Aanschafwaarde 1 januari 21.436 20.094 

AF: Afschrijvingen t/m vorig jaar -7.085 -6.677

Boekwaarde 1 januari 14.352 13.416 

BIJ: Investeringen 547 1.373 

AF: Bijdragen derden -24 -30

523 1.343 

AF: Afschrijvingen lopend jaar -403 -407

Boekwaarde 31 december 14.471 14.352 

Specificatie investeringen 2021

Herinrichting Ericalaan en omgeving 228 

Herinrichting Franseweg 131 

Herinrichting Kerkewijk 75 

Overige investeringen 89 

523 

Materiële vaste activa (x € 1.000). 

Investeringen met maatschappelijk 

nut: € 8.507

Grond, weg, 

en waterbouw

< 1-1-2017

Grond, weg, 

en waterbouw

2017 e.v.

Totaal

31/12/

2021

Totaal

31/12/

2020

Aanschafwaarde 1 januari 8.197 6.070 14.266 12.399 

AF: Afschrijvingen t/m vorig jaar -5.057 -1.098 -6.155 -5.881

Boekwaarde 1 januari 3.140 4.972 8.112 6.518 

BIJ: Investeringen 0 1.011 1.011 1.867 

AF: Bijdragen derden 0 -208 -208 0 

AF: Afschrijvingen lopend jaar -202 -205 -407 -274

Boekwaarde 31 december 2.938 5.570 8.507 8.112 

Specificatie investeringen 2021

Openbare verlichting 308 

Verkeer rondom Kwintelooijen 204 

Herinrichting Kerkewijk 126 

Herinrichting Nieuwe 
Veenendaalseweg

79 

Investering nieuwbouw De Horizon 65 

Overige investeringen 21 

803 
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Financiële vaste activa
Dit zijn kapitaalverstrekkingen en/of verstrekte langlopende geldleningen en overige uitzettingen. Voorbeelden: hypotheken aan ambtenaren en duurzaamheidsleningen.

Financiële vaste activa (x € 1.000) 
Deelnemingen: € 167 31-12-2021 31-12-2020

Deelnemingen 1 januari 167 167 

Mutatie lopend jaar 0 0

Boekwaarde 31 december 167 167 

Overige informatie
De dividenduitkering van de deelnemingen in 2021 (over 2020) bedraagt € 110.000. 
En de rentebaten op geldleningen u/g bedraagt € 128.000.

Financiële vaste activa (x € 1.000) 
Overige langlopende geldleningen u/g: € 5.018 31-12-2021 31-12-2020

Verstrekte leningen 1 januari* 6.841 23.396 

AF: Reguliere aflossingen t/m vorig jaar* -892 -17.741

Correctie begin balans SvN* 0 0 

Boekwaarde 1 januari 5.949 5.655 

BIJ: Verstrekte geldleningen 110 504 

AF: Aflossingen lopend jaar -1.041 -210

Boekwaarde 31 december 5.018 5.949 

Specificatie verstrekte geldleningen 2021

Verstrekte geldlening voor het Gastland door verlen-
ging overeenkomst voor periode van 3 jaar

110 

Specificatie aflossingen 2021

Aflossingen hypotheken ambtenaren - 858 

Aflossing verstrekte lening voor het Gastland - 110 

Overige aflossingen - 74 

- 1.041 

* Overige informatie 
In 2021 hebben we de hoofdsommen bepaald van de overige langlopende geldleningen u/g. 
De boekwaarde per 1 januari 2021 is hierdoor niet veranderd. Wel heeft er een saldering 
plaatsgevonden tussen de hoofdsommen en de cumulatieve aflossingen.

Link naar verloopoverzicht 
vaste activa 2021
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Vlottende activa
Voorraden
Fysiek aanwezige goederen die niet direct bedoeld zijn om het functioneren van de ge-
meente duurzaam ten dienste te staan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gronden die be-
stemd zijn voor de verkoop, bijvoorbeeld in het kader van een woningbouwproject. Ook de 
grond- en hulpstoffen en de voorraad gereed product en handelsgoederen vallen onder de 
voorraden.  

Voorraden (x € 1.000) 
Onderhanden werk grondexploitaties: € 73 31-12-2021 31-12-2020

Boekwaarde 1 januari         159  8 

BIJ: Lasten 87 N 2 N 

BIJ: Toegerekende rentelasten 3  N 62 N 

AF: Baten 331 V 35 V

Boekwaarde 31 december voor winstneming              81      37  

Winstnemingen 154 N 122 N 

Boekwaarde 31 december na winstneming *           72   159 

Nog te verwachten lasten en baten**

Lasten 797 N 975 N 

Baten 1.357 V 1.772 V

Totaal te verwachten resultaat 487 V 638 V

Overige informatie
In de jaarrekening is geen voorziening negatieve grondexploitatie opgenomen omdat er 
geen verliezen te verwachten zijn. Voor een uitgebreidere toelichting op de grond-
exploitaties verwijzen we u naar de paragraaf grondexploitatie.

Toelichting op de balanspositie H4.3.3
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*Specificatie ontwikkeling boekwaarde 2021

Actieve grondexploitaties 
(x € 1.000)

Boekwaarde
01/01/2021

Lasten
2021

Baten
2021

Boekwaarde 31-12
voor winstneming

Winstneming
2021 (EW)

Projectafsluiting
2021

Balanswaarde
31-12 (OHW)

a. Achterberg West 2 216 42 N 0 V 258 1 V * 0 258

c. Rhenen - Noord -95 49 N 331 V -378 154 V * 0 -378

d. Winstnemingscomplex 38 1 N 0 V 39 154 N 0 193

Onderhanden werk positie (OHW) 159 91 N 331 V 82 1 V 0 72

**Specificatie nog te verwachten lasten en baten

Actieve grondexploitaties 
(x € 1.000)

Nog te maken
lasten (ultimo 21)

Nog te realiseren
baten (ultimo 21)

Nog te nemen
winst/verlies

a. Achterberg West 2 682 N 1.357 V 385 V **

b. Rhenen - Noord 115 N 0 V 93 V **

Onderhanden werk positie (OHW) 797 N 1.357 V 477 V

Voor een uitgebreidere toelichting van de grondexploitaties verwijzen wij u naar paragraaf 7 grondbeleid.

Toelichting op de balanspositie H4.3.3
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Uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of minder
Hieronder vallen onder andere de uitgeleende gelden en vorderingen met een looptijd van korter dan één jaar. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (x € 1.000) 
Openbare lichamen: € 2.701 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op belastingdienst 2.657 2.598 

Vorderingen op gemeenten 42 94 

Vorderingen op de provincie en overig publiekrechtelijke instellingen 2 90 

2.701 2.782 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (x € 1.000) 
Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist: € 6.308 31-12-2021 31-12-2020

Saldo schatkistbankieren 6.308 1.233 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Drempelbedrag*

a. De drempel in het 1e en 2e kwartaal is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingsto-
taal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

 346  346 

b. De drempel in het 3e en 4e kwrtaal is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal met een mininum van € 1 
miljoen

 1.000  1.000 

Drempel per kwartaal (1)  346  346  1.000  1.000 

Bedrag buiten schatkist gehouden

Kwartaalcijfer op dagbasis (2)  211  207  263  300 

Ruimte onder het drempelbedrag (2 is kleiner dan 1)  135  139  737  700 

Overschrijding van het drempelbedrag (2 is groter dan 1)  -  -  -  - 

* Toelichting
Ultimo 2021 is een bedrag van € 6,3 miljoen uitgezet bij de schatkist. In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderin-
gen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden ge-
houden. Voor gemeente Rhenen is dat voor de eerste twee kwartalen in 2021 € 346.000. Door een stelselwijziging is dit voor de laatste twee kwartalen verhoogd naar € 1 miljoen.
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (x € 1.000) 
Rekening courant met niet financiële instellingen: € 688

31-12-2021 31-12-2020

Rekening courant verhouding sociale zaken Veenendaal 688 293 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (x € 1.000) Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (x € 1.000) 
Overige vorderingen: € 1.159Overige vorderingen: € 1.159

31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

Algemene debiteuren

Debiteuren algemeen 473 549 

AF: voorziening voor dubieus -96 -94

377 455 

Belastingdebiteuren

Belastingdebiteuren 140 211 

AF: voorziening voor dubieus 0 -29

140 182 

Debiteuren sociale zaken

Debiteuren sociale zaken 1.170 1.203 

AF: voorziening voor dubieus -528 -508

642 695 

Totaal 1.159 ** 1.332 

Onderdomsanalyse overige vorderingen**

Ouderdomsanalyse overige vorderingen Aantal dagen openstaand

Minder dan 
30 

Tussen 
30 en 60 

Tussen 
60 en 90 

Meer dan 
90 

Totaal

Algemene debiteuren 357 8 2 106 473 

Belastingdebiteuren 45 2 63 30 140 

Debiteuren sociale zaken (ouderdomsanalyse nvt) 1.170 

Openstaande vorderingen 402 10 65 136 1.784 

Waarvan een voorziening getroffen -624

Saldo overige vorderingen 1.159 
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Liquide middelen
Hieronder valt het geld dat op de bank of in de kas beschikbaar is.

Overlopende activa
Hieronder vallende vooruitbetaalde bedragen en de nog te ontvangen bedragen. Vooruitbetaalde 
bedragen hebben betrekking op de volgende boekjaren.

Liquide middelen: € 410  (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Kas 8 7

Bank Nederlandse Gemeenten 399 197

Overig 3 13

Totaal 410 217

Overlopende activa (x € 1.000) 
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een 
specifiek bestedingsdoel: € 136 31-12-2021 31-12-2020

Het Rijk: Ministerie infra inzake specifieke uitkering geluid 136 136 

Overige overheidslichamen: nog te ontvangen bedragen 0 18 

Overlopende activa (x € 1.000) 
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen: 
€ 2.715 31-12-2021 31-12-2020

Nog te ontvangen bedragen

Voorschotten FoodValley 517 270 

Verkoop, huren en afval 307 139 

Gemeentefonds 228 74 

Leges 142 471 

Dividenduitkering BNG 0 78 

Overige 109 228 

Vooruitbetaalde bedragen

Subsidies 778 693 

Gemeenschappelijke regeling Afval verwijdering Utrecht 272 211 

Dienstverleningsovereenkomst Ede 68 0 

Automatisering 64 101 

Verzekeringen 41 46 

Exploitatiebijdrages 38 107 

Overige 149 103 

Totaal 2.715 2.520 
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Eigen vermogen (x € 1.000)
Algemene reserve: € 14.842

Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

 Algemene reserve vrij besteedbaar 17.160 -2.087 15.073 609 I -840 I 14.842 

Vaste passiva
Eigen vermogen
Het totaal van de bezittingen (totale activa) minus de schulden is het eigen vermogen. Het eigen vermogen is samengesteld uit de algemene reserve, 
bestemmingsreserves en het jaarrekeningresultaat. Het eigen vermogen behoort tot de eigen financieringsmiddelen van de gemeente.

R00001 - Algemene reserve vrij besteedbaar

Doel: Reserve ter egalisatie van de jaarlijkse rekeninguitkomsten en een buffer voor 

onverwachte / extra uitgaven.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Toevoeging komt voort uit de opbrengst precario kabels en leidingen en het jaarre-

kening resultaat 2020. Onttrekkingen: demping van de woonlasten 2021 (-433), implementatie 

omgevingswet (-224), opstellen toekomstvisie (-112), toevoeging aan de projectenreserve voor de 

passantenhaven (-100), aanbesteding voor het nieuwe MFC Rhenen (-80), project veiligheidsmaat-

regelen (-12) en kosten van planschade 2021 (-2).

17.160 -2.087 15.073 609 I -840 I 14.842 
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Eigen vermogen (x € 1.000)
Bestemmingsreserves: € 10.969

Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Bestemmingsreserves (algemeen) 3.524 1.678 5.202 763 I/S -1.138 I/S 4.827 

Bruto methode reserves 6.372 1 6.373 59 S -289 S 6.143 

Totaal bestemmingsreserves 9.896 1.679 11.575 822 -1.427 10.969 

Specificatie algemene reserve (x € 1.000)

Link naar verloopoverzicht 
reserves 2021
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Specificatie bestemmingsreserves (algemeen) (x € 1.000)

R00002 - Uitvoering Collegeprogramma

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van activiteiten uit het 

collegeprogramma.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Ontrekking inzake visie buitengebied (-25), mobiliteitsagenda (-10) en warmtevisie (-3) 141 200 341 0 -38 I 303 

R00005 - Bovenwijkse voorzieningen

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het bekostigen van bovenwijkse voorzieningen Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 184 0 184 0 0 184 

R00009 - Opleidingen en trainingen

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor opleidingen en trainingen van het personeel. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Toevoeging niet besteed budget opleidingen en trainingen (33) 15 112 127 33 I 0 159 

R00010 - Knelpunten organisatie

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van personeel Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 123 127 249 0 0 249 

R00014 - Restauratiefonds museum

Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de conditie van de collectie van het museum op  

peil te houden.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse toevoeging aan reserve (2) 14 0 14 2 S 0 15 

R00016 - Wet werk en bijstand (inkomensdeel)

Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de financiële gevolgen van de open-einde regeling  

WWB op te vangen
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Ontrekking reserve WWB (-25) 535 251 786 0 -25 I 761 

R00017 - Groot gymmateriaal

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van groot gymmateriaal. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse toevoeging aan reserve (9) 60 0 60 9 S 0 69 
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R00018 - Sociaal Domein

Doel: Deze reserve wordt gebruikt als dekking van de (hogere) uitgaven bij het Sociaal Domein 

voor de taken die de gemeente per 1-1-2015 heeft overgedragen gekregen van het Rijk
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Onttrekking t.b.v. WMO uitgaven 2021 (-7) 20 70 90 0 -7 I 83 

R00024 - Energiebeperking / DuurzaamheidR00024 - Energiebeperking / Duurzaamheid

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de stimulering van activiteiten en projecten op gebied 

van duurzaamheid.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 272 26 298 0 0 298 

R00026 - Bodemsanering

Doel: Deze reserve wordt gebruikt als buffer voor onverwachte bodemsaneringen van 

gemeentelijke gronden.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 95 0 95 0 0 95 

R00031 - Investeringen begraafplaatsen < € 10.000

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van het klein werkmaterieel op 

de begraafplaatsen
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse toevoeging aan reserve (4) 64 0 64 4 S 0 68 

R00032 - Investeringen werkmaterieel < € 10.000

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van kleine materiele investeringen 

van de buitendienst.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse toevoeging aan reserve (20) en Onttrekking voor aanschaf 

klein werkmaterieel begraafplaatsen (-9)
123 0 123 20 S -9 I 133 

R00035 - Vereveningsfonds (voorheen reserve Sociale woningbouw)

Doel: Deze reserve wordt gebruikt om invulling te geven aan de behoefte om sociale 

huurwoningen en woningen voor de lage middeninkomens te realiseren.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Toevoeging jaarresultaat 2020 (21) en bijdrage hoger aantal sociale huurwoningen 

entreegebouw Vogelenzang (-144)
198 0 198 21 I -144 I 75 
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R00036 - Ruimtelijke ordening

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het actueel houden van de bestemmingsplannen. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Onttrekking voor nieuw MFC Rhenen (5), Boslandweg (1) en visie plangebied 

Gedachteniskerk (1)
98 -2 96 0 -7 I 89 

R00042 - Stedelijke Vernieuwing

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het project ‘Woon Bewust’. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 82 0 81 0 0 81 

R00043 - Lokaal onderwijsbeleid

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor inzetten van middelen voor het lokaal onderwijsbeleid. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 133 -5 128 0 0 128 

R00045 - Armoedebestrijding

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor projecten ter financiële ondersteuning van inwoners met 

minimumloon.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: onttrekking diverse uitgaven armoedebestrijding (-79) 219 10 228 0 -79 I 149 

R00048 - Projectenreserve

Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de middelen voor meerjarige exploitatie-

projecten beschikbaar te houden.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Toevoeging project passantenhaven vanuit algemene reserve (100) en onttrek-
king voor project trottoir Cuneraweg (100), project digitalisering bouwvergunningen (-13) en 
projecten Kwintelooijen (-7)

310 84 393 100 I -120 I 373 

R00049 - Budgetoverheveling

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het overhevelen van budgetten naar een volgend 

kalenderjaar.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Overheveling budgetten van 2021 naar 2022 (433) en uitgaven ten laste van 

budgetoverhevelingen voor 2021 (-340), jaarresultaat 2020 (-95) en opschoning reserve (-44)
147 761 907 433 I -479 I 861 
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R00053 - FoodValley

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor projecten binnen de regio FoodValley. Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. -2 25 23 0 0 23 

R00055 - Kosten ruimen graven

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking van de kosten voor het ruimen van graven.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Onttrekking t.b.v. het ruimen van graven in 2021 (-34) 40 3 42 0 -34 I 8 

R00056 - Mobiliteit FoodValley

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse bijdrage aan het  

Mobiliteitsfonds FoodValley.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Reguliere jaarlijkse onttrekking voor regiobijdrage mobiliteit (-19) 217 0 216 0 -19 S 197 

R00060 - Beheer Machinistenschool

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het onderhouden van de parkeerplaats  

aan de Oude Weg en de steiger aan de Nederrijn.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-2) 159 1 160 0 -2 S 159 

R00062 - Precario kabels en leidingen

Doel: Deze reserve wordt gebruikt om vooruitlopend op de wet- en regelgeving kabels en 

leidingen (in 2022) een deel van de opbrengst kabels en leidingen toe te voegen aan deze reserve.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: niet van toepassing. 284 -284 0 0 0 0 

R00063 - Investeringen in het Sociaal Domein

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor diverse investeringen in het Sociaal Domein zoals de 

renovatie van clubgebouw Scouting Rhenen, gemeenschapsvoorzieningen en overige initiatieven.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Ontrekking tbv clubgebouwe Scouting (-120), subsidie initiatieven (-7) en alcohol-

preventie (-3)
0 300 300 0 -130 I 170 

R00066 - Wet inburgering

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de implementatie en  

uitvoering van de Wet Inburgering
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Toevoeging van vergoeding maatschappelijke begeleiding (19), extra ontvangen 

Gemeentefonds (27) en verdeling van het jaarresultaat 2020 (95). En onttrekking voor subsidie 

taalhuis (-36) en inhuur projectleider inburgering (-8)

0 0 0 141 I -44 I 97 
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Specificatie bruto methode reserves

R00013 - Inrichting rampenstaf

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten  

van de inrichting van de rampenstaf.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-6) 5 1 6 0 -6 S 0 

R00020 - Sportaccommodaties

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van 

verschillende sportaccommodaties.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-2) 62 0 62 0 -2 S 60 

R00029 - Kapitaallasten Remmerden

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van een deel van de  

afschrijvingslasten van de gemeentewerf.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-13) 140 0 139 0 -13 S 126 

R00044 - Lijsterberg

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten  

van MFC Lijsterberg.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-22) 610 0 609 0 -22 S 587 

R00046 - Nieuwbouw gemeentehuis

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten  

van het gemeentehuis.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-29) 931 0 931 0 -29 S 901 

R00054 - Het Bestegoed

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 

van het ‘Het Bestegoed’.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse toevoeging aan reserve (59) en jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-69) 1.466 0 1.466 59 S -69 S 1.457 
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R00057 - Economische VerbindingsZone (EVZ)

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 

van de ecologische verbindingszone.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: n.v.t. 1 0 0 0 0 0 

R00058 - Herinrichting Binnenstad West

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 

van het centrumplan.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-40) 1.523 0 1.523 0 -40 S 1.483 

R00061 - Restauratie Cuneratoren

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 

van de Cuneratoren.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-19) 763 0 762 0 -19 S 743 

R00064 - Brandweerkazerne Elst

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten  

van de brandweerkazerne Elst.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-63) 595 0 594 0 -63 S 532 

R00065 - Kunstgrasveld Elst

Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 

van het kunstgrasveld in Elst.
Begroting vastge-
steld in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020

Saldo
1-1-2021

Toe-
voeging

Mutatie
Inc/Struc

Ont-
trekking

Mutatie
Inc/Struc

Saldo
31-12-2021

Toelichting: Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten (-27) 281 0 280 0 -27 S 254 

Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Eigen vermogen (x € 1.000) 
Gerealiseerd resultaat: € 2.832 31-12-2021 31-12-2020

Saldo van baten en lasten  1.869 - 1.946

Mutaties reserves  963  2.073 

Gerealiseerd resultaat 2.832 127
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Voorzieningen (x € 1.000)

Begroting vastgesteld 
in nov 2020

Aansluiting
BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 0 0 558 0 558

Voorzieningen voor egalisatie van kosten 698 916 1.614 718 - 513 1.819

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 579 1.738 2.317 516 - 342 2.451

Totaal voorzieningen 1.277 2.654 3.931 1.832 -855 4.867 

Voorzieningen (x € 1.000)
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 558

Begroting vastgesteld 
in nov 2020

Aansluiting
BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0 0 0 558 0 558

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Het is een reservering voor toekomstige uit-
gaven waarbij de hoogte en het tijdstip van de besteding goed ingeschat kan worden, maar 
waarvan de kosten in de tijd onregelmatig gespreid zijn. Ook worden voorzieningen gevormd  

 
vanwege risico's die op de balansdatum bestaan en die kunnen leiden tot verplichtingen en 
verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijk is in te schatten. 

Toelichting op de balanspositie H4.3.3

V00023 - Verliezen gronden en gebouwen

Doel: Voorziening om vergoeding opstalwaarde MFC Rhenen te kunnen voldoen Begroting vastgesteld 
in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Toevoeging op basis van de te betalen opstalwaardevergoeding voor het 

MFC Rhenen (558).
0 0 0 558 0 558 

Specificatie voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000)

Link naar verloopoverzicht 
voorzieningen 2021
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Voorzieningen (x € 1.000)
Voorzieningen voor egalisatie van kosten: € 1.819

Begroting vastgesteld 
in nov 2020

Aansluiting
BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Voorzieningen voor egalisatie van kosten 698 916 1.614 718 - 513 1.819

V00005 - Onderhoud gebouwen

Doel: Het gelijkmatig verdelen van kosten van onderhoud van de gemeentelijke 

gebouwen over de jaren.
Begroting vastgesteld 

in nov. 2020
Aansluiting 

BGR2021-> JRR2020 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Toevoeging onderhoudsvoorziening op basis van het meerjarenonderhoud-

splan (437) en onttrekking ter dekking van kosten groot onderhoud gebouwen (-215).
586 473 1.059 437 -215 1.282 

V00006 - Onderhoud wegen

Doel: Het gelijkmatig verdelen van kosten van onderhoud van de gemeentelijke wegen 

over de jaren.
Begroting vastgesteld 

in nov. 2020
Aansluiting 

BGR2021-> JRR2020 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Toevoeging onderhoudsvoorziening op basis van het meerjarenonderhoud-

splan (281). Onttrekking ter dekking van kosten groot onderhoud wegen en een bijdrage 

vanuit de voorziening (-210).

97 323 420 281 -210 491 

V00011 - Grondexploitaties

Doel: Voorziening voor nog te maken civiele kosten van verschillende projecten. Begroting vastgesteld 
in nov. 2020

Aansluiting 
BGR2021-> JRR2020 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Vrijval Saldo 31-12-2021

Toelichting: Vrijval reservering van projecten het Bosje fase 3 en Buitenwal (-88). 15 120 135 0 -88 46 

Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Specificatie voorzieningen voor egalisatie van kosten (x € 1.000)
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Voorzieningen (x € 1.000)
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: € 2.491

Begroting vastgesteld 
in nov 2020

Aansluiting
BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 579 1.738 2.317 516 - 342 2.491

Specificatie voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (x € 1.000)

Toelichting op de balanspositie H4.3.3

V00014 - Riolering*

Doel: Opvangen van schommelingen in de baten en lasten lopende het begrotingsjaar 

en in de jaarlijkse tarieven.
Begroting vastgesteld 

in nov 2020
Aansluiting

BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Negatief resultaat rioolheffing 2021 (-90) 85 126 211 0 -90 121 

V00015 - Afval*

Doel: Opvangen van schommelingen in de baten en lasten lopende het begrotingsjaar 

en in de jaarlijkse tarieven.
Begroting vastgesteld 

in nov 2020
Aansluiting

BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Op te heffen bij bestemmen resultaat 0 0 0 0 0 0 

*Volgens de financiële regelgeving hadden de voorzieningen V00014 en V00015 een reserve moeten zijn. Bij de Jaarrekeningcontrole 2021 is in overleg met de 
accountant besloten om aan deze voorzieningen niets meer toe te voegen en ze op te heffen wanneer het saldo nul is.
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V00016 - Uitgestelde investeringen Riolering

Doel: Reserveren van kaplasten van nog niet afgeronde investeringen en 

onderhoudswerkzaamheden
Begroting vastgesteld 

in nov 2020
Aansluiting

BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Inzet voor deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (-22) 0 22 22 0 -22 0 

V00017 - Uitgestelde investeringen Afval

Doel: Reserveren van kaplasten van nog niet afgeronde investeringen en 

onderhoudswerkzaamheden
Begroting vastgesteld 

in nov 2020
Aansluiting

BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Uitgesteld werk afval 2021 (75) 0 0 0 75 0 75 

V00020 - Egalisatie lijkbezorging

Doel: Reserveren van middelen ter dekking van jaarlijkse kosten onderhoud graven Begroting vastgesteld 
in nov 2020

Aansluiting
BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Vooruitontvangen rechten 2021 (353) en jaarlijkse vrijval ten gunste van 

de exploitatie (-230)
494 1.590 2.084 353 -230 2.207 

V00022 - Bouwleges

Doel: Voorziening om de lasten te matchen met de baten van de bouwleges  

van projecten.
Begroting vastgesteld 

in nov 2020
Aansluiting

BGR21->JRR20 Saldo 1-1-2021 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021

Toelichting: Vooruitontvangen rechten 2021 (88) 0 0 0 88 0 88 

Toelichting op de balanspositie H4.3.3
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Toelichting op de balanspositie H4.3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 
De vaste schuld is een deel van het vreemd vermogen dat voor de uitoefening van de publieke 
taken van de gemeente gedurende een periode langer dan een jaar wordt ingezet.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Binnenlandse banken: € 41.210
(x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Saldo 1 januari 35.188 33.164 

Nieuw aangetrokken geldleningen 8.000 4.000 

Aflossingen -1.978 -1.976

Saldo 31 december 41.210 35.188 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 
Onder de kortlopende schulden zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeen-
te binnen één jaar moet voldoen. In de balans staan onder deze posten de netto-vlottende 
schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: de kasgeldleningen, de credit-
banksaldi en de overige schulden.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Overige schulden: € 3.084
€ x 1.000) 31-12-2021 31-12-2020

Algemene crediteuren 2.104 2.294 

Loonbelasting en premieheffing 620 632 

Te betalen crediteuren Sociale Zaken 176 176 

Te betalen pensioenpremies 145 146 

Overig 40 20 

Totaal 3.084 3.268 
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Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen of nog te betalen lasten waarvan de afwikkeling in het komende boekjaar plaatsvindt.

Overlopende passiva (x € 1.000). Verplichting begro-
tingsjaar die in volgend jaar tot betaling komt: € 2.195

31-12-2021 31-12-2020

WMO 329 288 

Te betalen rente 295 314 

Bijdrage sociale huur Vogelenzang 261 0 

Personele lasten gemeentelijke samenwerking 258 91 

Personele lasten 220 0 

Jeugd (o.a. afrekeningen voorgaande jaren) 209 77 

Sociale zaken (Soza) 91 57 

Aanpassingen gebouwen en terreinen 71 0 

Schoolzwemmen 54 0 

Meerkosten Corona Sociaal Domein 48 72 

Leerlingenvervoer 44 236 

Dienstverleningsovereenkomst Ede (Belastingen) 39 35 

Dienstverleningsovereenkomst Veenendaal (Soza) 0 135 

Inzameling afval 0 103 

Riolering 0 47 

Overige 276 174 

Totaal 2.195 1.630 

Overlopende passiva (x € 1.000). Voorschotbedragen 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: € 1.804

31-12-2021 31-12-2020

TOZO-gelden 777 2.787 

Wet Oke 735 489 

Sportakkoorden 84 18 

Geluid 81 193 

Onderwijsvertraging 53 0 

Stimulering verkeer 53 61 

Overig: Preventieakkoord (€ 9), toeslagenproblematiek (€ 9), 
sport (€ 7) en kwijtschelding belastingen (- € 4)

21 14 

Totaal 1.803 3.561 

Overige informatie
In 2021 is er een terugbetaling aan de ministerie van Sociale Zaken geweest voor € 2,60 mil-
joen voor niet gebruikte TOZO-gelden uit 2020. Deze is verwerkt in de vermindering. In 2022 
zullen we naar verwachting € 0,6 miljoen over 2021 terug moeten storten.

Overlopende passiva (x € 1.000) 
Overige vooruitontvangen bedragen: € 420

31-12-2021 31-12-2020

Personele kosten Omgevingsvergunningen en leges 234 373 

Restant bruidschat Kwintelooijen 97 112 

Vooruit gefactureerde huur 75 0 

Overig 14 208 

Totaal 420 694 

Toelichting op de balanspositie H4.3.3
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Overige balansonderdelen H4.3.4

4.3.4 Overige balansonderdelen

4.3.4.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting op de balans de 
niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen waaraan de ge-
meente voor aankomend jaar is gebonden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
(x € 1.000)

31-12-2021

Bouw MFC Rhenen (restantkrediet) 14.320 

Jeugdcontracten 3.489 

Restantkredieten 3.156 

Welzijnsproducten 2.450

Inhuur derden 1.357 

WMO contracten* 1.411 

Dienstverleningsovereenkomst Soza Veenendaal 1.223 

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht 1.155 

Bijdrage AVU 816 

Software-/ onderhoudscontracten 521 

Vakantie en verlofdagen 377 

Energie 291 

Subsidie Museum 246 

Schoonmaak 237 

Dienstverleningsovereenkomst Belastingen Ede 204 

Verzekeringen 144 

Overig 120 

31.518

Overige informatie
Eind 2020 bedroegen de niet uit de balans blijkende verplichtingen 
€ 15.743.000. De reden voor het hogere bedrag eind 2021 is de ver-
plichting van de bouw MFC Rhenen van € 14.320.000

* WMO Contracten: eigen bijdrage
Een aanvrager van een voorziening op grond van de 
WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- 
en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond 
van de Wmo een bijdrage verschuldigd. 
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, opleg- 
ging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitge-
voerd door het CAK. De informatie van het CAK (om 
privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als ge-
meente de juistheid op persoonsniveau en volledig-

heid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vast-
stellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de 
eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite 
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van 
de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 
Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden 
omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen 
kunnen worden verkregen.
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Borg en garantsellingen (x € 1.000)
Gewaarborgde geldleningen: € 16.863

Oorspronkelijk 
bedrag

Rente % 
lening

Gemiddeld % 
achtervang

Toegerekend bedrag
1-1-2021

Mutaties 
2021

Toegerekend bedrag
31-12-2021

WSW geborgde leningen voor 1-8-2021 14.263 Tussen -0,45% en 4,6% nvt 11.537 -592 10.945 

WSW geborgde leningen na 1-8-2021 62.739 nvt 9,43% 0 5.918 5.918 

Totaal 77.002  11.537 5.326 16.863 

Dit betreft borgstellingen waarvoor Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) direct borg staat, het rijk indirect en de gemeente als achtervang. 
Per 1 augustus 2021 is er collectief een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW afgesloten. In plaats van direct toewijsbare geborgde leningen 
worden vanaf 1 augustus 2021 de nieuwe geborgde leningen aan de hand van een verdeelsteutel verdeeld. De contracten van voor 1 augustus 2021 
worden gerespecteerd en zullen op de gebruikelijke manier worden behandeld.

Borg en garantstellingen (x € 1.000)
Garanstelling leningen woningen: € 21

Rest risico
1-1-2021

Restant schuld 
2021

Kapitaal 
2021

Rest risico
31-12-2021

Gegarandeerde leningen woningen 46 151 -130 21 

Totaal 46 151 -130 21 

Borg en garantstellingen (x € 1.000)
Overige garanstellingen: € 102

Oorspronkelijk 
bedrag Percentage

Restant
1-1-2021

Betalingen 
2021

Eindsaldo
31-12-2021

Bouw kinderdagverblijf 545 - 77 -45 32 

Verbouw verenigingsgebouw 91 6,59% 73 -2  71 

Totaal 636 150 -47 102 

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per 
einde boekjaar opgenomen. 

4.3.4.2 Borg- en garantsellingen

Overige balansonderdelen H4.3.4
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4.3.4.3 Verliescompensatie VPB
De gemeente Rhenen heeft voor het toekomstige recht op verliescompensatie krachtens de 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geen bedrag opgenomen op de balans. De gemeente 
kan bij toekomstige winsten een bedrag van € 412.000 (indicatief) aan verliezen uit het verle-
den compenseren.

Verliescompensatie Vennootschapsbelasting
 (x € 1.000) 2021 2020

Recht op verliescompensatie lopend jaar (indicatief) -73 5

Recht op verliescompensatie voorgaande jaren (indicatief) 485 480

Totaal recht op verliescompensatie 412 485

Overige balansonderdelen H4.3.4
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4.3.4.4 Single Information Single Audit (SISA)

Overige balansonderdelen H4.3.4
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

JenV A7 Regeling specifieke uitkering 

tijdelijke ondersteuning 

toezicht en handhaving

Besteding (jaar T-1, 15-31 

december 2020)

Besteding (jaar T, 1 januari-30 

september 2021)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) 

verantwoord o.b.v. voorlopige 

toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de 

vorige indicator “nee” is ingevuld 

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05

€ 0 € 12.602 Ja Ja  

JenV A12B Incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving 

controle op 

coronatoegangsbewijzen

Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de 

veiligheidsregio uitgevoerd 

(Ja/nee) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Veiligheidsregio's

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05

Veiligheidsregio Utrecht € 28.000 Ja € 28.000 Nee

FIN B2 Regeling specifieke uitkering 

gemeentelijke hulp 

gedupeerden 

toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) - betreft nog niet 

verantwoorde bedragen over 

2020

Aantal (potentieel) gedupeerden 

(als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) 

gedupeerden (als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen c  (artikel 3)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05

€ 0 15 26 € 0 € 0 

Normbedragen voor a, b en d 

(Ja/Nee) (vanaf 2021)

Normbedrag voor e (Ja/Nee) 

(vanaf 2021)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Nee: indicator B2/13 en B2/14  / 

Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08

Ja Ja Nee

Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van 

aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte 

plannen van aanpakken (t/m jaar 

T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel a, b en d 

(artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen a, b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/13 Indicator: B2/14

Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x 

aantal (potentieel) gedupeerden 

cumulatief (t/m jaar T) 

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x 

aantal plannen van aanpak (t/m 

jaar T) 

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x 

aantal nazorgtrajecten (t/m jaar 

T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20

€ 9.880 € 9.880 € 0 € 0 € 0 € 0 

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel) gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (jaar 

T)

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel)  gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (t/m 

jaar T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21 Indicator: B2/22

€ 0 € 0

BZK C32 Regeling specifieke uitkering 

ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 

augustus 2022 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start 

bouwactiviteiten (indicator 04) 

'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06

1 SUVIS21-00747204 € 50.348 € 50.348 Ja Ja

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022BZK C62 Specifieke uitkering aan 

gemeenten voor 

de bekostiging van de 

kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen 

van 

gedupeerden door de toeslage

naffaire

Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 

2)

Berekening bedrag 

uitvoeringskosten

Gederfde opbrengsten 

(jaar T) die voortvloeien uit het 

kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04

26 € 3.900 € 0 Nee

OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 

2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de 

wettelijke kwaliteitseisen 

(conform artikel 166, eerste lid 

WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken 

over voor- en vroegschoolse 

educatie met bevoegde 

gezagsorganen van scholen, 

houders van kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 268.863 € 38.978 € 37.633 € 488.892 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022OCW D14 Regeling specifieke uitkering 

inhalen COVID-19 

gerelateerde 

onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen 

artikel 3, lid 2, a t/m e samen 

opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke 

extra huur van bestaande 

huisvesting indien deze extra 

huisvesting nodig is voor de 

uitvoering van maatregelen die 

scholen of gemeenten in het 

kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor 

ambtelijke capaciteit van de 

gemeente of inkoop van 

expertise voor de uitvoering van 

het Nationaal Programma 

Onderwijs

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Overige balansonderdelen H4.3.4
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022IenW E3 Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
Rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v. art. 126 
Wet geluidshinder ten laste van 
het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 
jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 van 
deze regeling ten laste van 
Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R    
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06

 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €160832/4102-KSB/MneI1
 0 € 0 € 0 € 0 € 182.111 €455542/8102-KSB/WneI2
 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €525351/9102-KSB/WneI3

4
5
6
7
8
9

10
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van Rijksmiddelen (t/m jaar 
T)

Cumulatieve overige 
bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m 
jaar T) als bedoeld in artikel 25 
lid 4 van deze regeling ten laste 
van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 
ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12

1 IenM/BSK-2014/238061  0 € 0 € 618.781 € Nee
2 IenW/BSK-2018/245554  0 € 0 € 274.262 €

Ja3 IenW/BSK-2019/153525  0 € 0 € 658.001 €
Nee

4
5
6
7
8
9

10
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022IenW E20 Regeling stimulering 

verkeersmaatregelen 2020-

2021

Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m 

jaar T)

Project afgerond (alle 

maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) 

Provincies en Gemeenten

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04

€ 15.961 € 15.961 € 7.981 Nee

Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel 

afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) 

De hoeveelheid opgeleverde 

verkeersveiligheids-maatregelen 

per type maatregel (stuks, 

meters)

Eventuele toelichting, mits 

noodzakelijk 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08

1 109 Aanleg van verticale 

elementen voor korte 

rechtstanden | aantal in st

Ja 432

2 110 Aanleg van een 

uitritconstructie van zijstraat 

GOW naar 30 km/uur-zone | 

aantal in st

Ja 96

3 103 Saneren van verticale 

stoepranden en 

hoogteverschillen tussen 

verharding en berm | aantal in 

meters

Nee 0

4

5

6

7

8

9

10

SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentedeel 

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06

€ 3.275.889 € 101.656 € 126.769 € 45 € 393 € 0 

Overige balansonderdelen H4.3.4
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022Besteding (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

gebundelde uitkering 

Participatiewet in (jaar T)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12

€ 9.280 € 4.489 € 0 € 273.088 € 0 € 15.338 

Mutaties (dotaties en vrijval) 

voorziening dubieuze debiteuren 

als gevolg van kwijt te schelden 

schulden gebundelde uitkering 

Participatiewet (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14

-€ 10.916 Ja

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen)_gemeentedeel 

2021

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

onderzoekskosten 

artikel 52, eerste lid, onderdeel 

b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06

€ 0 € 0 € 13.261 € 0 € 0 € 0 

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – 

kapitaalverstrekking (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud  en 

kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 

kapitaalverstrekking 

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ in (jaar T) 

(exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T) (exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ en 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BOB in 

(jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11

€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja

Overige balansonderdelen H4.3.4
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo) _gemeentedeel 2021                          

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over 

Tozo (jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, 

enkele of alle taken heeft 

uitbesteed aan een Openbaar 

lichaam opgericht op grond van 

de Wgr

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 343 € 0 € 6.209 € 2.690 € 0 

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 2.100 € 1.916 € 0 € 0 

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

€ 275.202 € 6.657 € 4.733 € 3.461 € 0 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

€ 172.233 € 0 € 4.218 € 0 € 0 

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

€ 96.985 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 

levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0
Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

32 2
Ja

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

42 0
Ja

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

25 0
Ja

Levensonderhoud - Gederfde 

baten die voortvloeien uit 

kwijtschelden schulden 

levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties 

(dotaties en vrijval) voorziening 

dubieuze debiteuren (jaar T) als 

gevolg van kwijt te schelden 

schulden levensonderhoud Tozo 

Kapitaalverstrekkingen - 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen op 

kapitaalverstrekkingen Tozo in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R

Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13

€ 5 -€ 5 € 0

Overige balansonderdelen H4.3.4
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022Kopie regeling Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 

uitvoering Tozo buitenland 

(gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 

april 2021) 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

SZW G12 Kwijtschelden publieke 

schulden SZW-domein 

hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire_ 

gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden Wet 

Inburgering van 13 september 

2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals 

omschreven in artikel 1 van de 

Regeling specifieke uitkering 

compensatie van de kosten die 

verband houden met het 

kwijtschelden van publieke 

schulden binnen het SZW-

domein van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire 

toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03

€ 0 € 0 26
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022VWS H4 Regeling specifieke uitkering 
stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende 
subsidie

Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

€ 50.702 € 62.174
 ednekereb ekjilekrew elatoTnetietivitcA

subsidie per project (jaar T)
Werkelijke besteding voor de 
activiteiten inclusief btw x 17,5% 
(jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de 
activiteiten inclusief btw x 17,5% 
(jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de 
activiteiten inclusief btw x 17,5% 
(jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het 
een activiteit betreft welke NIET 
in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 SPUKSPRT21292 € 62.174  784.81 € 786.34 € 0 €
2
3
4
5
6
7
8
9

10
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-

2022
Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens 

beschikking
Besteding aanstellen 
sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering 
sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 
aanstellen sportformateur (t/m 
jaar T)

Cumulatieve besteding 
uitvoering sportakkoord (t/m jaar 
T)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06

  7.125  € 0 € 005.1 € 0 € 241.58 €70653011
2
3
4

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07 Indicator: H8/08

1 1035607 Nee
2
3
4
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022VWS H12 Regeling specifieke uitkering 

lokale preventieakkoorden of 

preventieaanpakken

Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van 

het lokale preventieakkoord of 

aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03

€ 941 Ja Nee

VWS H16 Regeling Specifieke uitkering 

ijsbanen en zwembaden

Betreft jaar Beschikkingsnummer / naam Totale besteding

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03

1 2020 SPUKIJZ21059 € 305.140 

2 2021 SPUKIJZ21R2044 € 131.364 

Naam locatie Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. 

Besteding per locatie 

(automatisch berekend)

Betreft jaar? 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08

1 Sportcentrum 't Gastand € 305.140 € 305.140 € 0 2020

2 Sportcentrum 't Gastand € 131.364 € 131.364 € 0 2021

3

4

5

6

7

8

9

10
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Overige H4.4

H5 BIJLAGEN
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QR-codes

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Algemene informatie

Website gemeente 
Rhenen >>                       

Raadsinformatie-
systeem >>                       

Openbare 
raadsdossiers >>            Website VNG >>          Raadslid.nu >>          

Planning en control

Jaarstukken 
2020 >>                      

Perspectief-
nota 2021 >>         

Addendum 
perspectief-
nota 2021 >>            

Begroting 
2021 -2024 >>      

Voorjaars-
rapportage
2021 >>                        

Najaars-
rapportage
2021 >>                        

Financiën algemeen

Waarstaatjegemeente >>            BDO Benchmark >>               
Data Financiën 
Decentrale  Overheden>>            

Atlas van de lokale
lasten 2021 >>              
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https://www.rhenen.nl/
https://www.rhenen.nl/
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dashboard
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dashboard
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dossiers
https://rhenen.raadsinformatie.nl/dossiers
https://vng.nl/
https://www.raadsleden.nl/
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630241
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630241
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630227
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630227
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630245
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630245
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630245
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630242
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630242
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630228
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630228
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630228
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630240
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630240
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630240
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.bdo.nl/nl-nl/home
https://findo.nl/
https://findo.nl/
https://www.coelo.nl/index.php
https://www.coelo.nl/index.php


Indicatoren via de links

Duurzaamheid >> Jeugd preventief >> Jeugd maatwerk >> 

Maatschappelijke ondersteuning 
preventief>> Participatie maatwerk >> Economische zaken >> 

Openbare orde en veiligheid >> 

Bijlagen H5

HOOFDSTUK 2 JAARVERSLAG

Begroting 2021 en Jaarstukken 2021 van de verbonden partijen

Regio Foodvalley Regionaal Archief Zuid - Utrecht (RAZU) Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Begroting 
2021>>                  

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Begroting
2021 >>                       

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Begroting
2021>>                         

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) GGD Regio Utrecht Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Begroting
2021>>                        

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Begroting 
2021 >>                        

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Begroting
2021 >>                        

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Valleihopper BNG Vitens

Begroting
2021>>                       

Jaarrekening 
2021>>                         

Jaarrekening
2020 >>                       

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Jaarrekening
2020 >>                       

Concept jaar-
rekening 2021>>  

Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4)

Begroting
2021>> 

Concept jaar-
rekening 2021>> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630199
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630197
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630196
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630195
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630195
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630202
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630201
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630200
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630254
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630254
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630254
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630253
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630253
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630253
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630255
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630255
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630255
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630260
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630260
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630271
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630270
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630270
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630261
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630262
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630267
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630267
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630268
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630268
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630248
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630247
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630247
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630251
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630251
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630252
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630264
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630269
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630269
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630250
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630249
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630249
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630266
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630266
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630265
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630265


HOOFDSTUK 2 JAARVERSLAG 

Paragrafen

Lokale heffingen
Specificatie kostendekking
leges >> 

Lokale heffingen
Specificatie kostendekking 
lijkbezorging >> 

Lokale heffingen
Specificatie 
bestemmingsheffingen >> 

Lokale heffingen
Brief Rekenkamer over Benchmark >> 

Onderhoud kapitaalgoederen
Specificatie gebouwen in eigendom
en beheer>> 

Onderhoud kapitaalgoederen
Specificatie gebouwen in eigendom>> 

Financiering
Renteresultaat>> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630162
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630162
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630162
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630163
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630163
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630163
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630164
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630164
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630164
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630219
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630219
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630274
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630274
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630274
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630273
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630273
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630187
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630187


HOOFDSTUK 4 - JAARREKENING

Financiële overzichten

Exploitatie
(Deel)programma's en producten >> 

Exploitatie
Begrotingswijzigingen Programma 1 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 2 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 3 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 4 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 5 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 6 >> 

Exploitatie 
Begrotingswijzigingen Programma 7 >> 

Exploitatie
Overige verschillen  jaarrekening
Programma 1 >> 

Exploitatie 
Overige verschillen jaarrekening
Programma 2 >> 

Exploitatie
Overige verschillen jaarrekening 
Programma 3 >> 

Exploitatie
Overige verschillen jaarrekening 
Programma 4  >> 

Exploitatie
Overige verschillen jaarrekening 
Programma 5 >> 

Exploitatie
Overige verschillen jaarrekening 
Programma 6 >> 

Exploitatie
Overige verschillen jaarrekening 
Programma 7 >> 

Exploitatie
Taakvelden Rhenen >> 

Exploitatie
Benchmark taakvelden >> 

Balans
Verloopoverzicht vaste activa 2021 >> 

Balans
Verloopoverzicht reserves 2021 >> 

Balans
Verloopoverzicht voorzieningen 2021 >> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630141
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630159
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630158
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630158
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630157
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630157
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630156
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630156
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630155
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630155
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630154
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630154
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630154
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630153
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630153
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630152
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630152
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630151
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630151
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630150
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630150
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630149
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630149
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630148
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630148
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630147
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630147
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630146
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630146
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630160
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630161
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630144
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630145
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3630143


BELEIDSNOTA’S

Fysiek

Verbreed gemeentelijk 
rioolplan+ >> Verkeersstructuurplan >> Beleidsplan wegen >> Groenvisie >> 

Vastgoedbeleid >> Woonvisie >> Afval- en grondstoffenbeleid >> 
Beleidsplan 
openbare verlichting >> 

Sociaal maatschappelijk

Integraal beleidskader 
sociaal domein - 2014 >> Beleidsplan jeugd - 2014 >> 

Beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning - 2014 >> 

Beleidsplan participatie >> Beleidsplan minimaregelingen >> Plan van aanpak armoedebestrijding >> 

Economie

Beleidsvisie recreatie & toerisme >> Centrumvisie Rhenen>> Evenementennota>> 

Bijlagen H5

Financiën

Financiële verordening 
ex artikel 212GW >> 

Nota risicobeheersing en 
weerstandsvermogen >>   

Nota reserves en 
voorzieningen >> 
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https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/78928
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/78928
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/107115
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/1409386
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3567528
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/1027280
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3486972
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3631911
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405701
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405703
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405703
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405704
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374634
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374634
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374637
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3631912
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3631954
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374640
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374640
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/755946
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/755946
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374638
https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374638


Controleverklaring

Inleiding
De accountant controleert of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weer-
gave is van de financiële situatie van de gemeente. In de controleverklaring geeft de accountant 
zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel. 
De controleverklaring is op het moment van drukken van de jaarstukken nog niet beschikbaar. 
Daarom ontbreekt deze verklaring in het fysieke boekwerk. 
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