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De gemeente Rhenen in het kort

Algemeen
Rhenen is een historische stad aan de Neder-Rijn, in de bosrijke omgeving van de Utrechtse 
Heuvelrug. Als u Rhenen vanuit de Betuwe binnenrijdt waant u zich een beetje in het buiten-
land door de hoogteverschillen in het landschap. ‘s Avonds in het donker geven de vele lichtjes 
tegen de heuvels en de verlichte Cuneratoren een prachtig schouwspel. In de historische 
benedenstad van Rhenen voelt u zich terug in de tijd. Hier vindt u, naast smalle pittoreske 
straatjes en pleintjes en restanten van de eeuwenoude stadswallen, de markante Cunerakerk 
met toren. Een laat-Gotische kerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. Door velen beschouwd als 
de mooiste van Nederland. 
Rhenen is dus een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente Rhenen telt op 
1 januari 2020 20.122 inwoners, waarvan er 4.644 in Elst, 1.699 in Achterberg en 13.779 in 
Rhenen wonen. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 43 km², waarvan circa 3 km² 
water. Rhenen ligt op de zuidoostpunt van de Utrechtse Heuvelrug. De oostelijk gelegen en 
tot de gemeente behorende Grebbeberg is de laatste heuvel van deze stuwwal. 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 
bekende stadszegel dateert uit 1258. Er is in de loop van de tijd wel wat aan veranderd en het 
huidige wapen gaat terug op het stadszegel van 1483. Het bestaat uit een zilveren 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 zelfbestuur van de stad maar ook als verwijzing naar de apostel 
Petrus als sleutelbewaarder. Net als in de stad Utrecht zou de oudste kerk van Rhenen gewijd 
zijn aan St. Pieter, hoewel dat twijfelachtig is. Het wapenschild wordt vastgehouden door 
twee gouden leeuwen en “bekroond” met een gouden kroon.
De wapens van Achterberg en Elst zijn van jongere datum en geen echte gemeentewapens. 
Het wapen van Achterberg maakt wel gebruik van twee oudere wapens, namelijk dat van de 
dijkgraaf en heemraadschap van de Rhenense Neude en Achterbergse Hooilanden. Het kas-
teel lijkt afkomstig van het wapen van Rhenen, maar kan ook staan voor het kasteel dat ooit 
in Achterberg stond; De Horst. Het scheepje in de onderste helft is afkomstig van het wapen 
van het Veenraadschap in Veenendaal, dat in 1563 werd opgericht. Het heemraadschap en het 
Veenraadschap dekken samen het bijna volledige dorpsgebied van Achterberg.
Het wapen van Elst is een ontwerp van Ad de Jong, geboren te Rhenen en actief in de histori-
sche vereniging van Rhenen. Hij maakte een “sprekend” wapen op grond van oude elementen 
en overwegingen, die al eeuwenlang worden gevolgd bij het ontwerpen van wapens. Boven 
is een uitgerukte elzenboom zichtbaar. De natuurlijke begroeiing van de omgeving van Elst 
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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 gemeen-
telijke herindeling van 2006 onder Amerongen. Het symbool van Amerongen is de lelie. Het 
wapen wordt nog gebruikt in officiële aktes, in een uittreksel van de burgerlijke stand en in de 
ambtsketen van de burgemeester.

Rhenen
Rhenen is van oorsprong een vestingstad. Bij herhaling fungeerde ze als voorpost: in vroeger 
eeuwen van het Sticht van Utrecht, tegen de dreiging uit het Gelderse hertogdom en in de 
recente geschiedenis van de Vesting Holland. Rhenen is daardoor vaak en vergaand verwoest. 
Het laatst in de jaren 1940–1945. Het monument bij de ingang van het oude gemeentehuis 
aan de Herenstraat is een herinnering aan deze verwoesting en aan de wederopbouw.

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

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

H1.0gemeente Rhenen in het kort
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Organogram

De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat 
de gemeente Rhenen haar doelen kan bereiken. Hierbij wordt  
nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van  
verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee  
samenhangend over het coördineren van die taken en  
verantwoordelijkheden. In het organisatieschema hiernaast is  
de organisatiestructuur van de gemeente Rhenen weergegeven.

H1.1 het bestuur van de gemeente Rhenen

1.1 Het bestuur van de gemeente Rhenen
8
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Burgemeester J.A. van der Pas

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

Project Portefeuille: 
Museumkwartier, Kwintelooijen, 
Slag om de Grebbeberg.

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

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

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

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

Wethouder B. 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.

H1.1het bestuur van de gemeente Rhenen

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 01 maart 2021:
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H1.1 het bestuur van de gemeente Rhenen

1.1.2 Het bestuur van de gemeente Rhenen
10
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H1.1H1.1het bestuur van de gemeente Rhenen

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 01 maart 2021.

Gert Hovestad Marco Mulder

Gabriëlle GeertsOlaf OstendorfHans Hoksbergen

Nico Drost Astrid Rooseboom Rikki DijksmanMirjam Rijnsburger

Rik ter Horst Eef Brouwer

Leo Schenk Arjen Bonnema

Geertje Wiesenekker Willem Oorschot

Richard Salari

Gert van Laar
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H1.2 bericht van het college

Bericht van het College
12
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Voorwoord

Het jaar 2020 zou in Rhenen in het teken staan van de herdenking van de Tweede Wereldoor-
log. Tachtig jaar na de Slag om de Grebbeberg en 75 jaar vrijheid. Door de uitbraak van corona 
ging alles ineens anders. Dat vroeg veel van iedereen, elke vereniging of onderneming. Ook de 
gemeente heeft zich daarom moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Dan is het logisch 
dat corona en de gevolgen van deze pandemie als rode draad door deze jaarstukken lopen.

De begroting was al in het najaar van 2019 vastgesteld. Daarin  was verder uitwerking gege-
ven aan de voornemens uit het Bestuursprogramma. Door de pandemie zag de wereld er een 
paar maanden later echter heel anders uit. De aangekondigde lockdown bleek ook niet een 
kwestie van enkele weken. Dat stelde de gemeente voor veel nieuwe vragen over de continuï-
teit van zorg en ondersteuning, dienstverlening, economie en overheidsfinanciën.

De gemeente moest net als iedereen omschakelen naar een andere manier van werken en 
desondanks de doelen voor de samenleving realiseren. Projecten liepen langzamer of anders 
dan oorspronkelijk gedacht. Zorg en ondersteuning moest op een andere manier en vaker op 
afstand. Participatie kon ineens niet op de manier zoals we dat gewend waren. Dat vroeg in 
sommige gevallen extra geld om dingen toch mogelijk te maken.  

De situatie vroeg direct om waakzaamheid voor de gevolgen van een nieuwe economische cri-
sis en de financiële impact die dit zou kunnen hebben op de gemeente. Tegelijkertijd kwamen 
er ook een aantal financiële tegenvallers bovendrijven. We hebben daarom bezuinigingsscena-
rio’s uitgewerkt voor wat op ons af zou kunnen komen. Het kabinet zette echter in op forse 
ondersteuning van de economie. Ook gemeenten kregen steun voor de vele extra uitgaven. 
Daardoor werden de negatieve financiële gevolgen van corona behoorlijk afgezwakt.

Nu we terugkijken op dit bewogen jaar zijn we trots op wat er is bereikt en het werk dat toch 
doorgang heeft gevonden. Dit ondanks alle inspanningen en beperkingen vanwege corona. Het 
heeft ons daarmee ook veel nieuws gebracht, waar dingen ook op een andere manier bleek te 
kunnen. Daarvan hopen we dat de goede dingen behouden kunnen worden. Zo zien we bijvoor-
beeld dat door meer thuiswerken er veel minder vaak sprake is van files rondom de Rijnbrug. 

We hebben ook veel uit het Bestuursprogramma gerealiseerd. Aan het begin van het jaar had-
den we al het beleid voor het gebruik van onze gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Daarin 
is opgenomen voor welk doelen we als gemeente voor huisvesting willen zorgen en op welke 
manier we dat willen doen. Aan het eind van het jaar is ook nog een principebesluit genomen 
over een nieuw multifuctioneel centrum ter vervanging van ‘t Gastland en de Westpoort. 

 
Duurzaamheid en klimaat stonden het afgelopen jaar hoog op de agenda. Er is een routekaart 
vastgesteld over de manier waarop we in Rhenen kunnen werken aan de energietransitie, met 
tegelijkertijd een mogelijkheid om verduurzaming aan de woning te financieren. Er is met de 
regio een gezamenlijke strategie uitgewerkt om te komen tot voldoende duurzame energie-
opwekking. Samen met partners als Rijkswaterstaat en veiligheidsregio zijn ambitie voor een 
klimaat- en waterrobuuste gemeente opgesteld.

Buiten is er ook flink doorgewerkt het afgelopen jaar. Zo is de herinrichting van de Ericalaan 
en Beukenlaan inmiddels vrijwel afgerond. We hebben de vernieuwing van parkeerplaats De 
Brakken gerealiseerd. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor onder meer de herinrichting 
van de Franseweg en de Oude Veensegrindweg. Er is wel een streep gezet door de bijdrage aan 
de provincie voor de aanleg van een fietstunnel tussen Rhenen en Achterberg. Daar moet een 
andere toekomstbestendige oplossing voor komen.

Het afgelopen jaar zijn er in totaal ruim 60 woningen bijgekomen, wat net iets boven de op-
gave voor de gemeente ligt. Om te zorgen dat er in het kader van de woonvisie ook voldoende 
betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd is er een zogenoemd vereveningsfonds 
ingesteld.

De voorbereidingen zijn gestart voor de economische agenda, welke ook moet ondersteu-
nen hoe we uit de coronacrisis komen. Ondertussen is al voor recreatie en toerisme de focus 
vastgesteld met het nieuwe beleidsplan. Daarin zijn cultuurhistorie, gastronomie en natuur 
als onze sterkste pijlers neergezet.

We kunnen deze jaarrekening met een positief saldo afsluiten. In de loop van het jaar zag het 
er lang naar uit dat we dit jaar met een fors tekort zouden hebben door een aantal financiële 
tegenvallers en de gevolgen corona. Toch hebben we in dit crisisjaar bewust gekozen om dit 
risico te nemen zonder ingrijpende keuzes. Dat zou juist nu meer schade kunnen doen. Er is 
gekozen voor voorzichtigheid in de uitgaven en het zeer terughoudend invullen van vacatures.  
Dat en een aantal meevallers -waar we al voorzichtig op hoopten- heeft geleid dat we het 
financiële jaar toch nipt positief hebben afgesloten. 

Daarmee sluit die ontwikkeling zich misschien wel aan bij de achtbaan die het afgelopen jaar 
in vele opzichten is geweest. 

Namens het college

H1.2bericht van het college
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Resultaten jaarrekening 2020

Gerealiseerd resultaat
De gemeente Rhenen heeft over 2020 een positief gerealiseerd resultaat behaald van 
€ 127.000. Dit resultaat wijkt met € 900.000 Voordelig sterk af met het saldo van de begro-
ting na wijziging van € 772.500 Nadelig.

Reeds bestemde resultaat
Het reeds bestemde resultaat van € 2.073.500 V bestaat uit toevoegingen en onttrekkin-
gen aan de reserves die bij de vaststelling van de begroting 2020 en gedurende het jaar via 
begrotingswijzigingen door de raad zijn goedgekeurd. De bestemming van het jaarrekening-re-
sultaat 2019 zoals dat in 2020 heeft plaatsgevonden, behoort niet tot het reeds bestemde 
resultaat. Voor details met betrekking tot de mutaties aan de reserves verwijzen wij u naar de 
reserves en voorzieningen als onderdeel van hoofdstuk 3.

Analyse resultaat jaarrekening  
In de Perspectiefnota 2020 werd voor 2020 nog een nadelig resultaat verwacht van € 891.000. 
Het resultaat kwam bij de uitwerking van de begroting 2020 uit op € 174.000 voordelig. Hier-
voor was een ombuigingsoperatie nodig van € 1.688.000. Over de invulling van deze ombui-
ging bent u geïnformeerd in de (meerjaren)begroting 2020 -  2023 (pagina 27 t/m 29).   
Over de ontwikkeling van het resultaat bent u naast de vaste momenten in de Voor- en 
Najaarsrapportage geïnformeerd via diverse informatienota’s. Op 15 december heeft uw raad 
ingestemd met de laatste wijziging van de begroting 2020. Op dat moment werd rekening 
gehouden met een nadelig resultaat over 2020 van € 863.500. Echter, in dit resultaat was 
geen rekening gehouden met het feit dat de verhoging van de bouwleges voor een bedrag 
van € 91.000 twee keer door de raad als begrotingswijziging was vastgesteld. In onderstaan-
de toelichting is daar in het “Saldo begroting na wijziging” van € 772.500 wel rekening mee 
gehouden. 

In de hierna gepresenteerde tabel treft u op hoofdlijnen de mutaties per programma aan. Voor 
een inhoudelijke toelichting op de financiële afwijkingen in de baten en lasten verwijzen wij u 
naar hoofdstuk 2.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

BESTUUR

ORGANISATIE

FACILITAIR

FYSIEK

DUURZAAMHEID

ECONOMIE &TOERISME

VEILIGHEID & HANDHAVING
DIENSTVERLENING

EV
AL
U
AT
IE

CREATIVITEIT

KW
AL
IT
EI
T

STRATEGIE
VERBETERING

RAPPORTAGE

ANALYSE

ONDERZOEK

O
PI
N
IE

DOEL

FEEDBACK

Resultaat jaarrekening (in €) 2020

Saldo van baten en lasten 1.946.000 N

Reeds bestemd resultaat (mutaties reserves) 2.073.500 V

Gerealiseerd resultaat 127.000 V
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H1.3financiële resultaten

Analyse resultaat Jaarrekening 2020

Saldo begroting 2020 na wijziging 772.500 N

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Voordeel vacatureruimte en inhuur: de inhuur van de externe notulist bij raadsbijeenkomsten structureel vervallen (11.000 V);  
vacatureruimte bestuurssecretariaat door vertrek medewerker (44.000 V); (tijdelijke) vacatureruimte documentaire informatievoorziening (42.000 V); 
inhuur van de CISO is gedekt uit het knelpuntenbudget in plaats van uit de vacatureruimte (33.000 V).

130.000 V I/S

Overige verschillen 43.500 N I/S

Totaal mutaties programma 1 - Bedrijfsvoering 86.500 V

Programma 2 - Dienstverlening

Overige verschillen 7.000 V I/S

Totaal mutaties programma 2 - Dienstverlening 7.000 V

Programma 3 - Fysiek

Voor openbaar groen zijn hogere kosten gemaakt als gevolg van droogte, wortelopdruk, eikenprocessierups en dergelijke. Daarnaast is de opbrengst van hout structureel lager. 87.000 N I

Lager nadeel exploitatie afvalstoffenheffing.  De afrekeningen van de AVU over 2019 hebben geleid tot lagere kosten voor verwerking. 96.000 V I 

De loonkosten verkeer en openbare ruimte en duurzaamheid vallen respectievelijk 138.000 en 58.000 lager uit. Vacatures zijn later of via tijdelijke inhuur ingevuld. 196.000 V I

Er zijn meer principeverzoeken, omgevingsvergunningen en bestemmingswijzigingen aangevraagd. Hiervoor zijn ook extra advies- en onderzoekskosten gemaakt.  
Per saldo is sprake van een voordeel. 

62.000 V I 

Een groot project waarvoor een bouwvergunning was aangevraagd is door aanpassingen op een substantieel lager bedrag uitgekomen. Daarnaast is een budgetvoordeel in 
2020 tweemaal verwerkt. Eind 2020 zijn bouwvergunningen aangevraagd, die niet in 2020 zijn afgehandeld; hiervan is de opbrengst naar 2021 gebracht.  

141.000 N I

Overige verschillen 96.500 V I/S

Totaal mutaties programma 3 - Fysiek 222.500 V
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H1.3 financiële resultaten

Analyse resultaat Jaarrekening vervolg 2020

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

Overschrijding leerlingenvervoer door hogere kosten nieuwe vervoerder dan begroot. In werkelijkheid zijn de kosten met meer dan de aanname van 25% gestegen. 48.000 N S

Hogere uitgaven in 2020 aan regionaal ingekochte zorg uit oudere jaren dan was verwacht. Omdat zorgkosten nog tot 5 jaar na leveren van de zorg kunnen worden  
gedeclareerd is in 2020 een rekening ontvangen van zorgkosten uit 2019 en eerder. Hiervoor was een bedrag op de balans gereserveerd, maar dit was onvoldoende.

50.000 N I

Voordeel op de uitvoeringskosten Jeugd doordat de gedragswetenschapper op 1 juni is begonnen, terwijl er begroot was vanaf 1 januari; het stoppen per 1 mei van de Specia-
listisch Ondersteuner Huisartsen (SOH) en het geen doorgang vinden van diverse groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie - bijvoorbeeld Blij met Mij - door corona.

73.500 V I

Bij maatschappelijke ondersteuning maatwerk is er een nadeel op de zorgkosten begeleiding individueel. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een tussentijdse 
ophoging van de indicaties en een hoger verzilveringspercentages dan in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

171.000 N S

Voordeel op de kosten van de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten i.v.m. corona. 60.000 V I

Voordeel op de bijstand van per saldo € 240.000 doordat het aantal bijstandsgerechtigden achterbleef bij de prognose en een hogere rijksbijdrage. 240.000 V I

Overige verschillen 108.000 V I/S

Totaal mutaties programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 212.500 V

Programma 5 - Economie & Toerisme

Overige verschillen. 39.000 V I/S

Totaal mutaties programma 5 - Economie & Toerisme 39.000 V

Programma 6 - Veiligheid & handhaving

Overige verschillen 1.500 V I/S

Totaal mutaties programma 6 - Veiligheid & handhaving 1.500 V

Programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen

Hogere (administratieve) doorbelasting rente aan de investeringen van de deelprogramma’s door het hanteren van de rente uit de perspectiefnota 2020. 81.000 V I

Voordeel suppletieaangifte BTW over 2015 67.500 V I

Voordeel flexibel inzetbare personeelsbudgetten (met name vacatureruimte binnen het flexteam) 125.000 V I

Overige verschillen 57.000 V I/S

Totaal mutaties programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen 330.500 V

Resultaat jaarrekening 2020 127.000 V
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0 

Inleiding
programma's

In dit hoofdstuk legt het college verantwoording af over de realisatie van de zeven 
programma’s en de hierbij behorende deelprogramma’s. Een (deel)programma is een 
samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het 
bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan indicatoren  
gekoppeld zijn.

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de volgende alinea’s:

Inleiding
Ieder programma begint met een algemene inleiding waarbij op hoofdlijnen een inhoudelijk 
beeld wordt geschetst van dat programma.
 
Doelen en financiën
Dit onderdeel is een bestuurlijke samenvatting van de doelen en de financiën op (deel)
programmaniveau. Het begint met het maatschappelijk doel van het programma gevolgd 
door de beleidsdoelen per deelprogramma. Als laatste is het verloop van de financiën in beeld 
gebracht.
 
Wat wilden we bereiken? 
De te bereiken maatschappelijke effecten per programma zijn in de deelprogramma’s in de 
vorm van beleidsdoelen verder uitgewerkt. Deze doelen volgen uit het coalitieakkoord en het 
bestaand beleid.
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Om de doelstellingen te bereiken, voert de gemeente activiteiten uit. In dit onderdeel zijn de 
activiteiten binnen het deelprogramma beschreven. Deze activiteiten liggen op het niveau 
van het college maar zijn in de jaarstukken beschreven zodat u zich daarover een beeld kunt 
vormen.
 
Wie hadden we daarbij nodig?
In dit onderdeel wordt ingegaan op de verbonden partijen waarmee onze gemeente samen-
werkt. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 



19

de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Gelet op het financiële- en be-
leidsmatige gewicht van deze partijen dient de raad bij  de besluitvorming  over  de jaarstuk-
ken zich een goed  oordeel te kunnen  vormen  over  de bijdrage  van  de  verbonden partijen 
aan  de  gerealiseerde beleidsdoelstellingen en  de  financiële risico’s. Gemeenten maken bij  
de uitvoering  van  hun taken ook gebruik  van andere  organisaties  via uitbesteding,  inkoop 
en  subsidiëring. Deze partijen zijn in dit onderdeel van de jaarstukken niet meegenomen.

Indicatoren en algemene gegevens
De opgenomen indicatoren zeggen iets over de voortgang van de te bereiken bestuurlijke 
doelstellingen en uitgevoerde activiteiten. De algemene gegevens dienen als achtergrond- 
informatie bij een deelprogramma.  

Beleidsnotities
In de jaarrekening treft u bij diverse deelprogramma’s ook een overzicht aan van de relevante 
beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld.

Wat heeft het gekost?
Dit onderdeel begint per deelprogramma* met informatie over de baten en lasten die sa-
menhangen met de uitgevoerde activiteiten. Hierbij is een onderscheid aangebracht tussen 
de baten en lasten en de mutaties aan de reserves. Daarna worden de financiële afwijkingen 
tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging toegelicht.

*Het niveau waarop de raad de baten en lasten autoriseert is op programmaniveau.

De cijfers in tabellen zijn afgerond op € 500. Het totaalcijfer van iedere tabel is de afronding 
van het werkelijk totaal, oftewel van de som van de niet afgeronde deelcijfers. Hierdoor kan 
het afgeronde totaalcijfer afwijken van de som van de afgeronde deelcijfers.

De financiën op deelprogrammaniveau worden, indien van toepassing, gevolgd door:
A. Afgeronde- en lopende investeringen; en
B. Verloop van de reserves en voorzieningen.
 

De programmaverantwoording gaat over de volgende 7 programma’s:

Saldo programma’s (in €)
Saldo begr.
na wijziging

Saldo 
Werkelijk Verschil

Afwijking
begroting

Programma 1 - Bedrijfsvoering 7.845.000 N 7.758.500 N 86.500 V -1,10%

Programma 2 - Dienstverlening 483.500 N 477.000 N 7.000 V -1,40%

Programma 3 - Fysiek 3.193.500 N 2.971.000 N 222.500 V -6,97%

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk 18.100.000 N 17.887.500 N 212.500 V -1,17%

Programma 5 - Economie 1.000.500 N 961.500 N 39.000 V -3,90%

Programma 6 - Veiligheid 2.032.500 N 2.030.500 N 2.000 V -0,09%

Programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen 31.882.500 V 32.213.000 V 330.500 V 1,04%

Resultaat begroting na wijziging 772.500 N 127.000 V 900.000 V
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Programma
BEDRIJFSVOERING

1



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

Het gemeentebestuur van Rhenen bestaat uit de raad, bur-
gemeester en het college van burgemeester en wethouders 
(college van B&W). Deze organen geven samen invulling aan 
een lokaal democratisch besluitvormingsproces dat transpa-
rant 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, 
zodat de raad kan toetsen of de gestelde doelen gehaald 
worden. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor beleidspro-
cessen en officiële inspraaktrajecten zoekt het college op 
een actieve manier ingang bij bevolkingsgroepen om draag-
vlak te creëren (eerst luisteren, dan doen).

De gemeente streeft naar een effectieve en efficiënte 
gemeentelijke overheid die meer en meer samenwerkt met 
partners. Dit kunnen andere gemeenten zijn, maar ook 
inwoners, lokale organisaties, ondernemers en de kerken. 

Inwoners, bedrijven en instellingen vragen om goede dienst-
verlening en een transparante en zorgvuldige democratische 
besluitvorming waarbij samen met de burger wordt gewerkt 
aan de invulling ervan. Het doel (als organisatie) is een 
dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid te zijn 
met een bestuur dat integer, zichtbaar en herkenbaar is voor 
de inwoners. Het beoogde maatschappelijk effect dat de 
gemeente nastreeft, is een tevreden samenleving. 

Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel 1.1 - Bestuur
Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeente-
lijke organen: gemeenteraad, college van burgemeester en 
wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie.

1.2 Beleidsdoel Organisatie (= personele overhead)
Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van 
vertrouwen, loslaat wat kan en begeleidt wat moet, samen-
werkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verant-
woordelijkheid neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en 
de publieke zaak.

1.3 Beleidsdoel Facilitair (= materiële overhead)
Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen 
van de doelstellingen, het zorgen van een fijn werkklimaat 
en het zorgen voor een prettig verblijf voor klanten.
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Wat heeft het gekost? (in €)

Deelprogramma Primitief Na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk vs na 

wijziging

1.1 - Bestuur 1.518.500 N 1.720.000 N 1.665.500 N 54.000 V

1.2 - Organisatie (= personele overhead) 3.365.000 N 3.673.000 N 3.599.500 N 73.500 V

1.3 - Facilitair (= materiële overhead) 2.365.000 N 2.452.500 N 2.493.000 N 41.000 N

Totaal programma 7.249.000 N 7.845.000 N 7.758.500 N 86.500 V

H1programma bedrijfsvoering
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1.1
Deelprogramma

BESTUUR

Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel 1.1 - Bestuur
Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen: gemeenteraad, col-
lege van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie.
1.1.1 De raad houdt toezicht op de doelrealisatie van de gemeente. Het college van B en W 

voert het vastgestelde beleid uit.
1.1.2 Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente en de rekenkamercommissie.
1.1.3 Het behartigen van de Rhenense belangen buiten de gemeentegrenzen en het verster-

ken van bestuurlijke samenwerking.
1.1.4 Inwoners doen, binnen het participatiestatuut, mee met plan vorming, beleidsontwik-

keling en uitvoering.

Indicatoren en 
algemene gegevens

Bestuursporgramma en overige activiteiten

Activiteit Toelichting

Opstellen Visie op 
Rhenen 2035

Door het coronavirus is het opstellen van de visie op Rhenen vertraagd, 
maar er is inmiddels wel een start gemaakt. Er is een beleidsinven-
tarisatie opgesteld, zodat in beeld is wat het vastgestelde beleid tot 
nu toe is. In 2020 is gewerkt aan een kadernota. Deze komt in het 1e 
kwartaal 2021 in de Raad. We gaan samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op een waarderende manier aan een 
visies op Rhenen 2035 inclusief de omgevingsvisie werken. Deze twee 
visies worden gecombineerd opgesteld. Volgens het participatiestatuut 
kan de raad vooraf kaders meegeven. Deze kaders zijn onderdeel van de 
kadernota. Verder is in de kadernota een goed en waarderend proces 
uitgeschreven zodat we in 2021 de visie gezamenlijk met onze inwo-
ners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen opstellen. 
De visies zorgen voor een gezamenlijke focus voor de toekomst waar we 
met de samenleving aan kunnen werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Hoe monitoren we dat?

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366399
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Jaarstukken 2020 Begroting 2020

Wie hadden we daarbij nodig?

Regio Foodvalley (FV)

Vestigingsplaats Ede

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

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

Openbaar belang Om het doel van de Regio Foodvalley te bereiken is in 2020 een (hernieuwde) strategische agenda vastgesteld. De doelstellingen worden door 
de drie verschillende partijen (ondernemers, onderwijs en overheid) uitgevoerd. De pijlers waaromheen de Strategische Agenda is opgesteld zijn: 
Landbouwtranisitie en vitaal platteland, Voeding voor een gezond leven, Energiestransitie, Human Capital, Innovatie, clustervorming en circulaire 
economie. Hierbij wordt gekeken naar Fysieke randvoorwaarden en Quality of living.

Bestuurlijk belang incl. wijzigingen In het regiobestuur heeft burgemeester Van der Pas zitting

Eigen Vermogen 31-12-2019: € 2.010.245 31-12-2020: € 2.578.759

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 2.997.674 31-12-2020: € 3.062.648

Resultaat GR 2020 Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt 213.514 voordelig

Bijdrage Rhenen 2020 2020: € 63.714 (incl. frictiekosten VH)

De bijdrage voor alle betrokken gemeenten bedraagt in 2020 € 3,17 per inwoner per jaar. 

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

Risico’s a: Wanneer een van de gemeente uit de Regio Foodvalley treedt, kan het zijn dat de kosten voor Rhenen omhoog gaan, om de begroting voor de 
regio sluitend te krijgen. 

Doelen/ontwikkelingen 2020 Het doel van de regio in 2020 was om te komen tot een vastgestelde nieuwe strategische agenda, die gedragen wordt door de partners in de Triple 
Helix. Er is een nieuwe strategische agenda vastgesteld in 2020. Daarnaast is de bedrijfsvoering zo ingericht dat projecten die programmaoverstij-
gend zijn beter / efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Programma 1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma 1.1 Bestuur

H1.1deelprogramma bestuur

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374598
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374597
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Wat heeft het gekost?

Productenraming 2020

Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 1.628.500 N 222.000 N 1.850.500 N 1.752.500 N 98.000 V

A. Saldo van baten en lasten 1.628.500 N 222.000 N 1.850.500 N 1.752.500 N 98.000 V

Onttrekking reserves 109.500 V 21.000 V 130.500 V 106.500 V 24.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 19.500 N 19.500 N

B. Mutaties reserves 109.500 V 21.000 V 130.500 V 87.000 V 44.000 N

Resultaat (A+B) 1.518.500 N 201.000 N 1.720.000 N 1.665.500 N 54.000 V

Verklaring verschillenVerklaring verschillen JRR2020JRR2020

1. Door diverse omstandigheden waaronder de coronapandemie is vertraging opgetreden in de uitvoering van het jaarplan 
 van de rekenkamer  waardoor het beschikbare onderzoeksbudget niet is besteed. 

20.000 V

2.  Vanaf 2020 is de inhuur van een externe notulist bij raadsbijeenkomsten structureel vervallen omdat de werkzaamheden door de griffie worden gedaan. 11.000 V

3.  Lagere uitkering ouderdoms en nabestaandenpensioen voormalig wethouders 20.000 V

4.  Vacatureruimte bestuurssecretariaat door vertrek medewerker 44.000 V

5.  Kerstattentie college aan personeel als extra blijk van waardering in het jaar van de coronapandemie 17.500 N

6.  Overige verschillen 20.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 98.000 V

1.  Toevoeging onderzoeksbudget rekenkamer aan de reserve budgetoverheveling 20.000 N

2.  Lagere onttrekking aan de algemene reserve voor uitkering ouderdoms en nabestaandenpensioen voormalig wethouders 20.000 N

3.  Overige verschillen 4.000 N

Verschil in Mutaties reserves 44.000 N

H1.1 deelprogramma bestuur
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Reserves en voorzieningen

Reserves & voorzieningen
Primitief

BGR2020
Aansluiting

BGR20->JRR19
Saldo

1-1-2020
Toevoeging

2020
Onttrekking

2020
Saldo 

31-12-2020

02 - Uitvoering collegeprogramma € 215.000 € 113.500 € 328.500 € 92.500 € -80.000 € 341.000

H1.1deelprogramma bestuur
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Wat wilden we bereiken? 
1.2 Beleidsdoel Organisatie (= personele overhead)
Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en bege-
leidt wat moet, samenwerkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verantwoordelijkheid 
neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak.
1.2.1 De organisatievisie implementeren bij alle onderdelen van de organisatie.
1.2.2 Bestuur ondersteunen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op de 

gebieden van o.a. financiën, personeel & organisatie, juridische zaken, communicatie 
en documentatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het bestuursprogramma zijn geen concrete activiteiten voor dit deelprogramma opgenomen.

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

1.2
Deelprogramma

ORGANISATIE Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366400
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Productenraming 2020

Wat heeft het gekost?

Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 77.000 V 42.000 N 35.000 V 27.500 V 7.500 N

Lasten 3.442.000 N 351.000 N 3.793.000 N 3.638.500 N 154.500 V

A. Saldo van baten en lasten 3.365.000 N 393.000 N 3.758.000 N 3.611.000 N 147.000 V

Onttrekking reserves 0 N 85.000 V 85.000 V 11.500 V 73.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 85.000 V 85.000 V 11.500 V 73.500 N

Resultaat (A+B) 3.365.000 N 308.000 N 3.673.000 N 3.599.500 N 73.500 V

Verklaring verschillen JRR2020JRR2020

1. Lagere personeelskosten informatisering en automatisering doordat de tijdelijke inhuur van de CISO is gedekt uit het knelpuntenbudget in plaats van uit de vacatureruimte 33.000 V

2. Voordeel ontstaan door (tijdelijke) vacatureruimte documentaire informatievoorziening 42.000 V

3. Lagere personeelskosten financiën: 
a. niet ingevulde vacatureruimte medewerkster inkoop en medewerkster interne controle 
b. lagere uitgaven voor fiscaliteiten omdat de werkzaamheden BTW en WKR grotendeels zijn doorgeschoven naar 2021 
c. een deel  van het projectbudget  doorontwikkeling financiën is in 2020 niet besteed en wordt betrokken bij de vervanging financieel pakket. 
Tegenover de hierboven genoemde voordelen staan hogere kosten voor de uitvoering van de functie van senior administrateur en 
de begeleiding van de doorontwikkeling van een medewerker bij financiën

42.000 V

4. Lagere kosten inhuur receptie doordat de middelen generatiepact twee keer als dekking zijn ingezet. 26.500 V

5. Verzekeringsuitkering door ziekte van medewerker ten onrechte als budget opgenomen in programma bedrijfsvoering. 
 De werkelijke uitkering is verantwoord in DP 7.2. bij de baten en lasten van voormalig personeel

20.000 N

6. Overige verschillen 23.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 147.000 V

1. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling en de algemene reserve voor respectievelijk werkzaamheden fiscaliteiten en project doorontwikkeling financiën. 
 Middelen worden in 2021 ingezet. 

73.500 N

Verschil in Mutaties reserves 73.500 N

Reserves&voorzieningen
Primitief

BGR2020
Aansluiting

BGR20->JRR19
Saldo

1-1-2020
Toevoeging

2020
Onttrekking

2020
Saldo

31-12-2020

10 - Knelpunten organisatie € -19.500 € 249.000 € 229.500 € 20.000 € 0 € 249.500

Reserves en voorzieningen

H1.2deelprogramma organisatie
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Wat wilden we bereiken? 
1.3 Beleidsdoel Facilitair (= materiële overhead)
Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen van de doelstellingen, het zorgen 
van een fijn werkklimaat en het zorgen voor een prettig verblijf voor klanten.
1.3.1 Ambtenaren en klanten kunnen op een prettige, gebruiksvriendelijke en veilige manier 

gebruikmaken van het gemeentelijk vastgoed.
1.3.2 Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie 

(ICT) zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor een nadere toelichting op de activiteiten van dit deelprogramma verwijzen wij u naar 
naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hoe monitoren we dat?

1.3
Deelprogramma

FACILITAIR Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Wie hadden we daarbij nodig?

Ontwerp
Jaarrekening 2020 Begroting 2020

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Vestigingsplaats Wijk bij Duurstede

Doel Het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet 
(toezicht en advisering door een archivaris) en het vervullen van de 
functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied 
van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en 
beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische 
bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken 
voor een breed publiek.

Deelnemende 
partijen

6 gemeenten te weten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse  
Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede

Openbaar belang 
en ontwikkelingen

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

Bestuurlijk belang 
incl. wijzigingen

Burgemeester Van der Pas zit namens de gemeente in het bestuur 
van het RAZU. 

Eigen Vermogen 31-12-2019: €214.500 31-12-2020: € 799.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019: €375.500 31-12-2020: € 74.500

Resultaat GR 2020 Het resultaat 2020 bedraagt  61.500 voordelig 
(Bron: ontwerp jaarrekening 2020)  

Bijdrage gem Rhenen  2020: € 79.500

Relatie beoogd 
maatschappelijk 
effect

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

Risico’s Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in dat op-
zicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo 
wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform de 
artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). 
In feite is daarmee een groot deel van de risico’s afgedekt.

Doelen/
ontwikkelingen 
2020

Het doel van het Regionaal Archief Zuid Utrecht wordt in artikel 3 
van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht 
omschreven als  
1. Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995. 
2. Het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatie-
centrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. 
3. De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats. 
4. Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deel-
nemers voorzover deze niet zijn overgebracht. 
5. Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en 
het daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis. 
Het jaar 2020 was het tweede van de implementatie van het beleids-
plan Vooruit met het verleden, dat voor de vierjarige periode 2019-2022 
geldt. Hoewel langs alle 17 actielijnen uit dit plan weer belangrijke stap-
pen zijn gezet, zijn niet alle voorziene speerpunten en werkzaamheden 
uit het programmaplan voor 2020 (onderdeel van de programmabegro-
ting 2020-2023) uitgevoerd. Vanwege het extra werk dat moest worden 
gedaan voor Vijfheerenlanden, het datalek en de coronapandemie lukte 
het ook in 2020 nog niet om voor verschillende taakgebieden/ actielij-
nen deelplannen te maken. Daarbij gaat het met name om een nieuw 
digitaliseringsplan, acquisitieplan en restauratieplan.

Programma 1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma 1.3 facilitair

H1.3deelprogramma facilitair

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374602
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374594
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H1.3 deelprogramma facilitair

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost?

Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 121.000 V 71.500 N 49.500 V 45.000 V 4.500 N

Lasten 2.528.500 N 301.500 N 2.830.000 N 2.504.000 N 326.000 V

A. Saldo van baten en lasten 2.407.500 N 373.000 N 2.780.500 N 2.459.000 N 321.500 V

Onttrekking reserves 42.500 V 285.500 V 328.000 V 216.500 V 111.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 251.000 N 251.000 N

B. Mutaties reserves 42.500 V 285.500 V 328.000 V 34.000 N 362.000 N

Resultaat (A+B) 2.365.000 N 87.000 N 2.452.500 N 2.493.000 N 41.000 N

Verklaring verschillen JRR2020JRR2020

1. De budgetten voor de uitvoering van het project Fijn en flexibel werken en het realiseren van veiligheidsmaatregelen bij het gemeentehuis 
zijn niet volledig besteed door de coronapandemie. De besteding schuift daarom gedeeltelijk door naar 2021.

33.000 V

2. De werkzaamheden voor de afronding van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen hebben op de onderdelen monumenten en 
het woonwagencentrum vertraging opgelopen. Het opstellen van het huur en prijsbeleid vastgoed schuift als gevolg van corona grotendeels door naar 2021. 
In 2020 is daardoor een deel van het hiervoor beschikbare budget niet uitgegeven.

25.500 V

3. De kosten van informatisering en automatisering (incl. privacy en beveiliging) laten een voordeel zien. Het SmartAIM project heeft vertraging opgelopen 
waardoor wij effectief pas in 2021 kunnen starten met de implementatiefase. De vertraging heeft geleid tot onderbesteding van het budget. 
Ook is de uitvoering van de werkzaamheden voor de data privacy impact analyses doorgeschoven naar 2021. Het budget hiervoor was volledig in 2020 begroot. 
Beide ontwikkelingen zorgen in 2020 voor een voordeel van 45.000. Hiertegenover staan extra kosten voor kantoorautomatisering voor het realiseren van 
voorzieningen bij het thuiswerken. Deze effecten zijn vooral het gevolg van de coronapandemie.

19.000 V

4. Hogere facilitaire uitgaven voor hygienne door de coronapandemie 15.500 N

5. Kosten van digitalisering bouwvergunningen vinden zowel in 2020 als in 2021 plaats. Het volledige budget was begroot in 2020. 62.000 V

6. Door de communicatie rondom corona en vactures is een deel van het communicatiebudget voor de ontwikkeling van de website in 2020 niet uitgegegeven. 
Het voordeel is voor een bedrag van  30.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

37.000 V

7. Voordeel op budget advieskosten en kosten contributies en abonnementen 24.000 V

8. In 2020 is vanwege corona het slechts op bescheiden schaal mogelijk geweest om organisatiebreed, per team en individueel te werken aan organisatieontwikkeling, 
teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de verwachting dat er in 2021 weer meer mogelijk wordt, is een programma opgesteld waar het budget van 
2020 deels voor wordt ingezet. Ook zal een deel van de middelen worden ingezet voor een onderzoek naar het huidige organisatiemodel.

53.000 V

9. Door de coronapandemie waren de mogelijkheden om (fysiek) opleidingen te volgen zeer beperkt. Dit leidt tot een onderbesteding bij het budget voor opleidingen, 
congressen en symposia. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve opleidingen.

112.000 V

10. Overige verschillen 28.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 321.500 V
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H1.3

Verklaring verschillen vervolg JRR2020JRR2020

1. Toevoegen restantbudget afronding opstellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en opstellen huur en prijsbeleid vastgoed 
aan reserve budgetoverheveling

25.500 N

2. Toevoeging restantbudget communicatie voor ontwikkeling website toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling 30.000 N

3. Toevoeging voordeel organisatieontwikkeling aan de reserve budgetoverheveling 53.000 N

4. Toevoeging voordeel opleidingsbudget 2020 aan reserve opleidingen 112.000 N

5. Lagere onttrekking algemene reserve en reserve budgetoverheveling voor project Fijn en flexibel werken en veiligheidsmaatregelen gemeeentehuis 33.000 N

6. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling omdat de uitvoering van de data privacy analyses deels doorschuift naar 2021. 
Verder zijn middelen vrijgevallen uit de reserve budgetoverheveling

16.500 N

7. Toevoeging voordeel budget informatiebeveiliging i.v.m. doorschuiven SmartAIM project aan reserve budgetoverheveling 30.000 N

8. Lagere onttrekking aan de reserve projecten omdat een deel van de werkzaamheden voor de digitalisering van de bouwvergunningen plaatsvindt in 2021 62.000 N

Verschil in Mutaties reserves 362.000 N

Reserves en voorzieningen

Investeringen

Reserves&voorzieningen
Primitief 

BGR2020
Aansluiting 

BGR20->JRR19
Saldo 

1-1-2020
Toevoeging 

2020
Onttrekking 

2020
Saldo 

31-12-2020

09 - Opleidingen en trainingen € 0 € 14.500 € 14.500 € 112.000 € 0 € 127.000

29 - Kapitaallasten Remmerden € 0 € 152.500 € 152.500 € 0 € -13.000 € 139.500

46 - Nieuwbouw gemeentehuis € 959.500 € 0 € 959.500 € 0 € -29.000 € 930.500

05 - Onderhoud gebouwen € 614.000 € 176.500 € 790.500 € 490.500 € -221.500 € 1.059.000

Investeringsoverzicht
Restant saldo 

1-1-2020
Netto mutatie 

krediet 2020
Netto

 realisatie  2020
Netto restant 

Saldo 31-12-20

Afgeronde investeringen

Software Financiele administratie € 0 € 0 € -1.000 € -1.000

Vervanging meubilair € 18.500 € 0 € -21.500 € -3.000

UPS serverruimte € 0 € 40.000 € -46.000 € -6.000

Totaal afgeronde investeringen € 18.500 € 40.000 € -68.500 € -10.000

deelprogramma facilitair
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2

Programma DIENSTVERLENING
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Maatschappelijk doel
Doeltreffende en doelmatige dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven.

De gemeente voert een aantal wettelijke (dienstverlenende) taken uit op het gebied van 
burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De klant wordt bediend door 
één herkenbare ingang te bieden voor alle diensten en beleidsvelden. Het invulling geven aan 
dit gastvrouwschap gemeentebreed maakt onderdeel uit van dit programma. De personeels-
kosten van specifieke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld WMO en vergunningverlening zijn 
opgenomen in het betreffende programma. De gemeente wil inwoners, bedrijven en instellin-
gen een doeltreffende en doelmatige dienstverlening geven, zodat de gemeente een dienstba-
re, toegankelijke, betrouwbare, moderne en daadkrachtige overheid is.

Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel 2.1 - Rhenense publieksbalie
Goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in de 
wijze waarop wij gemeentelijke diensten verlenen.

Deelprogramma (in €) Primitief Na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk vs na 

wijziging

2.1 - Rhenense publieksbalie 490.500 N 483.500 N 477.000 N 7.000 V

Totaal programma 490.500 N 483.500 N 477.000 N 7.000 V

Wat heeft het gekost? (in €)
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Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Afronding actualisering van de 
website

In 2020 is een groot deel van de teksten omgezet in 
taalniveau B1. Ook zijn pdf-bestanden op grond van 
de toegankelijkheidseisen voorleesbaar (verplichting 
vanuit het Rijk) gemaakt. Daarnaast is en blijft er 
continue aandacht voor inhoud en toegankelijkheid.

Maatregelen ter verbetering en 
uitbreiding van digitale 
dienstverlening / Doorontwikkeling 
zaaksysteem en digitalisering

In 2020 zijn werkzaamheden afgerond om de meest 
voorkomende zaken met betrekking tot burgerzaken 
digitaal te kunnen regelen door de inwoners. Denk bv. 
aan verhuizing, aanvragen uittreksels, melden huweli-
jk, melden overlijden e.d. Deze zaken zijn al geheel 
digitaal aan te vragen en af te handelen.  
Het doorontwikkelen  en  invoeren van e-diensten 
krijgt zijn vervolg in 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening en 
digitalisering

Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel 2.1 - Rhenense publieksbalie
Goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in 
de wijze waarop wij gemeentelijke diensten verlenen.

2.1.1 Vorm geven aan het programma Digitale Overheid 2020; burgers kunnen met al hun 
 vragen, zowel fysiek, telefonisch als digitaal bij de gemeente terecht.
2.1.2 Het beheren van betrouwbare basisregistraties, leveren van diensten en producten 
 van burgerzaken en de burgerlijke stand. Daarnaast worden verkiezingen georganiseerd.

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

2.1
RHENENSE 
PUBLIEKSBALIE

Deelprogramma

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Dienstverlening-en-digitalisering/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366401
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/


35

Productenraming 2020
Wat heeft het gekost?

 Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 259.000 V 12.000 V 271.000 V 263.000 V 8.000 N

Lasten 749.500 N 12.500 N 762.000 N 710.000 N 52.500 V

A. Saldo van baten en lasten 490.500 N 500 N 491.000 N 447.000 N 44.500 V

Onttrekking reserves 0 N 7.500 V 7.500 V 0 N 7.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 30.000 N 30.000 N

B. Mutaties reserves 0 N 7.500 V 7.500 V 30.000 N 37.500 N

Resultaat (A+B) 490.500 N 7.000 V 483.500 N 477.000 N 7.000 V

Verklaring verschillen JRR2020JRR2020

1. Hogere lasten t.b.v. de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen. Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er voor €10.000 extra uitgaven geweest, 
    o.a. voor de inrichting van de (extra) stemlokalen. Voor deze extra kosten is compensatie van het Rijk ontvangen als onderdeel van  het corona steunpakket. 

15.500 N

2. Door de corona-maatregelen en verlate invulling van vacatureruimte konden niet alle projecten voor de ontwikkeling van de website en Mozard opgepakt worden.  
     Het voordeel is voor een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

42.500 V

3. Door uitdiensttreding van een medewerker Burgerzaken en latere invulling van vacatureruimte zijn de salarislasten lager dan begroot. 19.000 V

4. Overige verschillen 1.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 44.500 V

1. Dotatie reserve Budgetoverheveling door vertraging in de ontwikkeling van de website en Mozard. 30.000 N

2. Overige verschillen 7.500 N

Verschil in Mutaties reserves 37.500 N

H2.1deelprogramma Rhenense publieksbalie
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3

Programma FYSIEK
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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.

Verkeer en openbare ruimte

In dit deel van het programma zijn de twee belangrijkste aandachtspunten: het waarborgen van 

de bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het beheren van de openbare 

ruimte. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid per 

auto of bijvoorbeeld fiets, maar ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer (spoor en bus). Dit 

programma omvat de wegen, waterwegen (beheer van sloten), fietspaden, verkeer, verkeers-

veiligheid, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het beheer van de openbare ruimte bestaat 

uit groenvoorziening (inclusief sportvelden), riolering, speelvoorzieningen, afvalverwerking en 

reiniging. 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Dit deel van het programma omvat drie aandachtspunten, namelijk ruimtelijke ontwikkeling, 

ruimtelijke projecten, wonen en bouwen. Ruimtelijk ontwikkeling binnen de gemeente is met 

name gericht op het mogelijk maken van het comfortabel en betaalbaar wonen, nieuwbouw in 

inbreidingslocaties en nieuwe uitleg. Ook bestemmingsplannen vallen onder dit aandachtspunt. 

Ruimtelijke projecten bevat onder andere de bouwgrondexploitaties. Bouwen en wonen is vooral 

gericht op de woningbehoefte van de inwoners. Het woonbeleid valt hieronder, maar ook de uit-

voering en toetsing van vergunningaanvragen. Tenslotte vallen onder dit deelprogramma ook de 

activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

Duurzaamheid 

Dit deel van het programma gaat met name in op de beleidsmatige kant van duurzaamheid en 

milieu. Duurzaamheid kent hierbij drie pijlers: energie, circulariteit en klimaatbestendigheid. 

Onder energie valt bijvoorbeeld het besparen van energie, de opwek van energie, de Regionale 

Energiestrategie en de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Circulariteit gaat in op het 

hergebruik van grondstoffen door het scheiden van afval, het inkopen van duurzame materialen 

en het zo goed mogelijk benutten van menskracht, goederen en diensten. Met klimaatbestendig-

heid wordt het fysiek aanpassen van de leefomgeving bedoeld, om de gevolgen van weersextre-

men te beperken. In het beleidsplan ruimtelijke adaptatie staat hoe wij dit willen aanpakken. 

Een belangrijk aandachtspunt bij dit deelprogramma is het vertalen van de gestelde ambities in 

beleid en de uitwerking ervan in de veelal directe leefomgeving van onze inwoners.

Wat wilden we bereiken? 
3.1 Beleidsdoel Verkeer en openbare ruimte

Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige 

openbare ruimte met bereikbare voorzieningen.

3.2 Beleidsdoel Ruimtelijke ontwikkeling

Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving, 

zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied.

3.3 Beleidsdoel Duurzaamheid

Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 2050, 

energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050.

Wat heeft het gekost? (in €)

Deelprogramma Primitief Na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk vs na 

wijziging

3.1 - Verkeer en openbare ruimte 2.204.500 N 2.393.000 N 2.149.500 N 243.500 V

3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling 309.000 N 505.500 N 593.500 N 88.000 N

3.3 - Duurzaamheid 294.000 N 295.000 N 227.500 N 67.000 V

Totaal programma 2.807.500 N 3.193.500 N 2.971.000 N 222.500 V
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Wat wilden we bereiken? 
3.1 Beleidsdoel Verkeer en openbare ruimte
Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichti-
ge openbare ruimte met bereikbare voorzieningen.
3.1.1  Een gemeente die verkeersveilig is, een goede doorstroming kent en bereikbaar is op elk 

moment van de dag met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Het fietsgebruik 
wordt gestimuleerd en er is aandacht voor toekomstgerichte en integrale mobiliteit.

3.1.2 Rhenen is een prachtig groene gemeente met een goed onderhouden openbare ruim-
te en een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving, inclusief voldoende speel-
voorzieningen. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen.

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

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

3.1
VERKEER 
EN 
OPENBARE 
RUIMTE

Deelprogramma

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Onderzoek 
frequentieverhoging 
ophalen PMD

Dit onderzoek is reeds afgerond in 2019. Resultaat van het 
onderzoek is o.a. als input voor het afvalbeleidsplan gebruikt. 
Resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen 
van het afvalbeleidsplan.  
Het afvalbeleidsplan met het uitvoeringsprogramma fase 1 is 
op 29 september 2020 vastgesteld door de raad.

Voorlichtingscampagne 
afvalscheiding

In het najaar 2020 is het gemeentemagazine verschenen 
met het inlegvel (checklist) die praktisch is te gebruiken door 
inwoners voor afvalscheiding. Daarnaast heeft er doorlopende 
communicatie plaatsgevonden over afval via het gemeente-
nieuws en andere social mediakanalen.
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Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Activiteit Toelichting

Voorlichtingscampagne  
afvalscheiding

Inwoners van de gemeente Rhenen ontvingen in december com-
municatie in de vorm van een folder en een brief over ‘Samen op 
weg naar minder afval’  (n.a.v. het afvalbeleidsplan en de com-
municatiecampagne die daarbij hoort). Communicatie over afval 
is een continu proces. De nieuwe jaarlijkse voorlichtingscampag-
ne wordt voor 2021 in januari helemaal doorgenomen. 

Bronscheiding verhogen  
van 66% naar 75%

Bronscheiding voor 2020 is 68%. Het afvalbeleidsplan met 
het uitvoeringsprogramma fase 1 is vastgesteld 29 september 
2020. Dit betekent dat in 2021 de maatregelen van dit uit-
voeringsprogramma kunnen worden uitgevoerd, waaronder 
bijvoorbeeld verlaging frequentie restafval. We verwachten 
dat de maatregelen een positief effect gaan hebben op het 
bronscheidingspercentage in 2021. 

Ondergronds inzamelen rest-
afval

In het vastgestelde afvalbeleidsplan van september 2020 met 
het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma fase 1 staat de 
maatregel beschreven om de afvalinzameling bij de hoogbouw 
te verbeteren. Dit houdt o.a. in dat hier ondergrondse containers 
voor restafval worden geplaatst. Qua planning is het de bedoe-
ling dat hier in de loop 2021 resultaten van zichtbaar worden.

Meedoen pilot 
luierinzameling

In augustus 2019 is het collegevoorstel hierover goedgekeurd. 
De pilot van de luierinzameling is inmiddels in 2020 opge-
nomen in het vastgesteld uitvoeringsprogramma fase 1. Het 
wacht nog steeds op het signaal vanuit de AVU dat kan worden 
overgegaan op de praktische uitvoering. De verwachting is dat 
hier in de loop van 2021 meer duidelijkheid over komt.

Start Pilot met de nachtbus van 
Veenendaal naar Rhenen

De pilot is afgerond. De nachtbus is omgezet naar structurele 
inzet. 

Voortzetting veilige schoolzones, 
als eerste bij Erica school en 
Willem Teelinck school

Beide genoemde zones zijn gerealiseerd. 

Activiteit Toelichting

Bereikbaarheidsvisie 2018-2022 
voor FoodValley

Dit betreft een breed programma in regionaal verband 
waaraan uitvoering wordt gegeven via jaarplannen. De 
bereikbaarheidsagenda foodvalley is vastgesteld. 

Opstellen van een Mobiliteitsplan 
voor gemeente Rhenen

Het opstellen van een mobiliteitsplan is doorgeschoven naar 
2021 (vanwege Corona).

Projectleiding mobiliteit De projectleiding betreft inzet ten behoeve van de Rijnburg  
en loopt door tot de verwachte realisatie in 2025.

Inventarisatie van het huidige 
mobiliteitsbeleid voor werk- 
nemers en bestuur van de  
gemeente

De uitwerking van het beleidsplan is eind 2020 gestart. De 
bestaande budgetten beperken de uitvoering enigszins.

Plan van aanpak voor het bevor-
deren van duurzame mobiliteit, 
gezamenlijk met Foodvalley

Het plan van aanpak voor bedrijven in regionaal verband is 
nog niet opgestart. Het mobiliteitsplan voor werknemers en 
bestuur van de gemeente Rhenen heeft voorrang gehad. Bij 
het plan van aanpak wordt de regionale mobiliteitsmakelaar 
betrokken. 

Stimulering van elektrisch ver-
voer door een plan van aanpak 
voor openbare laadpalen

Begin april is er een informatienota met het plan van aanpak 
naar de raad gegaan. Belangrijk onderwerp in het plan van 
aanpak is dat we regionaal willen gaan samenwerken op het 
gebied van laadinfrastructuur. Hiervoor hebben we onder-
tussen gesprekken gehad met de MRA-E, een samenwer-
kingsverband van gemeenten binnen de provincies Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht. De MRA-E zal ons ook helpen  
met het opstellen van ons laadpalenbeleid en een plankaart. 
Dit waren ook onderdelen van ons plan van aanpak. Eind 
2020/begin 2021 wordt gestart met het laadpalenbeleid en 
de plankaart.

Samen met de regio in gesprek 
met partners over verbetering 
van het OV (spoor, bus) met 
extra aandacht voor bereikbaar-
heid ziekenhuis en onderwijsin-
stellingen

Dit onderwerp heeft doorlopende de aandacht en wordt in 
regionaal verband gemonitord. Ook de provincie is een  
partij hierin

Wat hebben we daarvoor gedaan?

H3.1deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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Indicatoren en 
algemene gegevens

Verbreed 
Gemeentelijk 
Rioleringsplan plus

Verkeers-
structuurplan

Verkeers-
structuurplan 
Hoofdlijnennotitie

Verkeers-
structuurplan 
Wegcategorisering

Beleidsplan wegen

Marktverordening Groenvisie

Wie hadden we daarbij nodig?

H 3.1 deelprogramma verkeer en openbare ruimte

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats Soest

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

Deelnemende  
partijen

De AVU is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten 
die zijn gelegen in de provincie Utrecht en die in 1983/1984 beslo-
ten hebben tot de oprichting van en toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht. 

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Activiteit Toelichting

Doorlopende lobby bij de 
provincie tot en met de 
uitvoering van de werkzaam-
heden om zo de belangen 
van Rhenen te bewaken

Deze werkzaamheden lopen ongewijzigd door.

Na besluit door de provin-
cies over de aanpak van de 
Rijnbrug een plan van aanpak 
met korte termijnoplossingen 
voor bereikbaarheid tot aan 
de realisatie van de Rijnbrug 

De voorbereiding neemt meer tijd in beslag, onder andere door 
overleg met de provincie. De uitvoering gaat naar achteren en 
loopt door in 2021 en verder. 

Toekomstgerichte oplossing 
voor kruising Achterberg

De gemeenteraad heeft besloten geen bijdrage voor een 
fietstunnel te willen geven. De provincie gaat nu het kruispunt 
gelijkvloers aanpassen. In aansluiting hierop moeten de gemeen-
telijke aansluitingen worden verbeterd voor fietsveiligheid. 

Onderzoek verbeterplan 
voor de fietsroute naar 
Wageningen, als onderdeel 
van de snelfietsroute Utrecht 
- Arnhem

De provincie(s) moet en nog een trajectaanpak kiezen. Dit kan 
nog enkele jaren duren. Het onderzoek in de Regio Foodvalley 
naar fietsroutes door het binnenveld heeft geleid tot voorberei-
ding van een verbeterplan, dat in 2021 wordt opgesteld.

Uitvoering van het Fietsvei-
lig-Actieplan en we starten 
met de aanpak van de Nieu-
we Veenendaalseweg

De voorbereiding voor het participatieproces zijn gestart. 

Samen met de regio werken 
aan goede en veilige routes. 
We starten met de route 
naar Veenendaal langs de 
N233

De provincie heeft een aantal voorstellen tot verbetering gedaan. 
Er zijn een aantal concrete verbeterpunten benoemd, welke verder 
worden uitgewerkt en in uitvoering worden genomen. Deze worden 
nu verder uitgewerkt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Concretere 
stappen gemaakt en worden uitgevoerd

Regiodeal Foodvalley De Regio Deal is na de zomer van 2020 echt van start gegaan. 
We zoeken naar mogelijkheden voor de gemeente Rhenen en 
Rhenense actoren om op de Regio Deal aan te sluiten. Ook 
wordt gezocht naar afstemming met de Strategische Agenda 
2020-2025.

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366402
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/78928
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/107115
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/107138
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/107137
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/1409386
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/1420559
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/107092
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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H3.1deelprogramma verkeer en openbare ruimte

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) vervolg

Openbaar belang en 
ontwikkelingen

De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeen-
ten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel 
(plaatselijke) kennis beschikbaar is. Ook op dat gebied is de AVU 
van de gemeenten en werkt zij ten dienste van de gemeenten. 
Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde 
verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke 
afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, kunststof, 
ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen

Bestuurlijk belang 
(incl. wijzigingen)

De provincie Utrecht en alle in de provincie Utrecht gelegen 
gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. 
Wethouder De Rooij vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het 
Algemeen Bestuur van de AVU. Voorts heeft de AVU een belang in 
ROVA en in BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is AVU aan-
deelhouder. ROVA verzorgt voor AVU in de regio Amersfoort het 
overladen en transporteren van het restafval, grof huishoudelijk 
afval het GFT-afval en het kunststof verpakkingsafval gecombi-
neerd met drankenkartons en blik.

Bestuurlijk belang 
(incl. wijzigingen)

De BV Afvaloverslag verzorgt in Ede het overladen en transport 
van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval en het 
kunststof verpakkingsafval gecombineerd met drankenkartons en 
blik voor de gemeente Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrech-
tse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Leersum)

Eigen Vermogen 31-12-2018: € 648.556 31-12-2019: € 494.290

Vreemd Vermogen 31-12-2018: € 13.844.156 31-12-2019: € 17.580.638

Resultaat GR 2020 Op moment van opstellen waren de definitieve stukken over 2020 
van deze verbonden partij nog niet beschikbaar. . 

Bijdrage Rhenen 

2020

Een tussentijds bijgestelde raming in 2020 komt uit op:  
€ 676.588, de jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar.

Relatie beoogd 

maatschappelijk 

effect

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

Risico’s De AVU kent met uitzondering van een reservering voor onderhoud 
en risico voor de glas-, papier- en kledingbakken geen reserves en/
of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct 
worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De vraag is of 
er tegenvallers te verwachten zijn. De overslag, het transport en de 
afvalverwerking is tot en met 2020 zeker gesteld. Ook de tarieven 
kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan 
vast tot eind 2020 en kunnen uitsluitend worden aangepast door 
middel van een jaarlijkse indexering, terwijl er voor de verwerking 
van het restafval en grof huishoudelijk afval een overeenkomst is 
gesloten die geen indexering kent. Verder worden bij het sluiten 
van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtne-
mer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan, is dit veelal 
het gevolg van nieuw Rijksbeleid, met name op het belastingge-
bied. De nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is in 2015 
door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De belangrijkste conclusie 
uit deze nota is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verw-
erking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk 
restafval en het GFT-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van 
extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein 
ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen 
aan gehouden. De nota wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en 
opnieuw vastgesteld

Doelen/
ontwikkelingen 2020

Het aankopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof 
huishoudelijk restafval, GFT-afval, glas, papier en kunststof verpak-
kingsafval. Afvoer, hergebruik, bewerken en verwerken van afval. 
Advisering en ondersteuning van gemeenten, behartigen (strategi-
sche) belangen van gemeenten bij het ministerie van Innovatie en 
Milieu, de VNG en andere ter zake doende organisaties.

Programma 3 Fysiek

Deelprogramma 3.1  Verkeer en openbare ruimte

Jaarrekening 2019 Begroting 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374603
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374599
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Productenraming 2020

 Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 4.737.500 V 53.500 N 4.684.500 V 4.694.500 V 10.000 V

Lasten 7.088.000 N 1.806.500 N 8.895.000 N 8.490.500 N 404.500 V

A. Saldo van baten en lasten 2.350.500 N 1.860.000 N 4.210.500 N 3.796.000 N 414.500 V

Onttrekking reserves 172.000 V 1.669.500 V 1.841.000 V 1.724.000 V 117.000 N

Toevoeging reserves 26.000 N 2.000 V 24.000 N 77.500 N 53.500 N

B. Mutaties reserves 146.000 V 1.671.500 V 1.817.500 V 1.646.500 V 170.500 N

Resultaat (A+B) 2.204.500 N 188.500 N 2.393.000 N 2.149.500 N 243.500 V

Verklaring verschillen JRR2020JRR2020

1. Het opstellen van het mobiliteitsplan schuift door naar 2021.  Als gevolg hiervan is € 50.000 minder onttrokken aan de reserve. Daarnaast vallen 
de kosten beheer verkeersmaatregelen lager uit en is de beoogde aanvullende - tijdelijke - personele capaciteit later ingevuld. Voor het resterende budget
is een budgetoverheveling van € 32.000 toegepast.

119.000 V

2. Er zijn meer kosten gemaakt voor het herstel van verhardingen en straatwerk. Deze kosten van het herstel in verband met graafwerkzaamheden worden 
doorbelast aan de partijen die graafwerkzaamheden uitgevoerd hebben. Per saldo is sprake van een voordeel.   

45.000 V

3. Bij de openbare verlichting is zowel de lichtmastreclame van 2019 als de lichtmastreclame van 2020  in rekening gebracht. Daarnaast is de bijdrage 
voor onderhoud van de openbare verlichting ontvangen, welke door ontwikkelaars is aangelegd. Er heeft geen onttrekking aan de reserve 
budgetoverheveling plaatsgevonden (€ 10.000), dit schuift door naar 2021

39.000 V

4. Binnen het openbaar groen zijn hogere kosten gemaakt voor onderhoud en beheer, als gevolg van droogte, wortelopdruk , eikenprocessierups en dergelijke. 
Daarnaast valt de opbrengst uit de verkoop van hout tegen, dit is structureel. 

87.000 N

5. Vanwege corona is een deel van het budget voor de speelterreinen dat bij de voorjaarsrapportage was toegevoegd niet ingezet in 2020. 
Het bedrag van € 21.700 schuift via een budgetoverheveling door naar 2021. 

24.000 V

6. De afvalstoffenheffing sluit in 2020 met een verlies van € 61.300.  Dit is een verbetering ten opzichte van het verlies op basis van de bijgestelde begroting (€ 170.300). 
De opbrengst uit heffing ligt op het niveau van de begroting. De onttrekking aan de voorziening afval van € 81.500 heeft plaatsgevonden. De personeelskosten liggen 
op het begrote niveau.  De afrekeningen van de AVU over 2019 hebben geleid tot lagere kosten voor verwerking.  Vanwege corona heeft Remondis het ophalen van het 
oud papier overgenomen van de vrijwilligers. De vrijwilligersorganisaties hebben wel de bijdrage over 2020 ontvangen. 

96.000 V

7. De deelprogramma’s die betrekking hebben op riool laten gezamenlijk een positief resultaat zien van € 23.000. De meest opvallende afwijking is de opbrengst van 
de rioolaansluiting op Landgoed Prattenburg, welk niet was begroot.

23.000 V

8. In verband met de kosten voor de reconstructie van de oude begraafplaats zijn de kosten bij de begraafplaatsen hoger uitgevallen. De toevoeging aan de 
egalisatievoorziening lijkbezorging, welke in 2020 is herberekend, ligt wat onder het begrote bedrag. De herberekening van de egalisatievoorziening heeft geleid 
tot een substantiële aanpassing van de begroting  Daarnaast zijn minder opbrengsten uit begrafenisrechten en onderhoud graven gerealiseerd. 

25.000 N

Wat heeft het gekost? (in €)

H 3.1 deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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Verklaring verschillen vervolg JRR2020JRR2020

9. De loonkosten vallen lager uit. Vacatures zijn later of via tijdelijke inhuur ingevuld. 138.000 V

10. Overige verschillen 42.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 414.500 V

1. Het bedrag voor het opstellen van het mobiliteitsplan is in 2020 niet onttrokken aan de reserve. Hier staan lagere kosten tegenover. 50.000 N

2. De budgetoverheveling voor tijdelijke personele capaciteit bij mobiliteit was niet begroot. 32.000 N

3. De budgetoverheveling voor speelterreinen was niet begroot. 21.700 N

4. De onttrekking aan de reserve budgetoverheveling voor het verbeteren van verlichting heeft niet plaatsgevonden, dit schuift door naar 2021. Hier staan lagere 
kosten tegenover. 

10.000 N

5. De onttrekking aan de algemene reserve voor de voorziening lijkbezorging is na afsluiten van de boekhouding opnieuw berekend en lager uitgevallen dan begroot. 56.000 N

6. Overige verschillen 800 N

Verschil in Mutaties reserves 170.500 N

Reserves en voorzieningen

H3.1deelprogramma verkeer en openbare ruimte

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

31 - Begraafplaatsen < € 10.000 € 63.500 € -3.500 € 60.000 € 4.000 € -500 € 64.000

32 - Werkmat. Remm. < € 10.000 € 124.500 € -16.000 € 108.500 € 19.500 € -5.500 € 122.500

55 - Kosten ruimen graven € 66.000 € 11.500 € 77.500 € 0 € -35.000 € 42.000

56 - Mobiliteit FoodValley € 235.500 € 0 € 235.500 € 0 € -19.000 € 216.500

57 - Ecologische VerbindingsZone € 48.500 € 0 € 48.500 € 0 € -48.000 € 0

58 - Herinrichting Binnenstad West € 1.562.500 € 0 € 1.562.500 € 0 € -40.000 € 1.522.500

60 - Beheer Machinistenschool € 160.500 € 0 € 160.500 € 0 € 0 € 160.500

06 - Onderhoud wegen € 139.500 € 82.000 € 221.500 € 275.000 € -76.500 € 420.000

14 - Riolering € 446.000 € 155.500 € 601.500 € 25.500 € -416.000 € 211.000

15 - Afval € 0 € 81.500 € 81.500 € 0 € -81.500 € 0

16 - Uitgestelde invest. Riolering € 86.500 € -50.000 € 36.500 € 22.000 € -36.500 € 22.000

17 - Uitgestelde invest. Afval € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

19 - Rioolvervangingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

20 - Egalisatie lijkbezorging € 0 € 253.500 € 253.500 € 1.863.500 € -33.000 € 2.084.500

21 - Egalisatie ruimen graven € 0 € 21.000 € 21.000 € 0 € -21.000 € 0
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Investeringen

Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie  2020 Netto restant saldo 31-12-20

Lopende investeringen

Openbare ruimte nieuwbouw Daltonschool € 287.000 € 0 € -9.500 € 277.500

Herinrichting Franseweg € -31.500 € 0 € -23.500 € -55.000

VK Parkeren Binnenstad € 37.500 € 0 € -22.500 € 15.000

Ombouw groen Heuvelrug tuin € 0 € 20.000 € 0 € 20.000

VK Nieuwe Veenendaalseweg € 50.000 € 50.000 € -54.500 € 45.500

VK verkeer Kwintelooijen € 72.500 € 0 € -10.000 € 62.500

Openbare verlichting lichtmasten € 0 € 920.000 € -795.000 € 125.000

Openbare verlichting armaturen € 0 € 743.000 € -664.500 € 78.500

Herinrichting Franseweg (heffing) € 50.000 € 0 € -9.000 € 41.000

VK Zwarteweg 2e fase (heffing) € 33.000 € 380.000 € -48.000 € 365.000

Herinrichting Ericalaan (heffing) € 1.200.500 € 0 € -1.004.500 € 196.000

VK Herinrichting Achterbergsestraatweg (heffing) € 23.500 € 0 € 0 € 23.500

Vervanging IBA (heffing) € 25.000 € 0 € -21.000 € 4.000

Totaal lopende investeringen € 1.747.500 € 2.113.000 € -2.662.000 € 1.198.500

H 3.1 deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie  2020 Netto restant saldo 31-12-20

Afgeronde investeringen

Herinrichting Ericalaan € 150.000 € 0 € -160.000 € -10.000

Trottoir Cuneraweg € 39.500 € 0 € -4.000 € 35.500

De Opslag € 0 € 0 € -13.500 € -13.500

Verkeersmaatreg. Schoolweg / Irenestraat € 29.500 € 0 € -7.000 € 22.500

Spoorlaan € 33.500 € 0 € 0 € 33.500

Parkeerplaats de Brakken € 0 € 121.000 € -104.000 € 17.000

De Opslag (heffing) € 28.500 € 0 € -32.000 € -3.500

Parkeerplaats de Brakken (heffing) € 0 € 45.000 € -39.500 € 5.500

Rioolbeschadiging Zwarteweg (heffing) € 0 € 0 € -500 € -500

Aanleg WADI’s (heffing) € 17.000 € 32.500 € -61.500 € -12.000

Riool Batuinweg - Dokter Wallerstraat (heffing) € 33.000 € 0 € -17.500 € 15.500

Riool Cunera en Zandweg (heffing) € 7.000 € 0 € -2.500 € 4.500

Rioolgemaal De Dijk Achterberg (heffing) € 10.500 € 0 € -8.500 € 2.000

Utrechtsestraatweg-Rotonde (heffing) € 110.500 € 0 € -98.000 € 12.500

Investeringen begraafplaatsen € 0 € 0 € -14.000 € -14.000

Totaal afgeronde investeringen € 459.000 € 198.500 € -562.500 € 95.000

H3.1deelprogramma verkeer en openbare ruimte
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Wat wilden we bereiken? 
3.2 Beleidsdoel Ruimtelijke ontwikkeling
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving, 
zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied.

3.2.1 Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om 
het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. 
Het streven is een groenere leefomgeving in de kernen.

3.2.2 Rhenen realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het algemeen maatschappelijk 
doel.

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

3.2.4 Er zijn voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende le-
vensfasen. In het volkshuisvestingsbeleid leggen we de verbinding met de ontwikkeling 
naar de participatiesamenleving (zelfredzaamheid/zelfstandigheid). Energietransitie 
vormgeven bij nieuwe en bestaande woningen en woningen bouwen in sociale en mid-
del dure huur. 

3.2
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Deelprogramma
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Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Bepalen bestuurlijke  
ambitie om omgeving 
klimaatbestendig en  
waterrobuust in te richten

De ambitie is in de raad vastgesteld en wordt nu verder uit-
gewerkt naar beleid (GRP). Dit duurt langer, omdat partici-
patie door Corona niet kan worden vorm gegeven.

Verkenning innovatie 
woonvormen voor  
senioren in de kern Elst

Op 24 maart 2020 is een informatienota aangeboden aan 
college en leesmap van de raad over nieuwe woonvormen. Bij 
de toekomstige ontwikkeling van gemeentelijke locaties zullen 
we de mogelijkheid van nieuwe woonvormen betrekken bij de 
strategische belangenafweging.

Belemmeringen om 
energieneutraal te bouwen 
en wonen in onze eigen 
wet- en regelgeving 
beperken/wegnemen

Afgerond door raadsbesluit op 1.10.2019 waarbij de raad heeft 
ingestemd met voorgestelde oplossingen om duurzaamheids-
maatregelen te stimuleren en met wijziging van de legesveror-
dening hiertoe. 

Inventarisatie buiten- 
gebied door ODRU

Inventarisatie is afgerond in januari 2020. Dit is niet door de 
ODRU gedaan, maar door het team RO zelf.

Gesprekken agrarische 
ondernemers

Ten opzichte van de najaarsrapportage niets gewijzigd, nog 
niet gestart. In het eerste kwartaal 2021 is de planning om 
hier mee van start te gaan, mits dat kan in verband met de 
Coronacrisis.

Realisatie van gemiddeld 
50 woningen per jaar 
waarvan 25% sociale huur 
en 15% voor lage 
middeninkomens

Gemiddeld halen we wel de realisatie van 50 woningen maar 
het is lastig om de sociale bouwopgave jaarlijks te realiseren 
door hoge bouwkosten/kleine locaties. Rhenam bereidt wel de 
bouw van 42 sociale huurwoningen voor in Vogelenzang en 20 
woningen aan de Lijsterberg. Samen met Rhenam onderzoek-
en we nieuwe toekomstige locaties voor sociale woningbouw. 
Door inzet nieuwe instrumenten (doelgroepenverordening 
en vereveningsfonds) streven we naar het gewenste aandeel 
betaalbare woningen in de gemeente. 

Activiteit Toelichting

Uitvoeringsprogramma bij 
Woonvisie 2018 - 2022

In het eerste kwartaal van 2021 gaan we aan de slag met de 
actualisatie van de woonvisie uit 2018. We zullen daarbij het uit-
voeringsprogramma evalueren en op basis van actuele behoeft-
ecijfers beoordelen of het woonbeleid moet worden aangepast. 

I.s.m. zorgorganisaties 
zorgen voor voldoende 
intramurale plaatsen en 
tijdelijke opvangplekken

Bij de bovengenoemde actualisatie zullen we ook de  
behoeftecijfers met betrekking tot wonen met zorg actuali- 
seren om vervolgens te komen tot prestatieafspraken met de 
zorgorganisaties.

Aanjagen van de realisatie 
van innovatieve woonvor-
men voor senioren en/of 
gemengde doelgroepen

Op 24 maart 2020 is een informatienota aangeboden aan 
college en leesmap van de raad over nieuwe woonvormen. Bij 
de toekomstige ontwikkeling van gemeentelijke locaties zullen 
we de mogelijkheid van nieuwe woonvormen betrekken bij de 
strategische belangenafweging.

I.s.m. Rhenam ontwikke-
ling herstructurering Dr. 
Wallerstraat in relatie tot 
omgeving

Rhenam heeft in 2020 onderzoek uitgevoerd naar mogelijk- 
heid van renovatie dan wel herstructurering. Het resultaat  
hiervan is dat aan de raad van commissarissen op 14 december 
2020 wordt voorgesteld om over te gaan tot herstructurering 
van dit gebied. 

Overige activiteiten:

Invoering omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar 
uitgesteld naar 1 januari 2022.

Instellen vereveningsfonds 
sociale woningbouw

In de raad van 15 december is een voorstel voor het instellen 
van een vereveningsfonds behandeld.

Lokale monitor
wonen

Wonen en 
leefklimaat

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren en 
algemene gegevens

H3.2deelprogramma ruimtelijke ontwikkeling

Hoe monitoren we dat?

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366403
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Vestigingsplaats Utrecht

Doel De Omgevingsdienst is actief op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, integrale handhaving, bodem en water, geluid, lucht en 
gezondheid, vergunningverlening, juridische zaken en beleid, bouwtaken en archeologie, milieueducatie, milieucommunicatie en recreatie.

Deelnemende partijen 15 gemeenten van Zuidoost- en Noordwest Utrecht

Openbaar belang en ontwikkelingen De ODRU is een gemeenschappelijke regeling die bestaat uit 15 gemeenten: Bunnik, De Bilt, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zeist, Montfoort, Oudewater, Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. In 2020 heeft de ODRU 
zich, naast de reguliere werkzaamheden die zij voor de gemeente Rhenen verricht, een groot aantal andere projecten uitgevoerd. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

1. Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.  
Deze wet zal een grote invloed hebben op het takenpakket van de Omgevingsdiensten en hun werkwijze. De ODRU is pro-actief in de aanpak 
van deze transitie. Zo vervult zij een actieve rol in de overdracht van bodemtaken van provincie aan gemeenten. 
2. Opstellen nieuwe bodemkwaliteitskaart. 
Dit is noodzakelijk geworden vanwege de PFAS-problematiek. De nieuwe bodemkwaliteitskaart maakt het in veel gevallen weer mogelijk om grond 
te verplaatsen. (Bouw)projecten, die door de PFAS-problematiek waren stilgevallen, kunnen hierdoor weer worden vlotgetrokken. Dit project toont 
de meerwaarde van regionale samenwerking. De ODRU kon dit project sneller en goedkoper uitvoeren dan wij dit als individuele gemeente hadden 
kunnen doen. 
3. Toezicht energiebesparing bij bedrijven. 
Bedrijven zijn sinds juli 2019 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Zij moeten hier 
bovendien het bevoegd gezag (de gemeente) actief over informeren. De ODRU voert voor ons het toezicht hierop uit. Omdat de regelgeving relatief 
nieuw is, is hier afgelopen jaar zwaar op ingezet. Hiermee draagt de ODRU bij aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
4. Kostenreductie 
De ODRU heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de financieringsstructuur van de ODRU in vergelijking met andere omgevingsdiensten. Daarnaast is 
de ODRU, op verzoek van het algemeen bestuur, gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om kosten te reduceren. Dit heeft nog niet tot 
concrete resultaten geleid. Dit zal in 2021 verder uitgekristalliseerd worden.

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

Eigen Vermogen 31-12-2019: €1.749.711 31-12-2020: € 1.157.790,

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 7.699.971 31-12-2020: € 7.863.561

Resultaat GR 2020 Het resultaat over 2020 bedraagt € 125.764

Bijdrage gem Rhenen 2020: € 380.432

H 3.2 deelprogramma ruimtelijke ontwikkeling

Wie hadden we daarbij nodig?
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H3.2deelprogramma ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) vervolg

Relatie beoogd maatschappelijk 
effect

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

Risico’s Een aantal zaken kunnen ODRU in de toekomst beïnvloeden en brengen mogelijk (financiële) risico’s met zich mee: 
a. Wet kwaliteitsborging en verplichte overdracht taken vanwege wetswijziging 2017 (Bor) 
b. Kosten RUD-vorming (mogelijk in toekomst); 
c. Eventuele gevolgen Omgevingswet.

Doelen/ontwikkelingen 2020 De ODRU is bezig met de interne ontwikkeling door middel van verschillende programma’s die worden uitgerold binnen de organisatie. 
De ODRU onderscheid drie belangrijke externe ontwikkelingen voor de beleidsperiode 2019-2022 waarop de organisatie moet worden aangepast: 
• De Omgevingswet 
• Klimaat en energietransitie 
• Digitalisering en informatievoorziening. In 2020 heeft de ODRU haar verantwoording naar de gemeente inhoudelijk verbeterd.  

Programma 3 Fysiek

Deelprogramma 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling

(concept) 
jaarrekening 2020

Begroting 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374595
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374618
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Verklaring verschillen JRR2020

1. De implementatie omgevingswet is na de zomer gestart. De voorbereidingen voor de pilot Remmerden hebben in 2020 plaatsgevonden.  
In 2020 zijn voor deze activiteiten minder kosten gemaakt dan begroot, zodat minder is onttrokken aan de reserves.

75.000 V

2. De voorbereidingen voor de omgevingsvisie  en de visie buitengebied zijn gestart. In 2020 zijn hiervoor minder kosten gemaakt dan begroot.
Voor het resterende begrote bedrag is een budgetoverheveling doorgevoerd. 

30.000 V

3. Er zijn meer principeverzoeken, omgevingsvergunningen en bestemmingswijzigingen aangevraagd. Hiervoor zijn ook extra advies- en onderzoekskosten gemaakt.  62.000 V

4. De advieskosten Wonen zijn lager, de werkzaamheden voor de warmtevisie zijn doorgeschoven naar 2021. 20.000 N

5. Er zijn meer percelen restgroen verkocht en geleverd dan begroot. Hier staan hogere begeleidings- en advieskosten tegenover. Per saldo is sprake van een voordeel. 16.000 V

6. Het grondexploitatieproject Buitenwal is afgesloten in 2020. De voorziening  voor het verlies tot en met 2019 is vrijgevallen. Voor nakomende kosten is een voorziening 
van € 70.000 opgenomen. Het project sluit met een jaarverlies van € 64.600; dit verlies is conform raadsbesluit onttrokken aan de algemene reserve. Ook het grondexploi-
tatie-project Bosje fase 3 is afgesloten in 2020. Voor nakomende kosten is een voorziening van € 50.000 opgenomen. Het project sluit met een jaarwinst van € 185.900; 
deze winst is conform raadsbesluit toegevoegd aan de algemene reserve. De grondexploitatieprojecten Achterberg en Rhenen Noord hebben vertraging opgelopen. 
Hierdoor zijn de begrote opbrengsten uit grondverkopen niet gerealiseerd en vallen de kosten lager uit. 

32.000 N

7. Bij de faciliterende grondexploitatie Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55 is een intentieovereenkomst afgesloten met de ontwikkelaar. De eerste termijn uit deze overeen-
komst is bij de ontwikkelaar in rekening gebracht, waarbij een deel van de opbrengt naar 2021 gaat voor nog te maken kosten.  Bij de faciliterende grondexploitatie Voge-
lenzang zijn bijdragen ontvangen inzake de boeteclausule sociale koopwoning; deze boetebedragen ad € 21.000 dienen bij de bestemming van het jaarrekening resultaat 
aan het vereveningsfonds sociale woningbouw toegevoegd te worden.  Voor de faciliterende grondexploitaitie DAMKRO is de vooruitontvangen bijdrage uit voorgaande 
jaren vrijgevallen, wat niet voldoende is om de gemaakte kosten te dekken. Er zijn nog wat nazorgkosten gemaakt voor afgesloten projecten. 

70.000 N

Wat heeft het gekost?

 Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 1.576.500 V 368.500 V 1.945.000 V 1.436.500 V 508.500 N

Lasten 1.885.500 N 1.183.000 N 3.068.500 N 2.563.000 N 505.000 V

A. Saldo van baten en lasten 309.000 N 814.500 N 1.123.500 N 1.127.000 N 3.500 N

Onttrekking reserves 0 N 782.000 V 782.000 V 763.500 V 18.500 N

Toevoeging reserves 0 N 164.000 N 164.000 N 230.000 N 66.000 N

B. Mutaties reserves 0 N 618.000 V 618.000 V 533.000 V 85.000 N

Resultaat (A+B) 309.000 N 196.500 N 505.500 N 593.500 N 88.000 N

Productenraming 2020
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Reserves en voorzieningen

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

05 - Bovenwijkse voorzieningen € 183.500 € 0 € 183.500 € 0 € 0 € 183.500

26 - Bodemsanering € 95.000 € 0 € 95.000 € 0 € 0 € 95.000

35 - Sociale woningbouw € 191.000 € 0 € 191.000 € 7.000 € 0 € 198.000

36 - Ruimtelijk ordening € 100.500 € 0 € 100.500 € 0 € -5.000 € 95.500

42 - Stedelijke Vernieuwing € 81.500 € 0 € 81.500 € 0 € 0 € 81.500

48 - Projectenreserve € 684.000 € -76.500 € 607.500 € 1.500 € -216.000 € 393.000

11 - Grondexploitaties € 14.500 € 0 € 14.500 € 120.000 € 0 € 134.500

Verklaring verschillen JRR2020

8. Conform raadsvoorstel zijn de boekwaarden van het voormalig Dorpshuis Elst en Woudmees afgeboekt. Deze kosten worden gecompenseerd door 
een begrote onttrekking uit de algemene reserve. De voorbereidingskosten voor herontwikkeling zijn lager uitgevallen. 

24.000 V

9. Een groot projecten waarvoor een bouwvergunning was aangevraagd is door aanpassingen op een substantieel lager bedrag uitgekomen. 
Daarnaast is een budgetvoordeel in 2020 tweemaal verwerkt. Eind 2020 zijn bouwvergunningen aangevraagd, die niet in 2020 zijn afgehandeld; 
hiervan is de opbrengst naar 2021 gebracht.  

141.000 N

10. De loonkosten vallen lager uit. Nieuw ingevulde functies laten lagere kosten zien dan begroot. 54.000 V

11. Overige verschillen 1.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 3.500 N

1. Er is minder onttrokken aan de reserves omdat voor de implementatie van de omgevingswet in 2020 en de pilot Remmerden minder kosten zijn gemaakt. 65.300 N

2. De budgetoverheveling voor de omgevingsvisie en de visie buitengebied was niet begroot 30.000 V

3. Omdat de warmtevisie is doorgeschoven naar 2021 heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. 20.000 N

4. De kosten voor de visie plangebied Gedachteniskerk die zijn onttrokken aan de reserve bestemmingsplannen vallen hoger uit. 2.000 V

5. Het onderzoek naar de woonbehoefte op het woonwagenkamp is doorgeschoven naar 2021, omdat deze tegelijk met de actutalisatie van de woonvisie wordt uitgevoerd 7.300 V

6. Voor project Buitenwal is het verlies 7.500 hoger uit dan het eerder geprognosticeerde bedrag van 57.000. 7.500 V

7. Bij project het Bosje fase 3 komt de winst 28.000 lager uit dan het eerder geprognosticeerde bedrag van 214.000 28.000 N

8. Overige verschillen 3.300 N

Verschil in Mutaties reserves 85.000 N
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat wilden we bereiken? 
3.3 Beleidsdoel Duurzaamheid
Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 
2050, energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050.
3.3.1 Rhenen is een gemeente met een gezonde, stille en veilige leefomgeving, we besparen 

energie en wekken energie duurzaam op.

Bestuursprogramma en overige activiteiten Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Uitvoeren routekaart 
Duurzaamheid

Bij de uitvoering van de routekaart zijn diverse onderdelen 
uitgevoerd. Voor het opwekken van duurzame energie is 
regionaal de eerste RES vastgesteld. Ook wordt gekeken naar 
mogelijke locaties in Rhenen voor de opwek van duurzame 
energie. Een beleidskader voor zon op land is opgesteld en 
voorgelegd aan de raadscommissie in december.

Ruimtelijke adaptatie 
verankeren in beleid

Vanwege Coronamaatregelen is het opstellen van een be-
leidsplan Ruimtelijke adaptatie doorgeschoven in de planning 
(inclusief het gemeentelijk rioleringsplan). Verwachting is dat 
besluitvorming plaats zal vinden vierde kwartaal 2021

Bewonersavonden 
energetisch renoveren in 
samenwerking met Plat-
form Duurzaam Rhenen 
organiseren. Samenwerken 
met woningcorporaties en 
netwerkbeheerders

Fysieke inwonersavonden konden door Corona niet worden 
georganiseerd. Wel zijn inwoners via diverse kanalen geatten-
deerd op de diensten van het energieloket, de mogelijkheid 
van een persoonlijk advies en het ontzorgen bij de uitvoer 
van maatregelen. Doordat mensen meer thuis waren merkte 
het energieloket dat de vraag naar advies groter werd. In 
oktober is de duurzaamheidslening vervangen door een lening 
duurzaam wonen. Hierin is het pakket maatregelen om een 
woning te verduurzamen uitgebreid met o.a. asbestverwij-
dering, regenwaterberging en aanpassingen om langer in de 
woning te kunnen blijven wonen.
Om inwoners te stimuleren hun woning te isoleren worden 
vanaf januari een 50-tal warmtescans aangeboden, inclusief 
een besparingsadvies. Voor 2021 zijn in het eerste kwartaal 
2 bewonersavonden gepland, welke (waarschijnlijk) digitaal 
zullen plaatsvinden

3.3
DUURZAAM-
HEID

Deelprogramma
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Energie en klimaat

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg 

Bewonersavonden 
energetisch renoveren in 
samenwerking met Plat-
form Duurzaam Rhenen 
organiseren. Samenwerken 
met woningcorporaties en 
netwerkbeheerders

Met woningcorporatie en netbeheerder wordt samengewerkt 
bij het verduurzamen van woningen, de warmtetransitie en 
netcapaciteit.

Een warmteplan opstellen. 
Hoe verwarmen we onze 
woningen zonder gas?

Medio 2020 is gestart met ons warmteplan. Informatie-
bijeenkomsten voor de raad, stakeholders (zowel in- als 
extern) en voor bewoners hebben plaatsgevonden. Gezien 
de beperkingen vanwege Corona zijn de laatste 2 digitaal 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is bij deze verschil-
lende belanghebbenden naast het geven van informatie ook 
opgehaald wat belangrijk wordt gevonden. Hiermee worden/
zijn uitgangspunten opgesteld, welke zwaarder mee gaan 
wegen bij de keuze van mogelijke maatregelen per wijk. Zo 
worden de lokale belangen al bij het opstellen van de eerste 
versie meegenomen.

Oplevering Regionale Ener-
gie Strategie (RES)

De concept RES is voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad 
heeft op 7 juli 2020 besloten om op basis van de concept 
RES het proces met de regionale stakeholders en het Rijk te 
vervolgen naar de RES 1.0. De concept RES is op 1 oktober 
ingediend bij het Rijk. Daarna is er een doorstart gemaakt op 
weg naar de RES 1.0. Volgens de huidige landelijke planning 
moet de RES 1.0 op 1 juli 2021 bij het Rijk worden ingeleverd.

Verbeteren van de (digita-
le) informatievoorziening 
naar onze inwoners

Op de website Rhenen.nl is een tegel duurzaamheid. 
Hieronder wordt de informatie voor inwoners uitgebreid en 
wordt doorverwezen naar verdere informatie op de website 
duurzaamrhenen.nl. Najaar 2020 is een reeks artikelen over 
het verduurzamen van woningen gepubliceerd.

Inwoners stimuleren  
minder steen en meer 
groen in hun tuin toe te 
passen

Projecten zoals kli-maatje, groene schoolpleinen, project 
Heuvelrugtuinen en de inzet van afkoppelcoaches worden 
in 2020 en 2021 opgepakt en uitgevoerd. Gezamenlijke 
voorlichtingscampagne ga Rhenen ontstenen en vergroenen 
samen met Rhenam

Aansluiten bij maatregelen 
vanuit klimaatadaptie

Het beleidsplan ruimtelijke adaptatie is een vertaling van de 
bestuurlijke ambitie Rhenen klimaatbestendig en waterro-
buust in 2050 naar maatregelen. Deze maatregelen vinden 
aansluiting met diverse andere beleidsplannen en visies. 

Impuls saneringsprojecten 
Geluid

In 2020 is het project voor de geluidsanering van de wonin-
gen aan de Rijksstraatweg gestart. Een groot deel van de 25 
woningen is inmiddels opgeleverd. Verder is er een sanerings-
programma voor de sanering van 22 zogenaamde ‘restwonin-
gen’ opgesteld. Dit ligt tot eind december ter inzage. 

Overige activiteit: 

Voorbereiden lening  
Duurzaam Wonen

De verordening is op 7 juli 2020 vastgesteld door de raad. 
Deze is op 1 oktober 2020 in werking getreden. De regeling 
wordt onder de aandacht gebracht van inwoners en we hou-
den bij of er goed gebruik gemaakt wordt van deze regeling 
en of aanpassingen nodig zijn.

Indicatoren en 
algemene gegevens

H3.3deelprogramma duurzaamheid

Hoe monitoren we dat?

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/energietransitie
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366404
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

24 - Duurzaamheid € 72.500 € 0 € 72.500  € 237.000 € -12.000 € 297.500

Productenraming 2020

 Financiën 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 2.000 V 1.000 N 1.000 V 180.000 V 179.000 V

Lasten 310.000 N 98.000 N 408.000 N 413.000 N 4.500 N

A. Saldo van baten en lasten 308.500 N 99.000 N 407.500 N 233.000 N 174.500 V

Onttrekking reserves 14.500 V 98.000 V 112.500 V 24.000 V 88.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 19.000 N 19.000 N

B. Mutaties reserves 14.500 V 98.000 V 112.500 V 5.000 V 107.500 N

Resultaat (A+B) 294.000 N 1.000 N 295.000 N 227.500 N 67.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Mede door corona zijn er minder kosten gemaakt voor voorlichting over energiebesparing. Het onderzoek inzake de verkenning van het opwekken van duurzame 
energie binnen de gemeente loopt door in 2021. Hierdoor is minder onttrokken aan de reserves (€ 73.500). De werkzaamheden voor de transitievisie warmte zijn ge-
start in 2020 en lopen eveneens door in 2021 (budgetoverheveling € 19.000). 

86.000 V

2. Er zijn geen kosten voor bodemsanering gemaakt. De bodemsanering is gekoppeld aan de aanpassing van de riolering fase 2 Zwarteweg welk in 2020 niet is uitge-
voerd. Er heeft ook geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. 

15.000 V

3. Voor saneringsprojecten geluid was € 12.500 begroot. De kosten voor geluidswerende maatregelen zijn uitgekomen op € 196.000. Het betreft met name woningen 
aan de Rijksstraatweg in Elst. Tegenover de uitgaven staat een subsidie van € 180.000. 

3.000 N

4. De loonkosten vallen lager uit doordat de invulling van vacatureruimte is vertraagd. 58.000 V

5. Overige verschillen 18.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 174.500 V

1. De budgetoverheveling voor de transitievise warmte was niet begroot. Hier staan lagere lasten tegenover. 19.000 N

2. De onttrekking aan de reserve bodemsanering heeft niet plaatsgevonden. De bodemsanering is gekoppeld aan de aanpassing van de riolering fase 2 Zwarteweg welke 
in 2020 niet is uitgevoerd. Hier staan lagere lasten tegenover. 

15.000 N

3. Voor de werkzaamheden die doorlopen in 2021 zoals voorlichting over energiebesparing en opwekken van duurzame energie is minder onttrokken 
aan de reserves dan begroot. 

73.500 N

Verschil in Mutaties reserves 107.500 N

Wat heeft het gekost?

Reserves en voorzieningen

H3.3 deelprogramma duurzaamheid
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4

Programma
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
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Maatschappelijk doel
Rhenen is een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning voor inwoners 

met een ondersteuningsbehoefte.

De samenhangende ambitie van twee hoofdopgaven
Voor het Sociaal Domein in Rhenen zijn twee met elkaar samenhangende hoofdopgaven 
benoemd. 

1. De Vitale Samenleving
Het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij elkaar en hun leefomgeving en het 
vergroten van de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en zelfredzaamheid

2. Maatwerkondersteuning
Het zorgen voor duurzaam beschikbare en betaalbare ondersteuning op maat, passend bij de 
persoonskenmerken en situatie van hen die daar een beroep op moeten doen

De vitaliteit van de samenleving en de mate waarin een beroep wordt gedaan op de overheid 
voor ondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn tot op zekere hoogte 
communicerende vaten. Hoe meer mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, hoe minder 
er een beroep wordt gedaan op door de overheid georganiseerde zorg en ondersteuning. Dit 
gegeven blijft belangrijk voor onze koers voor de komende jaren. Het betekent dat we hoe dan 
ook willen blijven investeren in vitalisering en preventie.

We werken aan het verminderen van de druk op de maatwerkvoorzieningen, door welzijns-
voorzieningen op te zetten en in te zetten, die de onderlinge verbondenheid tussen inwoners 
versterken en waarbij vitale inwoners zich ook inzetten voor meer (tijdelijk) kwetsbare en 
minder zelfredzame inwoners. Uitgangspunt daarbij is dat dit zoveel als mogelijk hun zelfred-
zaamheid vergroot. Op die manier blijft de zorg en ondersteuning beschikbaar voor hen die 
echt niet zonder kunnen en bovendien betaalbaar voor de samenleving.  

Het bouwen aan een vitale Rhenense samenleving willen we kenmerken als een voortdurende 
ambitie die ook de komende jaren centraal zal staan in ons werk. Evenals de zorg voor goede 
en passende ondersteuning voor inwoners die tijdelijk of structureel aangewezen zijn op deze 
ondersteuning. 

Bij de uitvoering van het bestuursprogramma “Samen werken aan Verbinding en Vertrouwen” 

ligt het accent op verankeren, verstevigen en uitbouwen van wat er tot nu toe is ontwikkeld. 
Ook in 2020 is conform deze opdracht aan de twee hoofdopgaven gewerkt.

Vitale Samenleving
Contacten met inwoners
Zo goed en kwaad als dat ging in Coronatijd is het afgelopen jaar geprobeerd de contacten 
met inwoners in stand te houden. Prioriteit lag daarbij bij kwetsbare inwoners. Om te voor-
komen dat zij in de problemen zouden komen, heeft de aandacht zich met name gericht op 
het vinden van alternatieve manieren om hen te ondersteunen. Zo heeft de gemeente tijdens 
de eerste coronagolf samen met het netwerk informele zorg (wat bestaat uit vrijwilligersor-
ganisaties) een folder over praktische hulp samengesteld en verspreid. Er is ook een  digitaal 
netwerk in het leven geroepen om te monitoren hoe het gaat met kwetsbare inwoners in 
Coronatijd.

Gemeentelijke accommodaties
De gemeentelijke accommodaties zijn meer gesloten dan open geweest. Daar waar het kon en 
mocht, zijn zij vaak voor kortere duur op een alternatieve wijze open geweest met inachtne-
ming van de Coronarichtlijnen, zoals bijvoorbeeld het Talenthouse in Elst.

Verder uitdenken en Ontwikkelen
Bij projecten die in de ontwikkelfase zitten kon er digitaal vergaderd worden, om zo toch 
onderwerpen met elkaar te bespreken en voortgang te boeken. Denk hierbij o.a. de gesprek-
ken over de leefbaarheidsprojecten in Elst en aan het verbeteren en bekendheid geven van 
de website samen.rhenen.nl. In de beleidsverantwoording treft u nog verschillende andere 
voorbeelden aan. 

Maatwerk
Voor het Jeugddomein stonden ook in 2020 vooral de zorgelijke tekorten op de jeugdhulp en 
het hiervoor ingerichte beheer instrumentarium centraal. Hierover hebben u in 2020 afzon-
derlijke informatienota’s bereikt. We blijven er –samen met de Regio Foodvalley - alles aan 
doen om deze tekorten zoveel als mogelijk te beperken, zowel aan de inkomsten- als aan de 
uitgavenkant. Daarnaast werken we via het transformatieplan jeugd aan nieuwe werkwijzen, 
methodieken en vormen van jeugdhulp passend bij de voor dit domein geformuleerde doel-
stellingen en uitgangspunten.

Het aantal uitkeringsgerechtigden binnen het domein van de Participatiewet is ondanks de 

H4 inleiding programma sociaal maatschappelijk
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crisis redelijk gelijk gebleven. Dat hangt samen met de steunmaatregelen van het kabinet (zo-
als NOW, TOZO), maar ook met de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Ook de manier 
waarop IW4 de crisis het hoofd heeft geboden door onder deze moeilijke omstandigheden 
open te blijven droeg hieraan bij.

Met de gemeente Veenendaal en IW4 – en met UWV, gemeenten, onderwijs en werkgevers in 
de Regio Foodvalley – blijven wij werken aan een goede ondersteuning van inwoners die hun 
werk in deze crisis verliezen. Wij zetten daarbij in op mobiliteit: van werk naar werk trajecten, 
omscholing. Voor wie nu geen mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan zorgen we voor 
passende ondersteuning in de gedachte van lokaal maatwerk.

We hebben het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor ondersteuning 
bij financiële zorgen en schulden. Toch zagen we, ook landelijk, geen of weinig toename aan hulp-
vragen. Nu de crisis langer duurt en dieper is geworden zullen deze vragen alsnog gaan komen. 

Bij de Maatschappelijke Ondersteuning waren in 2020 de effecten van de invoering van het 
abonnementstarief goed zichtbaar. Naast de stijging voor huishoudelijke hulp, zien we ook 
een stijging in de uitgaven van de individuele begeleiding. Dit zal het gevolg zijn van het 
abonnementstarief maar ook het gevolg van de Coronacrisis. Tevens is er verder ingezet op de 
mantelzorgondersteuning. Zowel in de praktische ondersteuning als de ondersteuning door 
de consulenten door middel van gesprekken met de mantelzorger. Daarnaast heeft het werk 
van het Sociaal Team tijdens de lockdown vooral in het teken gestaan om in contact te blijven 

met kwetsbare cliënten die tijdelijk geen of minder ondersteuning kregen vanwege het sluiten 
of minder open zijn van de dagbestedingen. En vanwege de begeleiding die vooral op afstand 
door middel van (beeld)bellen plaatsvond. Om te zorgen dat het zorglandschap met zorgaan-
bieders overeind blijft, zijn er afspraken met zorgaanbieders gemaakt conform de richtlijnen 
van de VNG over de omzetgarantie en de meerkosten. 

Wat wilden we bereiken? 
Beleidsdoel 4.1 - Jeugd preventief
Een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin jonge inwoners opgroeien onder gezonde en 
veilige omstandigheden en in staat zijn zich te ontwikkelen en ontplooien.
Beleidsdoel 4.2 - Jeugd maatwerk
Gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
Beleidsdoel 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief
Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die onderling 
betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen.
Beleidsdoel 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk
De inwoners voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
Beleidsdoel 4.5 - Participatie preventief
Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.
Beleidsdoel 4.6 - Participatie maatwerk
Inwoners doen mee naar vermogen en zijn zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam. Inwoners 
(dichter bij huis) helpen rondom werk en inkomen.

H4inleiding programma sociaal maatschappelijk

Deelprogramma Primitief Na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk vs na 

wijziging

4.0 - Programma Sociaal Domein 17.000 N 8.000 N 0 N 8.000 V

4.1 - Jeugd preventief 1.244.000 N 1.252.000 N 1.249.000 N 3.000 V

4.2 - Jeugd maatwerk 5.137.500 N 5.706.000 N 5.739.500 N 33.500 N

4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief 3.007.000 N 3.062.500 N 3.070.500 N 8.500 N

4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk 3.732.500 N 4.183.000 N 4.297.500 N 115.000 N

4.5 - Participatie preventief 224.500 N 259.500 N 164.500 N 95.000 V

4.6 - Participatie maatwerk 3.437.500 N 3.630.000 N 3.366.000 N 263.500 V

Totaal programma 16.800.500 N 18.100.000 N 17.887.500 N 212.500 V

Wat heeft het gekost?
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4.0

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 17.000 N 70.000 N 87.500 N 66.500 N 20.500 V

A. Saldo van baten en lasten 17.000 N 70.000 N 87.500 N 66.500 N 20.500 V

Onttrekking reserves 0 N 79.500 V 79.500 V 66.500 V 13.000 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 0 N 79.500 V 79.500 V 66.500 V 13.000 N

Resultaat (A+B) 17.000 N 9.500 V 8.000 N 0 N 8.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Er was begroot € 13.500 in te zetten voor de netwerken. Er is maar 1k uitgegeven. 13.000 V

2. Overige verschillen 7.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 20.500 V

1. Het budget voor de netwerken in 2020 van € 13.500 is maar voor € 1.000 ingezet. Hierdoor is een lagere onttrekking uit de reserve budgetoverheveling nodig. 13.000 N

Verschil in Mutaties reserves 13.000 N

4.0
SOCIAAL 
DOMEIN

Deelprogramma

Wat heeft het gekost?
Van 2016 tot 2019 is er middels een programmatische aanpak gewerkt aan een aantal ontwikkelopgaven. Eenaantal ontwikkelopgaven liepen door in 2020, te weten: samenhangende aanpak, 
werken met netwerken (zoals Meedoen en Waardevol Zelfstandig thuis) en het accommodatie- en vastgoed beleid inclusief sociaal beheer. Deze zijn in dit deelprogramma opgenomen.
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4.1
JEUGD - 
PREVENTIEF

Deelprogramma

H4.1deelprogramma jeugd preventief

Wat wilden we bereiken? 

Beleidsdoel 4.1 - Jeugd preventief

Een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin jonge inwoners opgroeien onder gezonde en 
veilige omstandigheden en in staat zijn zich te ontwikkelen en ontplooien.

4.1.1 Jonge inwoners leven gezonder en krijgen optimale ontwikkelingskansen en ont-
plooiingsmogelijkheden.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Plan voor accommodatie 
gericht op jongeren voor 
Rhenen is onderdeel van 
accommodatiebeleid

Het Talenthouse in Elst, is zoveel als mogelijk open geweest 
tijdens de Coronatijd. De openstelling was twee vaste dagdelen 
per week. De activiteiten werden continue aangepast aan de 
Corona maatregelen (bijvoorbeeld maximum aantal jonge-
ren, deelname met aanmelding en type activiteiten met vaste 
zitplaatsen). De animo van tieners en jongeren voor Talenthouse 
in Elst blijft sterk. De pilot loopt tot en met 2021. De behoefte 
aan een structurele jongerenaccommodatie in Elst is er. Wat 
betreft een accommodatie voor jongeren in Rhenen zijn er 
geen ontwikkelingen. In het voorstel voor een multi functionele 
accommodatie (nieuw Gastland), zijn jongeren meegenomen 
die daar tevens gebruik van kunnen maken. Op de korte termijn 
volgen we nauwlettend wat op ons pad komt. Hopelijk brengt 
2021 een concrete oplossing voor een separate jongerenaccom-
modatie in Rhenen.                                                                                                          

Besluitvorming over 
nieuwbouw voor 
Daltonschool en vraag-
stuk tijdelijke huisvesting

Eind 2019 heeft de raad de kredieten beschikbaar gesteld voor 
de realisatie van het IKC. In 2020 is het ontwerp, met de bouwer 
aan tafel, verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp binnen 
budget. Op basis daarvan is in juli 2020 de aannemingsovereen-
komst met de bouwer gesloten. Alle benodigde vergunningen 
zijn verkregen. In september is de sloop gestart van het grootste 
deel van het oude gebouw. Op die plaats komt de nieuwbouw. 
Na wat laatste onderzoeken in de bodem kon op 7 december
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Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Hoe monitoren we dat?

Alcohol -drugspreventie 
aanpak 

Het resultaat van deze collectieve preventieve voorziening is, dat 
er tot nu toe voor drie jongeren verslavingszorg is voorkomen. 
Dit levert een maatschappelijk voordeel op van € 75.000. 
Rhenen heeft van de VNG akkoord gekregen om een procesbe-
geleider te contracteren, die ondersteuning biedt om tot een 
Lokaal Preventie Akkoord te komen in 2021. De kern van het 
akkoord is het bewerkstelligen van een gezonder leven van jong 
en ouder door de volgende thema’s aan te pakken: overgewicht 
(suiker,vet), alcohol- en drugsgebruik en roken. Lokaal bete-
kent in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, 
(sport-) verenigingen, kerken, scholen, ondernemers, huisartsen, 
inwoners etc. 

Wie hadden we daarbij nodig?
Binnen dit deelprogramma is ook de GGDrU nodig. Deze is echter al opgenomen in het deel-
programma 4.3 Maatschappelijke ondersteuning - Preventief.

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg 

Besluitvorming over 
nieuwbouw voor Dalton-
school en vraagstuk tijde-
lijke huisvesting vervolg

de bouw starten. Naar verwachting is de nieuwbouw in oktober 
2021 klaar. Daarna kan het laatste deel van het oude gebouw 
gesloopt worden en wordt het groene schoolplein aangelegd. 
In de openbare ruimte wordt een schoolzone gerealiseerd. In de 
zomer van 2020 zijn twee varianten voor de openbare ruimte 
voorgelegd aan omwonenden. Met die reacties is een voorlopig 
ontwerp gemaakt, dat begin 2021 aan omwonenden wordt 
gepresenteerd. 

Overige activiteiten:

Jongeren ontmoetings-
plek realiseren

De insteek is dat er verschillende ontmoetingsplekken in Elst 
gaan komen die zowel voor jong als ouder ingericht worden. In 
dit participatietraject wordt in samenspraak met jong en ouder 
een wensenlijst gemaakt van locaties en inrichting. In gesprek 
met de Jongerenraad, jongerenwerk, jongeren zelf, de DVDE en 
andere (vertegenwoordigers van) inwoners wordt een wensen-
lijst gemaakt van locaties en inrichting. Het totale voorstel komt 
terug bij het College en de Raad. Verder is rondom het Eierveld 
een buurtgesprek gevoerd met omwonenden en een aantal 
jongeren die daar regelmatig komen. In samenspraak zijn er 
leefregels opgesteld voor die locatie. 

Realiseren beweegtuin Het jongeren initiatief de beweegtuin Vogelenzang is volledig 
opgeleverd per 1 oktober 2020. Het is een geslaagd participatie 
traject geweest, waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt door 
jong en ouder. 

Creëren groene pleinen Het traject Groene pleinen is a.g.v. Corona iets uitgelopen. De 
afsluitende werkplaats is verschoven naar het 1e kwartaal 2021. 
De individuele trajecten met twee scholen (Dalton Rhenen 
nieuwe locatie en Montessori) en kinderopvang SKR, lopen voor-
spoedig. De ontwerpfase bij de Montessori en de kinderopvang 
SKR zijn gestart. Voor het IKC (nieuwe locatie Dalton Rhenen) 
ligt er een ontwerp. 

H4.1 deelprogramma jeugd preventief

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366406
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366405
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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Integraal beleidskader 
Sociaal domein

H4.1deelprogramma jeugd preventief

Beleidsnotities

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal DomeinBeleidskader jeugd Onderwijs

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 529.500 V 172.000 V 702.000 V 491.500 V 210.500 N

Lasten 1.846.000 N 193.500 N 2.039.000 N 1.789.000 N 250.500 V

A. Saldo van baten en lasten 1.316.000 N 21.000 N 1.337.500 N 1.297.500 N 39.500 V

Onttrekking reserves 72.000 V 13.000 V 85.000 V 48.500 V 37.000 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 72.000 V 13.000 V 85.000 V 48.500 V 37.000 N

Resultaat (A+B) 1.244.000 N 8.000 N 1.252.000 N 1.249.000 N 3.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is € 555.500 van het rijk ontvangen. In de gewijzigde begroting hadden wij conform de eerdere beschikking 
nog € 530.000 opgenomen conform de eerdere beschikking. In de begroting gaan we ervan uit dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. De uitgaven in 2020 zijn 
inclusief gemaakte uren € 321.000. Het restant van het ontvangen bedrag blijft op de balans beschikbaar omdat dit gedurende de beleidsperiode 2019-2022 kan worden 
ingezet. Per saldo gaat het om een budget neutrale mutatie. (€ 209.000 voordeel op de baten, € 209.000 nadeel op de baten). Aan het einde van de beleidsperiode mag 
maximaal de helft van het beschikte bedrag over 2022 overgeheveld worden naar 2023. Het bedrag dat daarboven resteert moet terugbetaald worden aan het Rijk.  Voor 
de beleidsperiode 2019-2022 zijn de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op een andere manier verdeeld onder gemeenten. Deze nieuwe verdeling leidt tot 
een aanzienlijk hogere rijksbijdrage dan in de voorgaande beleidsperiode.  We zoeken naar manieren om de middelen in te zetten voor onderwijsachterstanden. 
In de primitieve begroting gingen we nog uit van een rijksbijdrage van € 421.000. De mutaties VJR, NJR en tussentijds worden voor € 109.000 verklaard door de hogere 
rijksbijdrage. Het overige deel van de mutaties heeft te maken met het aan de juiste taakvelden toekennen van baten en lasten.

0 N

2. Voor de tijdelijke huisvesting van de Daltonschool was € 50.000 begroot. De kosten in 2020 zijn € 11.000 geweest. Het restant wordt in 2021 ingezet. 39.000 V

3. Overige verschillen 500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 39.500 V

1. Lagere onttrekking uit de reserve budgetoverheveling voor de kosten tijdelijke huisvesting Daltonschool. 39.000 N

2. Overige verschillen 2.000 V

Verschil in Mutaties reserves 37.000 N

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405701
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs/
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H4.1 deelprogramma jeugd preventief

Reserves&voorzieningen Primitief Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

43 - Lokaal onderwijsbeleid € 147.000 € -14.500 € 132.500 € 0 € -5.000 € 128.000

Investeringen

Reserves en voorzieningen

Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie 2020 Netto restant saldo ultimo 2020

Lopende investeringen

Ver-/nieuwbouw Daltonschool € 3.544.500 € 0 € -577.000 € 2.967.500

Totaal Lopende investeringen € 3.544.500 € 0 € -577.000 € 2.967.500
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H4.2deelprogramma jeugd maatwerk

4.2
JEUGD - 
MAATWERK

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsdoel 4.2 - Jeugd maatwerk

Gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.

4.2.1 Wij zorgen ervoor dat voor iedere jeugdige tijdig passende (jeugd)hulp beschikbaar 
is. De hulpverlening die wij inzetten, sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid van 
het gezin en zijn netwerk.

4.2.2 Wij zorgen dat voor iedere jeugdige tijdig passende jeugdhulp beschikbaar is bij 
gezinnen waar de veiligheid in het geding is.

4.2.3 Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het Sociaal 
Domein. 

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Agenderen tekort aan 
middelen bij 
VNG/Rijk/politiek

Het College blijft aandacht vragen bij de VNG/Rijk/poli-
tiek voor de tekorten bij jeugd. Veelal trekken we hierin op 
met de samenwerkende gemeenten in de jeugdhulpRegio 
Foodvalley. De wethouders van Ede en Nijkerk zijn lid van de 
VNG-Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Zij hebben ook 
(in)direct contact met de verantwoordelijke minister. 

Monitoren transformatie-
plan jeugd

De eerste resultaten van de transformatieopgaven jeugd zijn 
zichtbaar. In november 2020 is een informatienota op-
gesteld over transformatie jeugd. Zie verwijzing. 

Beheersmaatregelen bij
jeugd (pag. 87 van de  
begroting 2019)

Er zijn diverse beheersingsmaatregelen getroffen om de uit-
gaven jeugd terug te dringen. Steeds opnieuw wordt gezocht 
naar nieuwe maatregelen. In november 2020 is een informa-
tienota hierover opgesteld. Zie verwijzing. 
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Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg 

Overige activiteiten:

Extra rijksmiddelen jeugd-
hulpbudget doorgetrokken 
in 2022 en 2023

Bij de septembercirculaire 2020 zijn eenmalig middelen 
toegevoegd aan het gemeentefonds voor 2022. Voor 2023 
en verder mogen gemeenten vooralsnog een stelpost ramen 
in hun begroting. 
Onderzoeksbureau AEF heeft op 15 december 2020 haar 
onderzoek “Stelsel in groei” gepubliceerd. Hieruit bleek dat 
gemeenten in 2019 een tekort op jeugd hadden van 1,6 - 1,8 
miljoen euro. 
Een nieuw kabinet zal naar verwachting een besluit nemen 
of structurele middelen zullen worden toegevoegd aan het 
gemeentefonds, en welke maatregelen er genomen kunnen 
worden om de kosten te verlagen.

Aanbesteding Routevervoer 
(inclusief leerlingenvervoer)

De aanbesteding is definitief gegund. Mijlpaal hierbij is dat 
hierbij afspraken zijn gemaakt over zero-emissie in 2025.

Wie hadden we daarbij nodig?
Binnen dit deelprogramma is ook de GGDrU nodig. Deze is echter al opgenomen in het deel-
programma 4.3 Maatschappelijke ondersteuning - Preventief.

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Integraal beleidskader 
Sociaal domein

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 286.000 V 168.500 N 117.500 V 104.000 V 13.000 N

Lasten 5.513.500 N 379.500 N 5.893.000 N 5.843.500 N 49.500 V

A. Saldo van baten en lasten 5.227.500 N 548.500 N 5.776.000 N 5.739.500 N 36.500 V

Onttrekking reserves 90.000 V 20.000 N 70.000 V 0 N 70.000 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

B. Mutaties reserves 90.000 V 20.000 N 70.000 V 0 N 70.000 N

Resultaat (A+B) 5.137.500 N 568.500 N 5.706.000 N 5.739.500 N 33.500 N

Wat heeft het gekost?

H4.2 deelprogramma jeugd maatwerk

Productenraming 2020

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal Domein

Plan van aanpak 
terugdringen uitga-
ven jeugdhulp

Beleidskader jeugd

Transformatie 
jeugd

Onderwijs

Maatregelen voor 
uitgavenvermin- 
dering jeugd

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366408
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366407
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3376403
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405701
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3376405
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3376404
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Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

18 - Sociaal Domein € 237.500 € 0 € 237.500 € 0 € 147.500 € 90.000

Verklaring verschillen JRR2020

1. Overschrijding leerlingenvervoer door hogere kosten nieuwe vervoerder dan begroot. Tijdens het aanbestedingsproces was de aanname dat de kosten met 25% zou-
den stijgen. Dit is ook in de voorjaarsrapportage 2020 verwerkt (mutatie van 63k). De aanbestedingsprocedure en de daarbij horende regels hebben als uitkomst dat 
we voor de duurste aanbieder moesten kiezen.

48.000 N

2. Hogere uitgaven in 2020 aan regionaal ingekochte zorg uit oudere jaren dan was verwacht. Omdat zorgkosten nog tot 5 jaar na leveren van de zorg kunnen worden 
gedeclareerd is in 2020 een rekening ontvangen van zorgkosten uit 2019 en eerder. Hiervoor was een bedrag op de balans gereserveerd, maar dit was onvoldoende.

50.000 N

3. Voordeel op de uitvoeringskosten Jeugd, door:  
- vijf maanden minder kosten voor de samen met de gemeente Scherpenzeel in dienst genomen gedragswetenschapper. Zij kon niet eerder dan 1 juni beginnen, terwijl 
er begroot was vanaf 1 januari.  
- het stoppen per 1 mei van de Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH). Dit scheelt vier uren per week over een periode van acht maanden. Daarentegen is de in-
zet van de SOH in Elst per 1 mei verhoogd van vier naar vijf uren per week. Door corona is het niet mogelijk een nieuwe SOH te laten beginnen. Zodra dit wel mogelijk 
is wordt dit opgepakt. 
- het geen doorgang vinden van diverse groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie - bijvoorbeeld Blij met Mij - door corona.

73.500 V

4. Voordeel op inhuur en salarisbudget. Er was begroot om voor € 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. 
Deze inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Door corona moest het jeugdteam andere prioriteiten stellen. Er kon daardoor nagenoeg geen uitvoering worden gege-
ven aan de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. In 2021 wordt hierover een informatienota uitgebracht. 

56.000 V

5. Overige verschillen 5.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 36.500 V

1. Er was begroot om voor € 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen kosten jeugdhulp. Deze inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevon-
den, waardoor de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein niet hoeft plaats te vinden. 

70.000 N

Verschil in Mutaties reserves 70.000 N

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging
De mutaties van de begroting zijn naast het leerlingenvervoer (63k) ook de toename van de regionale zorgkosten (150k) en de toename van de corona kosten (150k). 
De mutatie in de baten wordt met name veroorzaakt door het verwerken van de stelpost, die was opgenomen voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen 
uitgaven jeugdhulp (225k).

Reserves en voorzieningen
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4.3
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING
- PREVENTIEF

Deelprogramma

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Bestaande welzijns-
voorzieningen door- 
ontwikkelen en borgen

Het welzijnswerk is in 2020 verder doorontwikkeld, doordat alle 
activiteiten gemonitored en inzichtelijk gemaakt worden vanuit 
de werkwijze van het kwaliteitskompas. Zo is er een kwaliteits-
kompas over de activiteiten van het welzijnswerk rond informele 
zorg en een kompas over de leefbaarheidsaanpak in Rhenen-Hoog 
uitgewerkt. In 2020 heeft de welzijnsconsulent zich ingezet, om 
kwetsbare inwoners door te geleiden naar ontmoetingsactivi-
teiten en informele zorg door vrijwilligers. De gemeente heeft 
tijdens de eerste coronagolf samen met het netwerk informele 
zorg (wat bestaat uit vrijwilligersorganisaties) een folder over 
praktische hulp samengesteld en verspreid. In deze folder kunnen 
kwetsbare inwoners veel informatie vinden over allerlei soorten 
praktische hulp. Hiernaast zijn inwoners geïnformeerd over pas-
send vrijwilligerswerk door de website samen.rhenen.nl. Om meer 
bekendheid van de website te bereiken is de website dooront-
wikkeld en heeft er een campagne via de social media plaatsge-
vonden. Vanaf medio maart hebben de welzijnsactiviteiten in de 
gemeentelijke accommodaties verschillende keren tijdelijk stil 
gelegen, door de coronamaatregelen. De welzijnsprofessionals 
en kwartiermaker sociaal beheer hebben hun activiteiten in deze 
perioden zo veel als mogelijk op alternatieve manieren vorm 
gegeven. Doel hiervan is om kwetsbare inwoners toch op andere 
manieren te ondersteunen. Hiernaast is er vanaf maart een 
digitaal netwerk kwetsbare inwoners in het leven geroepen. In dit 
netwerk monitoren we samen met samenwerkingspartners hoe 
het gaat met diverse groepen kwetsbare inwoners in ‘coronatijd’.     

Beleidsdoel 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief

Een leefbare en aantrekkelijke gemeente met gezonde en zelfredzame inwoners, die onderling 

betrokken zijn en bereid zijn elkaar te helpen.

4.3.1 Inwoners leven gezonder, voelen zich veiliger, zijn zelfredzamer en kunnen zich ontplooien.

4.3.2 Inwoners en maatschappelijke organisaties voelen zich meer onderling betrokken en 

verbonden en dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt.

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Bestaande welzijnsvoorzie-
ningen met elkaar verbinden

De verschillende welzijnsprofessionals en voorzieningen werken in 2020 steeds beter met elkaar samen. Een paar voorbeelden hiervan: Werkplaats De Steiger (nieu-
we naam voor het IPP) in de Westpoort en de Buurtgarage in Rhenen-Hoog stemmen hun programma’s op elkaar af en maken gebruik van elkaars ruimtes. In 2021 
zal deze samenwerking worden geïntensiveerd. Het project Gastvrij in de Westpoort wordt uitgebreid naar de Buurtgarage in Rhenen-Hoog en (in 2021) naar het 
Bestegoed in Elst. De kwartiermaker sociaal beheer werkt samen met professionals en vrijwilligers in de Westpoort, de Buurtgarage, het Bestegoed en het dorpshuis 
Achterberg. De website samen.rhenen.nl verbindt vrijwilligers vanuit verschillende organisaties. Het netwerk kwetsbare inwoners verbindt samenwerkingspartners 
rond diverse groepen inwoners die geraakt worden door de coronacrisis.

Opstellen accommodatie- en 
vastgoedbeleid 

Afgerond 
De beleidsstukken zijn vastgesteld in de raad en de financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021.

Variant afweging accommo-
datie- en vastgoed: Toekomst 
van ‘t Gastland/MFG Rhenen

Op 15 december 2020 heeft de raad het voorstel Marktverkenning n.a.v. motie 7 juli MFC Rhenen behandeld en akkoord bevonden. Binnen het kader van een beschik-
baar budget van € 700.000 per jaar aan gemeentelijke exploitatiebijdrage wordt een aanbestedingstraject voor een MFC gebouw in 2021 uitgevoerd. Het gebouw 
bestaat uit een sporthal, zwembad en cultureel ontmoetingscentrum en daarnaast commerciële ruimten ten behoeve van de exploitant. In de 2e helft 2021 verwach-
ten we u de uitkomsten van de aanbesteding en een raadsvoorstel met bijbehorende kosten en gemeentelijke inzet omtrent het vervolgtraject te doen toekomen. 

Invoering sociaal beheer van 
accommodaties

Het afgelopen jaar heeft de kwartiermaker sociaal beheer een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van een nieuwe vorm van beheer van de gemeentelijke accommo-
daties. Het sociaal beheer in de Westpoort, het Bestegoed en de Buurtgarage krijgt steeds meer vorm, m.n. doordat vrijwilligers een grotere rol krijgen in het beheer. In de 
Westpoort zijn al veel verschillende vrijwillige gastheren actief. In het Bestegoed krijgt het huidige beheer een nieuwe rol. De nadruk komt te liggen op het verbinden van 
verschillende partijen en doelgroepen en het zorgen dat er (nieuwe) activiteiten georganiseerd worden voor alle groepen inwoners. Hiernaast zorgt de beheerder er samen 
met de gemeente voor dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn en dat het gebouw toegankelijk is voor alle inwoners. De beheerder krijgt hierbij hulp van de vrijwillige 
gastbeheerder(s). De kwartiermaker is vanaf maart aanspreekpunt voor verenigingen in de accommodaties rond de aanscherping en versoepeling van coronamaatregelen.

Activiteiten volgend op leef-
baarheidsonderzoek Rhenen 
Hoog

In Rhenen-Hoog is een integraal plan van aanpak voor de wijk uitgewerkt, in samenwerking met de in de wijk aanwezige partners. De Buurtgarage aan de Vallei-
weg speelt hierin een belangrijke rol. Deze ontmoetingsplek is opnieuw ingericht, door de inzet van opbouwwerkers en vrijwilligers uit de wijk en heeft een nieuwe 
uitnodigende uitstraling gekregen. Vanuit de Buurtgarage wordt door opbouwwerkers gewerkt aan meer verbinding en ontmoeting tussen inwoners. Zij trekken hierin 
samen op met inwoners en andere partners zoals bijvoorbeeld woningcorporatie Rhenam, het Taalhuis, het jongerenwerk en de buurtsportcoaches. Op deze manier 
motiveren zij jong en oud om mee te doen met (vrijwilligers-)werk. Maar ook om samen te bewegen en inwoners te helpen met bijvoorbeeld taal- en geldproblemen. 
Sinds maart is de Buurtgarage verschillende malen een periode gesloten geweest, als gevolg van de coronamaatregelen. In deze perioden onderhouden de welzijns-
professionals actief en op alternatieve manieren contact met de inwoners uit de wijk.

Aansluiten op leefbaarheids-
plan Elst

Ambtenaren van de gemeente Rhenen nemen deel aan de werkgroepen vanuit Dorpsraad Vereniging Dorpsbelangen Elst (DVDE). Samen met de werkgroep jeugd, 
jonge en oudere inwoners, wordt actief gezocht naar mogelijkheden om ontmoetingsplekken voor jong en oud te realiseren. In samenwerking met de werkgroep 
centrum zijn de eerste stappen gezet om een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. De wens van de werkgroep centrum is om een echte ontmoetingsplek te creëren 
voor de inwoners van Elst, maar ook voor de regio. Een creatief ontwerpbureau is nu samen met de werkgroep en de gemeente aan de slag, om een door de inwoners 
gedragen inrichtingsplan voor het centrum te ontwikkelen. In dit plan komt het fysiek domein aan de orde, maar ook de leefbaarheid, sociale cohesie, duurzaamheid 
en klimaatadaptatie. Andere ontwikkelingen vanuit de werkgroepen hebben de afgelopen periode op een lager pitje gestaan door de corona omstandigheden.

Ontwikkelen integraal 
gezondheidsbeleid inclusief 
uitvoeringsprogramma

De ontwikkeling van een integraal gezondheidsbeleid verbinden we met de ontwikkeling van een Toekomstvisie op Rhenen vanwege de Omgevingswet. Op basis van 
de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid hebben we ambities aangereikt voor de Toekomstvisie Rhenen thema Gezondheid en voor de pilot in Remmerden. In 2021 
gaan we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ook een lokaal Preventie-akkoord opstellen. Dit is gericht op 3 thema’s: voorkomen 
van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken.

H4.3deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief
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Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Maatwerk voorlichting aan 
ouders over nut en noodzaak 
van vaccineren

In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokkencampagne uit. In het najaar volgden de DTP-vaccinaties, de extra HPV-campagne voor 15/16-jarigen en kinkhoest-
vaccinaties. De coronamaatregelen leiden ertoe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te 
kunnen voeren. De meerkosten declareert GGDrU bij VWS.

Ontwikkelen ondersteunings-
structuur voor vrijwilligers

In 2021 gaan we een plan ontwikkelen voor een nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers. Het is belangrijk dat vrijwilligers zich gesteund en gewaardeerd 
voelen. We gaan in het 1e kwartaal van 2021 samen met vrijwilligers een projectvoorstel maken om te komen tot een plan. Hierbij werken we volgens de methodiek 
van waarderend vernieuwen. Eind 2020 is een projectgroep samengesteld.

Ontwikkelen 
ondersteuningsstructuur 
mantelzorgers (beleidskant)

In 2018 bracht de gemeente Rhenen de nota ‘Ondersteuning voor mantelzorgers’ uit. De nota legde een visie neer op mantelzorgondersteuning: versterkend en 
waarderend ondersteuning bieden. Niet uitgaan van problemen of te eenzijdig kijken naar belasting. Maar waar mogelijk en wenselijk versterken: in de eerste plaats 
de mantelzorger, maar ook de netwerken daar omheen. Voor het Sociaal Team werd daarbij een grote rol gezien en die heeft het ST voortvarend opgepakt. Ook het 
Mantelzorgknooppunt heeft daarin een rol toegewezen gekregen: met name verbinden en mogelijk maken. Het Mantelzorgknooppunt heeft zich het afgelopen jaar 
zowel op de mantelzorger als op de netwerken gericht. Enerzijds het met elkaar in contact brengen van mantelzorgers die elkaar kunnen versterken. Anderzijds het 
bijdragen aan netwerken van vrijwilligers en professionals die direct betrokken zijn bij mantelzorgers. Door de coronamaatregelen heeft de ondersteuning aan man-
telzorgers dit jaar (tijdelijk) een alternatieve invulling gekregen. Het Sociaal Team heeft telefonisch contact onderhouden met mantelzorgers en heeft zich ingezet 
voor alternatieve oplossingen. Het Sociaal Team heeft dit gedaan door keukentafelgesprekken te hebben met mantelzorgers en maatwerk te bieden. Waar dat kan 
met ondersteuning door vrijwilligers, wordt dit opgepakt door Welzijn Rivierstroom. Hierbij is zo veel als mogelijk aangesloten bij de recente richtlijn voor mantelzor-
gondersteuning van het Ministerie van VWS. 
In het eerste kwartaal van 2021 wordt een evaluatie van de mantelzorgondersteuning via de leesmap beschikbaar gesteld. Hierin worden zowel de maatwerkactivi-
teiten van het Sociaal Team belicht als de preventieve en collectieve activiteiten van Welzijn Rivierstroom. Voor mantelzorgers is o.a. respijtzorg en huishoudelijke 
ondersteuning beschikbaar. Welzijn Rivierstroom heeft een mantelzorgknooppunt waarin de informatievoorziening is geregeld en van waaruit allerlei voorlichtings-
bijeenkomsten en cursussen worden georganiseerd. Afgestemd op de behoeften van mantelzorgers die hen ter ore komen. Ook de mantelzorgwaardering wordt door 
hen geregeld.

Ontwikkelen integraal be-
leidskader sociaal domein

De ontwikkeling van het Beleidskader Sociaal domein wordt afgestemd op de Visie voor Rhenen en zal in de loop van 2021 worden aangeboden.

Advies- en meldpunt verward De pilot advies- en meldpunt is verlengd tot 1 januari 2022. Hiervoor is een subsidie ontvangen van ZonMw. Er is een wetsvoorstel in procedure gebracht om de 
meldpunten te verplichten. Het is nog niet duidelijk of hiervoor financiele compensatie geboden gaat worden. Op basis van de ervaringen tot nu toe is er wel de 
wens om het meldpunt voort te zetten. Met de drie gemeenten wordt hiervoor de financiële haalbaarheid onderzocht. Wij verwachten hierover bij de perspectiefno-
ta duidelijkheid te kunnen bieden. 

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Beleidsnotitie 
Maatschappelijke 
ondersteuning

Gezondheids-
verschillen

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Integraal beleidskader 
Sociaal domein

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal Domein

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366410
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366409
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405703
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gezondheid
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
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Wie hadden we daarbij nodig?

GGD regio Utrecht

Vestigingsplaats Zeist

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

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

Openbaar belang en 

ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU (bestaande uit de wethouders gezondheid uit alle gemeentes) heeft op 30 januari 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastge-
steld. De Bestuursagenda 2019–2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke ge-
zondheid) doen. Sinds begin 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de 
bestrijding van het corona-virus.

Bestuurlijk belang incl. 

wijzigingen

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

Eigen Vermogen  31-12-2019: € 4.232.707 31-12-2020: € 5.142.740

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 11.747.504 31-12-2020: € 35.524.368

Resultaat GR 2020 Het jaarresultaat komt over 2020 uit op positief resultaat van € 2.264.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 910.000 positief exclusief mutaties in reserves).  
Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van €100.729.000 inclusief mutaties in reserves.

Bijdrage gem Rhenen 2020: € 731.499

Relatie beoogd maatschappe-

lijk effect

De GGD helpt gemeenten bij hun taak d.m.v. onderzoek en advies. Zij ondersteunen de medewerkers van de gemeente bij de uitvoering van de wettelijke taken. Nieuw is 
de ondersteunende rol bij de inrichting van de leefomgeving. Het beoogde effect is dat inwoners van de gemeente Rhenen gezonder leven.

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

Doelen/ontwikkelingen 2020 De uitvoering van de Bestuursagenda 2019–2023 brengt de ambitie mee een gezonde en veilige leefomgeving te bevorderen waar inwoners wonen, leven, naar school 
gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden door samen met 
gemeenten in te zetten op o.a. een gezonde leefomgeving (Omgevingswet), een hogere vaccinatiegraad, bescherming van reizigers, signalering van risico’s en het nemen 
van verbetermaatregelen. In 2020 is een belangrijke ontwikkeling geweest: bestrijding van het corona-virus en de impact van de coronacrisis op de gezondheid van 
inwoners.

Programma 4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma 4.1 Jeugd Maatschappelijke ondersteuning preventief

Jaarstukken 2020 Begroting 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374596
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374615
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Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 438.500 V 34.500 N 404.000 V 393.000 V 11.500 N

Lasten 3.466.500 N 161.500 N 3.627.500 N 3.495.000 N 132.500 V

A. Saldo van baten en lasten 3.027.500 N 196.000 N 3.223.500 N 3.102.500 N 121.000 V

Onttrekking reserves 29.500 V 140.500 V 170.000 V 76.000 V 94.000 N

Toevoeging reserves 9.000 N 0 N 9.000 N 44.000 N 35.000 N

B. Mutaties reserves 20.500 V 140.500 V 161.000 V 32.000 V 129.000 N

Resultaat (A+B) 3.007.000 N 55.000 N 3.062.500 N 3.070.500 N 8.500 N

Verklaring verschillen JRR2020

1. Het begrote bedrag van € 35.000 voor de aanpassing van de entree van sportpark Candia is in 2020 nog niet uitgekeerd. Dit gebeurt in 2021. 35.000 V

2. Voor de uitvoering van het sportakkoord is in 2020 € 20.000 ontvangen. Wegens corona zijn de uitgaven in 2020 beperkt en is het ontvangen bedrag op de balans 
gereserveerd voor 2021. 

18.000 V

3. Nadeel bij Het Bestegoed door incidenteel extra uitgaven aan klein onderhoud van het gebouw, de installaties en het terrein (22,5k) 
en de schoonmaakkosten (18,5k)

41.000 N

4. Voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning was € 70.000 begroot in 2020. Wegens vacatureruimte in 2020 en het later starten van de uitvoering 
van het plan van aanpak mantelzorgondersteuning is minder uitgegeven dan begroot. 

35.000 V

5. Kosten voor vitale kernen waren verwacht voor 2020, maar o.a. door de coronapandemie heeft het traject vertraging opgelopen. Kosten worden verwacht in 2021. 39.500 V

6. In 2020 was € 19.000 begroot voor het initiatievenfonds. Wegens corona zijn veel minder aanvragen ingediend dan verwacht. 
Dit levert een voordeel in de exploitatie op.

16.500 V

7. Een aantal uitgaven zijn in 2020 niet gedaan omdat pas laat bekend was dat de middelen beschikbaar kwamen of door capaciteitsgebrek niet konden worden ingezet. 
Deze middelen zijn in de reserve budgetoverheveling gestort. Het betreft: 
- gezond in de Stad (5k) 
- aanpak dak- en thuisloosheid (18k) 
- onderhoud sportveld (5k)

28.000 V

8. Nadeel op de opbrengst huur i.v.m. kwijtschelding van de huur om corona. 21.500 N

9. Overige verschillen 11.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 121.000 V

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020
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H4.3deelprogramma maatschappelijke ondersteuning - preventief

Verklaring verschillen vervolg JRR2020

1. Omdat de € 35.000 voor de aanpassing van de entree van het sportpark Candia nog niet is uitgekeerd vindt in 2020 ook nog geen 
onttrekking aan de algemene reserve plaats.

35.000 N

2. De kosten voor vitale kernen worden onttrokken aan de reserve budgetoverheveling. Omdat de uitgaven met name in 2021 plaatsvinden
is een lagere onttrekking nodig. 

39.500 N

3. Lagere onttrekking aan de reserve investeringen sociaal domein omdat het aantal aanvragen voor het initiatievenfonds beperkt was in 2020. 16.500 N

4. Storting in de reserve budgetoverheveling van middelen voor: 
- gezond in de Stad (5k) 
- aanpak dak- en thuisloosheid (18k) 
- onderhoud sportveld (5k)

28.000 N

5. Overige verschillen 10.000 N

Verschil in Mutaties reserves 129.000 N

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

17 - Groot gymmateriaal € 57.500 € -6.500 € 51.000 € 9.000 € 0 € 60.000

20 - Sportaccomodaties € 60.000 € 0 € 66.500 € 0 € -2.000 € 64.000

44 - Lijsterberg € 631.500 € 0 € 631.500 € 0 € -22.000 € 609.000

54 - Het Bestegoed € 1.475.000 € 0 € 1.475.000 € 59.500 € -68.500 € 1.466.000

63 - Invest. in het Sociaal Domein € 284.000 € 18.500 € 302.500 € 0 € -2.500 € 300.000

65 - Kunstgrasveld Elst € 307.000 € 0 € 307.000 € 0 € -26.500 € 280.500

Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie 2020 Netto restant saldo ultimo 2020

Lopende investeringen

Museumkwartier - Verpl. Rode kruis € 50.000 € 0 € 0 € 50.000

Totaal lopende investeringen € 50.000 € 0 € 0 € 50.000

Reserves en voorzieningen

Investeringen
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4.4
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 
MAATWERK

Deelprogramma

Beleidsdoel 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

De inwoners voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.

4.4.1 De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning.

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Uitvoeren Plan van Aanpak 
Mantelzorgondersteuning

De beleidsregel HOM en Respijtzorg-aan-huis is door het  
college vastgesteld. Vanuit het Sociaal Team is informatie 
aangeleverd voor de evaluatie van het plan van aanpak.  
De consulenten mantelzorg hebben zich een aantal nieuwe 
methodieken eigen gemaakt voor een betere ondersteuning  
van overbelaste mantelzorgers. De extra formatie voor de uit-
voering kon pas per half december gerealiseerd worden.  
Dat betekent dat de mantelzorgconsulenten vanaf januari 2021 
meer ruimte hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers. 
Bij het stellen van prioriteiten is daarom gekozen om de nieuw 
aangemelde overbelaste mantelzorgers te ondersteunen en de 
wijziging voor bestaande gebruikers van de HOM gefaseerd aan 
te pakken. Wanneer de voortgang van het plan van aanpak  
 vanuit de Welzijnsorganisatie bekend is, kan de evaluatie van 
het plan van aanpak aan het college worden voor gelegd. Daar-
na is besluitvorming over het vervolg nodig. (plan van aanpak is 
tot en met 2021)

Bewaken van de gevolgen 
abonnementstarief

Eind 2019 en begin 2020 was er een sterke stijging van het aan-
tal meldingen, met name bij de huishoudelijke ondersteuning 
(HO). Sinds maart daalde het aantal meldingen beduidend om 
in juni weer op het niveau van 2019 uit te komen. In het najaar 
zit het aantal meldingen weer op het niveau van eind 2019. Het 
aandeel meldingen HO is sinds juni van dit jaar hoger of gelijk 
aan 2019. Dit zal onder andere veroorzaakt worden door het 
abonnementstarief. Ook zien we een stijging in de uitgaven van 
de begeleiding individueel, wat tevens een gevolg kan zijn van 
het abonnementstarief. 

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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H4.4deelprogramma maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Financiën in 2020 (in €) Begroting primitief Mutaties VJR+NJR+tussentijds Begroting na wijziging Werkelijk Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten 128.500 V 10.500 N 118.500 V 211.500 V 93.500 V

Lasten 3.861.500 N 587.500 N 4.448.500 N 4.650.500 N 201.500 N

A. Saldo van baten en lasten 3.732.500 N 598.000 N 4.330.500 N 4.438.500 N 108.500 N

Onttrekking reserves 0 N 147.500 V 147.500 V 147.500 V 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 6.500 N 6.500 N

B. Mutaties reserves 0 N 147.500 V 147.500 V 141.000 V 6.500 N

Resultaat (A+B) 3.732.500 N 450.500 N 4.183.000 N 4.297.500 N 115.000 N

Verklaring verschillen JRR2020

1. Nadeel op de zorgkosten begeleiding individueel. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een tussentijdse ophoging van de indicaties en een  
hoger verzilveringspercentages dan in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

171.000 N

2. Voordeel op de kosten van de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten i.v.m. corona. 60.000 V

3. Voordeel op de woon, vervoer, rolstoelen omdat er met name in de corona periode minder aanmeldingen zijn geweest voor dit soort voorzieningen.  
Dit heeft zich ook niet hersteld in de periode na de eerste lockdown (maart tot en met juni). 

14.500 V

4. Voordeel op de uitvoeringskosten Wmo. Met name op medisch advies, dat wegens corona lange tijd niet is uitgevoerd (13k), maar ook door een lagere inzet 
van de uitvoeringskosten van het sociaal team in de periode maart tot en met juni waarin het aantal meldingen bij het sociaal team lager waren dan in de 
maanden daarvoor (6k). 

32.000 V

5. Voordeel op de salarissen door vacatureruimte. 14.500 V

6. Nadeel op de eigen bijdrage. Het CAK heeft pas in september de eigen bijdrage opgelegd bij de cliënten. Hiervan is pas een klein deel ontvangen.  
Het niet ontvangen deel mag conform commissie BBV niet als nog te ontvangen bedrag worden opgenomen.

38.500 N

7. Overige verschillen 20.000 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 108.500 N

1. Overige stortingen in reserves 6.500 N

Verschil in Mutaties reserves 6.500 N

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging
De mutaties in de begroting hebben betrekking op verwerking van het jaarrekening resultaat 2019 (313k aan zorgkosten), tussentijdse verhogingen op basis van het beschikkingen overzicht 
(212k vooral BGI en HH) en de corona compensatie (41k)

Wat heeft het gekost?

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden'

Hoe monitoren we dat? Beleidsnotities

Productenraming 2020

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Beleidsnotitie 
Maatschappelijke 
ondersteuning

Gezondheids-
verschillen

Integraal beleids-
kader Sociaal domein

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal Domein

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366411
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405703
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gezondheid
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
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4.5
PARTICIPATIE 
PREVENTIEF

Deelprogramma

Beleidsdoel 4.5 - Participatie preventief

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.

4.5.1 Meer inwoners kunnen bijstandsafhankelijkheid voorkomen door het vinden of 
behouden van betaald werk.

4.5.2 Minder inwoners krijgen te maken met problematische schulden.

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Overige activiteiten

Inzetten activerings-
coach om inwoners op 
een aantal terreinen te 
ondersteunen in hun 
deelname aan de samen-
leving

In maart zijn een deel van de activiteiten noodgedwongen 
gestaakt vanwege de Coronacrisis. In die periode is ingezet op 
het tegengaan van vereenzaming en zijn 7 mensen telefonisch 
begeleid. Dit is in juli voor de meesten weer afgerond. 
In deze periode is ook voortdurend ingespeeld op wijzigende 
omstandigheden voor de inlooppunten De Steiger en de Buurt-
garage. De activeringscoach is daarbij goed in contact gebleven 
met de gastbeheerders die hij begeleidt. 
Vanaf juni is de oorspronkelijke opdracht weer opgepakt. In 
2020 is gebouwd aan een goed werkend netwerk met Sociaal 
Team, Economie en Werk, Humanitas en met de inlooppunten. 
Afgelopen jaar zijn 9 mensen in een activeringstraject begeleid 
naar vrijwilligerswerk. 7 hiervan hebben vrijwilligerswerk ge-
vonden, 7 mensen zijn gedurende de eerste lockdown begeleid 
en 3 mensen zijn in begeleiding genomen voor toeleiding naar 
informele zorg.



75

Bestuursprogramma en overige activiteiten  vervolg

Overige activiteiten

Inzetten activeringscoach om inwoners op 
een aantal terreinen te ondersteunen in hun 
deelname aan de samenleving

Voor 2021 wordt een nieuwe opdracht geformuleerd. De begeleiding van gastbeheerders wordt over geheveld naar sociaal beheer. 
Vooral nu is het van belang om met name de eenzame kwetsbaren te ondersteunen en van de juiste (informele) zorg te voorzien.  
De activeringscoach kan hierbij in de praktische uitvoering de schakel zijn. Daarom wordt in de nieuwe opdracht meer focus gelegd op  
toeleiding naar vrijwilligerswerk en informele zorg. We verwachten hiermee ook de druk op het Sociaal Team te kunnen verlagen. 

Uitvoeren project “Back to a Future” De pilot Back to a Future loopt t/m huidig schooljaar ‘20-’21. Het doel is om potentiële uitvallers van school met individueel maatwerk op  
het goede spoor te houden. Het voorlopig resultaat is dat voor zes jongeren voorkomen is dat ze uitvallen van school en/of werk. De reguliere 
aanpak zou naar schatting € 55.000 duurder zijn geweest. Iedere euro die we vroegtijdig investeren in deze jongeren levert vijf euro op. 

Vormgeven vroegsignalering Vanaf 1 januari wordt vroegsignalering van schulden een wettelijke verplichting. Gemeente Rhenen heeft vanuit het Beleidsplan  
Schuldhulpverlening 2018 - 2022 al een goed werkende samenwerking met diverse schuldeisers. Rhenam meldt huurachterstanden bij het  
Sociaal Team. Zij nemen contact op met de debiteur om te kijken of ondersteuning nodig is en zo ja, in welke vorm. Indien nodig wordt  
doorverwezen naar het Budget Advies Centrum. Andere schuldeisers, zoals de Menzis en energieleveranciers melden betalingsachterstanden 
rechtstreeks bij het Budget Advies Centrum, op basis waarvan contact gezocht wordt met betreffende debiteur. 
 
Vanaf 1 januari wordt Gemeente Veenendaal uitvoerder van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening onder de naam Budgetloket.  
De transitie naar deze nieuwe aanbieder vroeg om een zorgvuldig traject. Omdat we vanuit ons beleid al veel doen in vroegsignalering  
hebben we ervoor gekozen om op 1 januari te starten met een basisvariant. Alle binnenkomende signalen worden verwerkt en de gemeente 
stuurt debiteuren een brief waarin wij uitleggen welke hulp en ondersteuning mogelijk is. Hiermee voldoen we aan de wettelijke vereisten. 
Op 1 januari is de transitie van Budget AdviesCentrum naar Budgetloket van de gemeente Veenendaal gerealiseerd. We gaan de wettelijke 
vroegsignalering daarom in de eerste helft van 2021 nader uitwerken. 

H4.5deelprogramma participatie - preventief

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Beleidskader 
participatie

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Integraal beleidskader 
Sociaal domein

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal Domein

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366413
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366412
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405704
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
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Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 0 N 0 N 0 N 19.000 V 19.000 V

Lasten 224.500 N 66.000 N 290.500 N 169.000 N 121.500 V

A. Saldo van baten en lasten 224.500 N 66.000 N 290.500 N 150.000 N 140.500 V

Onttrekking reserves 0 N 31.000 V 31.000 V 25.000 V 6.000 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 40.000 N 40.000 N

B. Mutaties reserves 0 N 31.000 V 31.000 V 15.000 N 46.000 N

Resultaat (A+B) 224.500 N 35.000 N 259.500 N 164.500 N 95.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. In 2020 zijn middelen ontvangen en begroot voor de invoering van de wet inburgering (40k). Deze middelen zijn in de reserve budgetoverheveling gestort in verband 
met uitstel van de wet naar 1 januari 2022. Ten tijde van het beschikbaar komen van deze middelen in de meicirculaire 2020 was de verwachting dat deze wet per 1 juli 
2021 in werking zou treden.  

40.000 V

2. In het budget participatie nieuwkomers was per abuis twee keer een bedrag voor de verhoging van het taalniveau van statushouders opgenomen (23k). Dit valt net 
als het restant van het budget vrij.

46.000 V

3. Voordeel op salarissen door vacatureruimte. 31.000 V

4. Overige verschillen 23.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 140.500 V

1. Middelen voor de nieuwe Wet Inburgering zijn in de reserve budgetoverheveling gestort. 40.000 N

2. In 2020 was € 31.000 uit de reserve budgetoverheveling gereserveerd voor het taalhuis. De werkelijke kosten in 2020 zijn € 25.000, waardoor € 6.000 minder aan de 
reserve budgetoverheveling is onttrokken.

6.000 N

Verschil in Mutaties reserves 46.000 N

H4.5 deelprogramma participatie - preventief

Productenraming 2020
Wat heeft het gekost?
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H4.5deelprogramma participatie - preventief
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4.6
PARTICIPATIE 
MAATWERK

Deelprogramma

Beleidsdoel 4.6 - Participatie maatwerk

Inwoners doen mee naar vermogen en zijn zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam.  
Inwoners (dichter bij huis) helpen rondom werk en inkomen. 

4.6.1 Meer inwoners verrichten betaald werk.

4.6.2 Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam. Voor inwoners die daar niet toe in staat 
zijn biedt de gemeente een vangnet in de vorm van een participatiewetuitkering.

Wat wilden we bereiken? 
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H4.6deelprogramma participatie - maatwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Toezicht houden doorontwikkeling IW4  
(na besluitvorming gemeenteraad)

IW4 heeft, ondanks de Coronacrisis, de transitie goed opgepakt. Zowel inhoudelijk als financieel zitten zij op koers. 
Voor de financiële gevolgen van de Coronacrisis heeft het Rijk gemeenten een compensatie uitgekeerd. Op 15 december hebben de drie  
deelnemende gemeenten besloten deze compensatie, die overeenkomt met de door de crisis toegenomen kosten, integraal beschikbaar  
te stellen aan IW4. Hierdoor blijft IW4 ook financieel op het goede spoor. 
Eind 2020 is, zoals overeengekomen, een huisvestingsplan opgeleverd. Begin 2021 wordt aan de colleges van de drie gemeenten een  
oordeel gevraagd over dit plan. Alle drie de colleges hebben zich positief uitgesproken over het voornemen om nieuwbouw te realiseren op de 
huidige locatie, passend bij de omvang en functie van IW4, en met verkoop en verhuur van een deel van het perceel. Hiermee is aan IW4 ook 
akkoord gegeven om de daarvoor benodigde lening aan te gaan.

Actualiseren minimabeleid Het Minimabeleid is in 2020 geactualiseerd. De webshop werd minder snel met aanbod gevuld dan we hadden voorzien. Dat had meerdere 
oorzaken, de Coronacrisis speelde ons parten, maar ook bleek dat het van de vorige aanbieder overgenomen platform veel inspanning vroeg  
van aanbieders om aanbod in de webshop te plaatsen. Daarom is besloten om naast de webshop ook de mogelijkheid te blijven bieden  
om gemaakte kosten binnen de regelingen te declareren. 
 
Zowel webshop als declaratie blijven ook in 2021 mogelijk. Per 2022 verloopt het Beleidsplan, daarom zal in 2021 een nieuw voorstel  
worden gedaan waarin ook gekeken wordt naar een succesvol platform voor ons aanbod. 

Overige activiteit:

Opstellen plan Perspectief op Werk -  
met als doel 900 extra mensen uit de regio 
met een kwetsbare positie op de arbeids-
markt aan werk te helpen. Met dit plan is 
subsidie aangevraagd bij het Rijk.

In de arbeidsmarktregio zijn in 2019 extra middelen toegekend onder de noemer ‘Perspectief op werk’ (Pow) om matching tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.  De initiatieven vanuit Pow, zowel regionaal als lokaal, zijn herzien op basis van de ontwikkelingen in 
2020 waarbij de focus meer gericht is op onder meer trajecten van werk naar werk en om- en bijscholing. Deze zijn vertaald in een Perspectief 
op werk 2.0 waarbij onder meer maatregelen en acties worden voorgesteld die gericht zijn op het tegengaan van de effecten van de Coronacrisis. 
Hierbij wordt onder meer gekeken naar de opzet van een matchingsplatform, de versterking van het Leerwerkloket, een regionaal centrum voor 
arbeidsmobiliteit en de inzet van scholingsvouchers.

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Indicatoren uit de pilot 
'Sturen, monitoren, verwantwoorden

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Minimabeleid

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Beleidskader 
participatie

Integraal beleidskader 
Sociaal domein

Gemeentelijke moni-
tor Sociaal Domein

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366415
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366414
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374634
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405704
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/405702
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-Sociaal-Domein--c635881125744245959/
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H4.6 deelprogramma participatie - maatwerk

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (GR IW4)

Vestigingsplaats Veenendaal

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

Deelnemende partijen De gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude

Openbaar belang en 
Ontwikkelingen

Met de invoering van de Participatiewet vervalt de Wsw waardoor nieuwe instroom met ingang van 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Mensen die voor 1 
januari 2015 bij een SW bedrijf werken, behouden hun rechten. In het licht van deze ontwikkelingen is in 2018 besloten tot een nieuwe opdracht aan IW4, die 
voldoende zekerheid biedt voor de SW-doelgroep en gericht is op het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. In 2019 heeft IW4 een transitieplan op-
gesteld om aan de nieuwe opdracht vorm te kunnen geven. Daarnaast is de governance aangepast waardoor gemeenten meer invloed hebben op de koers van 
de GR en daarbij horende statuten zijn opgesteld. In 2020 heeft IW4 veel nadeel ondervonden van de Coronacrisis: omzet liep terug en er was veel zorg voor 
het personeel dat toch extra kwetsbaar is. De directie heeft hier op adequate wijze op gereageerd. De werkzaamheden zijn zo goed mogelijk en met de nodige 
aanpassingen voortgezet en er is goede zorg geboden aan medewerkers, zowel werkend als noodgedwongen thuis. Hierbij werd ook verbinding gevonden met 
het Sociaal Team. De deelnemende gemeenten hebben besloten om de Coronacompensatie voor de Wsw subsidie integraal uit te keren aan IW4. Mede hierdoor 
blijft de onderneming ook qua resultaat op koers.

Bestuurlijk belang (incl. 
wijzigingen)

De gemeente wordt in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door wethouders De Heer-Verheij en 
Boerkamp.

Eigen Vermogen 31-12-2019: € 2.275.000 31-12-2020: € 2.226.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 4.217.000 31-12-2020: € 4.578.000 

Resultaat GR 2020 € 0

Bijdrage gem Rhenen 2020: € 127.976 (Na besluitvorming over de toekomst van IW4 dragen gemeenten ook bij in het subsidiegat WSW. Om die reden is de bijdrage 2020 aanzienlijk 
hoger dan in 2019.) 

Relatie beoogd maatschap-
pelijk effect

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op diverse manieren begeleiding op de werkvloer. Dat kan intern bij IW4 zijn of bij reguliere werkgevers door middel 
van detachering. Het doel is om dit zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te organiseren.

Risico’s Door een daling van de rijksbijdrage per deelnemer en de daling van het aantal deelnemers door het afschaffen van de WSW is het noodzakelijk een toekomst-
bestendige visie op bedrijfsvoering te ontwikkelen. Deelnemende gemeenten verstrekken aanvullende subsidie. Negatieve resultaten zullen echter voor zover 
niet op te vangen binnen het eigen vermogen van IW4 voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten blijven.

Doelen/ontwikkelingen 
2020

Uitvoering geven aan het transitieplan waarmee IW4 kan voldoen aan haar nieuwe opdracht om blijvende hoogwaardige uitvoering van de WSW en een toe-
komstbestendige uitvoering van de Participatiewet, waarmee ook positief wordt bijgedragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en de werkgelegenheid van mensen 
die nu werkzaam zijn binnen de WSW geborgd wordt.

Programma 4. Sociaal Maatschappelijk

Deelprogramma 4.3 Participatie maatwerk

Wie hadden we daarbij nodig?

Jaarstukken 2020 Begroting 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374620
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374619
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H4.6deelprogramma participatie - maatwerk

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 3.770.000 V 1.971.500 V 5.741.000 V 6.257.000 V 515.500 V

Lasten 7.242.000 N 2.393.000 N 9.635.500 N 9.625.500 N 9.500 V

A. Saldo van baten en lasten 3.472.500 N 421.500 N 3.894.000 N 3.369.000 N 525.500 V

Onttrekking reserves 35.000 V 229.500 V 264.000 V 37.500 V 227.000 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 34.500 N 34.500 N

B. Mutaties reserves 35.000 V 229.500 V 264.000 V 2.500 V 261.500 N

Resultaat (A+B) 3.437.500 N 192.500 N 3.630.000 N 3.366.000 N 263.500 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Ten opzichte van de begroting laat de BUIG in 2020 een voordelig resultaat zien van € 491.500. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat we in de begroting  
rekening hebben gehouden met een forse stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 door corona. Op basis van de managementrapportage vanuit 
Veenendaal was de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou stijgen van 224 uitkeringsgerechtigden tot 240 in 2020. Deze stijging heeft zich in het 
geheel niet voorgedaan (214,5k voordeel). Daarnaast is de rijksbijdrage hoger vastgesteld dan we hadden begroot (277k). De rijksbijdrage in 2020 is € 3.929.500.

491.500 V

2. In een tussentijdse corona rapportage van IW4 gaf IW4 aan tekort te komen aan de coronacompensatie van het rijk. In de begroting van Rhenen was hiervoor  
€ 20.000 opgenomen. IW4 heeft inmiddels laten weten dit bedrag niet nodig te hebben. 

20.000 V

3. Voordeel op het minimabeleid (belangrijkste oorzaak is dat we de subsidie aan Jobhulpmaatje voor twee jaar hadden begroot, maar de uitkering voor  
het tweede jaar op verzoek van de stichting Hulpmaatje Rhenen pas in 2021 plaat vindt). Voordeel 15k.

12.000 V

4. Overige verschillen 2.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 525.500 V

1. Storting in de reserve WWB/BUIG om de maximale omvang van de reserve te bereiken. Afspraak is om 20% van het beschikte BUIG budget maximaal  
in de reserve te hebben. De storting is gebaseerd op 20% van de definitieve beschikking 2020.

34.500 N

2. Geen onttrekking nodig aan de reserve WWB/BUIG door het voordelige resultaat van € 491.500 (zie hierboven) 217.000 N

3. Lagere onttrekking aan de reserve armoedebestrijding omdat de tweede tranche van de subsidie aan Jobhulpmaatje niet in 2020 is overgemaakt.  
De tweede tranche hoeft dus ook niet onttrokken te worden.

15.000 N

4. Overige verschillen 5.000 V

Verschil in Mutaties reserves 261.500 N

Verklaring mutaties primitieve begroting en begroting na wijziging
De mutaties van de begroting hebben met name betrekking op de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  
(zowel baten als lasten verhoogd met 2.063k). Daarnaast de tussentijdse aanpassing op basis van de aanname dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou stijgen in 2020. 

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020
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TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen  
tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levens- 
onderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeits- 
problemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. 

De bijbehorende werkzaamheden worden voor Rhenen uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. 

De afrekening en compensatie vindt plaats middels SISA bij de jaarrekening 2020. De verwachting is momenteel dat we voor de uitvoeringskosten gaan uitkomen met de verstrekte budgetten 
en dat er geen aanvullende dekking nodig is. 

De TOZO uitkering zelf wordt geheel gecompenseerd.  
Onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de TOZO-regelingen. De eerste TOZO regeling kende minder voorwaarden voor toekenning. Dit verklaart het grote verschil in aantal. De 
TOZO3 regeling loopt nog tot 1 april 2021. Aansluitend verwachten wij nog de TOZO4 regeling die zal lopen tot 1 juli 2021.

Regeling Soort aanvraag Resultaat Aantal

TOZO 1 Levensonderhoud Toekenning 241

Afwijzing 9

Bedrijfskrediet Toekenning 14

Afwijzing 0

TOZO 2 Levensonderhoud Toekenning 59

Afwijzing 5

Bedrijfskrediet Toekenning 3

Afwijzing 0

TOZO 3 Levensonderhoud Toekenning 55

Afwijzing 3

Bedrijfskrediet Toekenning 3

Afwijzing 0

H4.6 deelprogramma participatie - maatwerk

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

16 - Wet werk en bijstand € 744.500 € 7.000 € 751.500 € 34.500 € 0 € 786.000

45 - Armoedebestrijding € 151.500 € 97.000 € 248.500 € 0 € -20.500 € 228.000

Reserves en voorzieningen

Productenraming 2020
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TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen  
tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levens- 
onderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeits- 
problemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. 

De bijbehorende werkzaamheden worden voor Rhenen uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. 

De afrekening en compensatie vindt plaats middels SISA bij de jaarrekening 2020. De verwachting is momenteel dat we voor de uitvoeringskosten gaan uitkomen met de verstrekte budgetten 
en dat er geen aanvullende dekking nodig is. 

De TOZO uitkering zelf wordt geheel gecompenseerd.  
Onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de TOZO-regelingen. De eerste TOZO regeling kende minder voorwaarden voor toekenning. Dit verklaart het grote verschil in aantal. De 
TOZO3 regeling loopt nog tot 1 april 2021. Aansluitend verwachten wij nog de TOZO4 regeling die zal lopen tot 1 juli 2021.

Regeling Soort aanvraag Resultaat Aantal

TOZO 1 Levensonderhoud Toekenning 241

Afwijzing 9

Bedrijfskrediet Toekenning 14

Afwijzing 0

TOZO 2 Levensonderhoud Toekenning 59

Afwijzing 5

Bedrijfskrediet Toekenning 3

Afwijzing 0

TOZO 3 Levensonderhoud Toekenning 55

Afwijzing 3

Bedrijfskrediet Toekenning 3

Afwijzing 0
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5 Programma 
ECONOMIE & TOERISME
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Maatschappelijk doel
De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/ positie 
op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Dit programma Economie richt zich op versterking van de lokale economie. Het speerpunt ligt 
bij het opstellen van een meerjarige Economische Agenda, in samenspraak met diverse eco-
nomische sectoren. Met het oog op het opstellen van de Economische Agenda richten we ons 
op thema’s als Toekomst bestendige bedrijventerrein, visie Buitengebied, uitvoering Recreatie 
en Toerisme, ontwikkeling centrumgebied en doorontwikkeling regionale samenwerking. 
Recreatie en Toerisme richt zich op kwaliteitstoerisme waarin de draagkracht van het gebied 
en bewoners centraal staan en waarbij de toeristische ontwikkeling aansluit op wat Rhenen te 
bieden heeft, aan natuur, cultuur en culinaire voorzieningen.

Programma 
ECONOMIE & TOERISME

Beleidsdoel 5.1 - Economische zaken

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.

Deelprogramma Primitief Voorjaarsrap. Na wijziging
Δ Werkelijk

vs na wijziging

5.1 - .1 - Economische zaken 992.500 N 1.000.500 N 961.500 N 39.000 V

Totaal programma 992.500 N 1.000.500 N 961.500 N 39.000 V

Wat wilden we bereiken? 

Wat heeft het gekost?

H5inleiding programma economie & toerisme
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5.1
ECONOMISCHE
ZAKEN

Deelprogramma

Beleidsdoel 5.1 - Economische zaken

De gemeente Rhenen streeft naar een duurzame toeristische en economische groei/  
positie op zowel lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van  
de leefomgeving.

5.1.1 Rhenen is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

5.1.2 De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke  
gronden.

5.1.3 Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd.

5.1.4 Rhenen is een aantrekkelijk toeristische bestemming met voldoende attractieve 
culturele, recreatieve en toeristische mogelijkheden voor alle doelgroepen.  
De beleidsvisie recreatie en toerisme wordt aangepast aan deze tijd. 

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten

Activiteit Toelichting

Ondernemers stimuleren 
circulair te werken

Het regioprogramma Living Lab Regio Foodvalley loopt. 
Circulair werken is een programma van lange adem, van 
gedragsverandering. Ook provincie Utrecht is bezig met een 
Visie en er komt een Uitvoeringsprogramma. Circulariteit 
loopt als een rode draad door alle beleidsvelden heen, maar 
is daar nog niet in opgenomen. Komend jaar werken we aan 
een plan om circulariteit meer te laten inbedden om onder-
nemers daarin te stimuleren. Nu zijn er enkele ondernemers 
met een circulaire focus. 
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Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Activiteit Toelichting

Visie op cultuur In 2020 heeft het Cultuurplatform met ondersteuning van de cultuurcoördinator uitvoering gegeven aan de cultuurnota. De cultuurcoördinator 
ondersteunt het Cultuurplatform en de verschillende werkgroepen die hier bij horen. Hiernaast is hij/zij aanspreekpunt voor verenigingen en  
amateur- en professionele kunstenaars. Hij/zij speelt een verbindende en ondersteunende rol bij de organisatie van culturele activiteiten.  
Ook onderhoudt de cultuurcoördinator contacten met de basisscholen over het gebruik van het cultuurhistorisch- en erfgoed menu van het 
Cultuurplatform, dat lesprogramma’s aan de scholen biedt. Hiernaast heeft het Stadsmuseum zich ontwikkeld tot een levendige ontmoetingsplek 
voor inwoners en toeristen, jong en oud, over geschiedenis en cultuur. Door de Corona omstandigheden lag de prioriteit bij het ondersteunen van 
verenigingen op het gebied van cultuur, die te maken hadden met de gevolgen van de corona maatregelen. De gemeente Rhenen is het afgelopen 
jaar aangesloten bij de Culturele regio Heuvelrug. Vanuit deze samenwerking is het afgelopen jaar een expositie georganiseerd en is een kunstkrant 
verspreid. Het komend jaar doet Rhenen mee met de regionale Hans Nijhoff prijs. Zowel de cultuurcoach als een bestuurslid van het  
Cultuurplatform maken deel uit van de regionale jury.

Onderzoeken of het mogelijk is om  
Rhenen binnen Regio Foodvalley  
een specifiek aandachtsgebied te geven,  
passend bij de schaal en slagkracht  
van onze gemeente.

De gemeente Rhenen ziet de eiwittransitie en in het bijzonder het expertisecentrum eiwitten (Hub Insect Knowledge) nog steeds als belangrijkste 
aandachtsgebied dat past bij de schaal en slagkracht van de gemeente. Plannen rondom het expertisecentrum worden concreter en Rhenen wordt 
nog steeds als een van de mogelijke vestigingsplaatsen gezien. 

Onderzoek doen naar rijks- en provinciale 
(financiële) middelen die we hiervoor  
kunnen inzetten t.b.v. het expertise- 
centrum eiwitten

Eerste kwartaal van 2020 is een business plan opgesteld. Subsidies vanuit de provincie Utrecht zijn al ingezet en de provincie Gelderland  
heeft ook al geld toegezegd. In 2021 komt nog een plan vanuit de regio om gelden los te krijgen bij andere partijen.

Koopstroom onderzoek N.a.v. o.a. het koopstroomonderzoek wordt de economische agenda opgesteld. Een koopstroom onderzoek is niet van toepassing in 2020.

Uitvoeren leegstandsmonitor Bedrijvenmonitor is uitgevoerd. De monitor voor het centrum Rhenen is door Corona lastiger. Door op afstand werken is deze dit jaar nog niet 
uitgevoerd.

Beleidsplan Recreatie & Toerisme 
actualiseren

Het opstellen van een geactualiseerd beleidsplan Recreatie & Toerisme stond oorspronkelijk op de planning voor 2019. Wegens het vertrek van 
de toenmalige beleidsmedewerker heeft enige vertraging plaatsgevonden. In 2020 is het traject voortvarend opgepakt, waarbij de corona-crisis 
voor een kleine vertraging in Q2 zorgde. Het beleidsplan inclusief uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2025 is door de raad vastgesteld op 29 
september. In het uitvoeringsprogramma staan de verschillende potentiële acties inclusief tijdsplanning beschreven. Elk jaar wordt in Q4 middels 
een rapportage gecommuniceerd welke acties zijn uitgevoerd, samen met een onderbouwing van de keuzes. 
De raad heeft besloten € 36.000 structureel toe te voegen aan het budget voor Recreatie en Toerisme, hier moet echter nog dekking voor  
gevonden worden. Een verkenning van dekkingsmogelijkheden vindt plaats in Q4 2020/Q1 2021. Denk hierbij aan de geplande uitbreiding van  
het aantal bedden binnen bestaande en nieuwe verblijfsaccommodaties. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging in inkomsten voortvloeiend uit  
toeristenbelasting.

H5.1deelprogramma economische zaken



88

Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg

Activiteit Toelichting

Uitvoering Perspectief Kwintelooijen N.a.v. de Marktuitvraag werd in Q3 de onderneming bijQuinty gekozen om een horecaonderneming te realiseren in Kwintelooijen.  
De uitvoering in Q3 verliep enige vertraging op, o.a. door organisatorische omstandigheden maar ook vanwege miscommunicatie tussen gemeente 
en de verkozen ondernemers. Één en ander is verhelderd, vanaf heden ligt het initiatief bij de ondernemers. Gemeente heeft enkele voorbereidende 
werkzaamheden verricht. Ondertekening van de Opstalovereenkomst wordt nog in 2020 gerealiseerd. Huidige planning is opening  
onderneming in voorjaar 2022. 
 
Uitvoeringsplan voor herinichting Oude Veensegrindweg is opgesteld in Q3. Begin Q4 is een consultatieronde georganiseerd met omwonenden. 
 In Q4 werd een aanvullende subsidieaanvraag bij het Rijk voor slechts een summier gedeelte goedgekeurd. Dit betekent dat asfaltvernieuwing 
over de gehele lengte nu niet in één keer kan worden gerealiseerd. Grootste deel van de aanpassingen wordt uitgevoerd in Q1 2021.  
Vanwege de aanvullende subsidieaanvraag is dus vertraging opgelopen in de uitvoering, daar oorspronkelijk uitvoering was gepland in Q4 2020.        

Orientatie en plan van aanpak  
citymarketing

Citymarketing is opgenomen in het vastgestelde beleidsplan Recreatie & Toerisme 2021-2015. Citymarketing is niet enkel gericht op de stadskern 
maar promoot het gehele recreatief en toeristisch aanbod binnen de gemeente. De drie verhaallijnen, welke in Q1 2021 verder worden uitgewerkt, 
fungeren als leidraad voor de citymarketing activiteiten. In paragraaf 6.3 van de uitvoeringsagenda staat beschreven middels welke acties  
de citymarketing vormkrijgt.     

Uitvoering masterplan Passantenhaven In juli 2020 heeft een initiatiefgroep een presentatie gehouden in de raad. De raad heeft ingestemd met € 50.000 t.b.v. de voorbereiding en  
daarmee groen licht gegeven om plannen verder te concretiseren. Plan is in Q4 in meer detail uitgewerkt en ter oriëntatie besproken met  
Rijkswaterstaat. Eerste reactie is positief. Ook zijn er sonderende gesprekken geweest met andere stakeholders, waaronder provincie, enkele  
omwonenden en Werkgroep Milieubeheer Rhenen. In Q4 zijn ook oriënterende gesprekken gehouden met kandidaat-adviesbureaus die de  
initiatiefgroep kunnen ondersteunen bij het uitwerken van een voorlopig en definitief ontwerp.  
Definitieve selectie van een bureau vindt plaats in Q1 2021. 

Bedrijvigheid & 
Economie

Ondernemers-
peiling

Visie Rhenen 
Centrum 2026

Informatieblad regels 
Rhenen Centrum

Beleidsvisie Recreatie  
& Toerisme

Gevel- en 
uitstralingsbeleid

Evenementennota

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

H5.1 deelprogramma economische zaken

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Ondernemerspeiling/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/429468
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/1395552
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374637
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/429467
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/13368
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366416
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
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H5.1deelprogramma economische zaken

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 236.500 V 23.500 V 260.000 V 354.000 V 94.000 V

Lasten 1.246.000 N 101.000 N 1.347.000 N 1.293.500 N 54.000 V

A. Saldo van baten en lasten 1.009.500 N 77.500 N 1.087.000 N 939.500 N 147.500 V

Onttrekking reserves 18.500 V 69.500 V 88.000 V 47.000 V 41.000 N

Toevoeging reserves 1.500 N 0 N 1.500 N 69.000 N 67.500 N

B. Mutaties reserves 17.000 V 69.500 V 86.500 V 22.000 N 108.500 N

Resultaat (A+B) 992.500 N 8.000 N 1.000.500 N 961.500 N 39.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Vertraging bij het opstellen van de economische agenda omdat participatie lastig is ten tijde van corona. Winkeliers zijn bezig met o.a. de gedwongen winkelsluiting. 
Voor de economische agenda zijn ook de middelen voor de leegstandsaanpak betrokken.

33.000 V

2. In 2020 zijn de uitgaven aan het ondernemersfonds lager dan begroot omdat in 2020 niet alleen de heffingskosten van 2020 in rekening zijn gebracht, maar ook van 
de jaren 2017, 2018 en 2019.

13.500 V

3. Voor het beheer van monumenten, stadswallen en keermuren is een structureel budget van € 16.000 beschikbaar. In 2020 zijn geen subsidies voor monumenten 
aangevraagd en de uitgaven aan de stadswallen en keermuren is ook beperkt.

15.000 V

4. Uitgaven ten laste van de motie passantenhaven zijn in 2020 nog beperkt. In 2020 was € 25.000 begroot. 14.500 V

5. Restantbudgetten in product recreatie en toerisme (passantenhaven 6k, promotie 8,5k, verstrekte subsidies 1k, overige algemene kosten voor natuur en openlucht 
5,5k) door o.a. het op slot zitten van de sector vanwege Corona. Hierdoor zijn minder activiteiten gedaan en dus minder promotionele kosten gemaakt. 

20.500 V

6. Jaarlijks is € 31.000 beschikbaar voor de dekking van projecten in Regio Foodvalley. Werkwijze is om eerst dekking te zoeken in reguliere budgetten en pas dan de € 
31.000 aan te spreken. Het restant wordt gestort in de reserve Foodvalley.

22.500 V

7. Nadeel op natuur en openlucht omdat een rekening uit 2019 pas in 2020 is betaald (15k). Daarnaast is het pas sinds eind 2020 mogelijk voor Stichting NPUH om de 
BTW niet in rekening te brengen. Dit heeft geleid tot een correctie over eerdere facturen (19k).

34.000 N

8. In de reserve budgetoverheveling was € 15.000 beschikbaar voor de toeristische bebording. In 2020 zijn advieskosten gemaakt voor de aanschaf van de borden. 
Daadwerkelijke aanschaf en plaatsing vindt in 2021 plaats. 

12.500 V

9. Er is een hogere vergoeding voor de projectleider Eiwittransitie ontvangen dan begroot omdat er meer uren zijn gemaakt. 26.000 V

10. Overige verschillen 24.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 147.500 V

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020
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Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

14 - Restauratiefonds museum € 12.000 € 0 € 12.000 € 1.500 € 0 € 13.500

53 - FoodValley € 37.500 € 0 € 37.500 € 22.500 € -37.000 € 23.000

61 - Cuneratoren € 781.000 € 0 € 781.000 € 0 € -18.500 € 762.000

Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie 2020 Netto restant saldo ultimo 2020

Lopende investeringen

Keermuur stadswallen € 100.000 € 0 € -70.000 € 30.000

Totaal Lopende investeringen € 100.000 € 0 € -70.000 € 30.000

Afgeronde investeringen

Restauratie Cuneratoren € 0 € 0 € -4.000 € -4.000

Totaal Afgeronde investeringen € 0 € 0 € -4.000 € -4.000

Verklaring verschillen vervolg JRR2020

1. Toevoeging budget voor het opstellen van de economische agenda aan de reserve budgetoverheveling. 23.000 N

2. Toevoeging restantbudgetten product recreatie en toerisme aan de reserve budgetoverheveling voor het wandelroute netwerk. 20.500 N

3. Toevoeging restantbudget projecten Foodvalley aan de reserve Foodvalley. 22.500 N

4. Lagere onttrekking aan de algemene reserve van de middelen voor de leegstandsaanpak door vertraging bij het opstellen van de economische agenda. 14.500 N

5. Lagere onttrekking aan de reserve projecten omdat de uitgaven ten laste van de motie passantenhaven in 2020 nog beperkt zijn. 14.500 N

6. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling ten behoeve van de toeristische bebording. Aanschaf en plaatsing vindt in 2021 plaats. 12.500 N

7. Overige verschillen 1.000 N

Verschil in Mutaties reserves 108.500 N

H5.1 deelprogramma economische zaken

Reserves en voorzieningen

Investeringen
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H5.1deelprogramma economische zaken
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6

Programma 
VEILIGHEID & HANDHAVING
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Maatschappelijk doel
Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig 
voelen.

De gemeente streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en 
recreëren. Daarbij vervult de gemeente een regierol. Dit programma omvat de gemeentelijke 
taken op het gebied van de rampenbestrijding, openbare orde en handhaving. Erop toezien 
dat de rust in de openbare orde blijft bestaan, het voorkomen en bestrijden van incidenten en 
maatschappelijke onrust behoren tot onze kerntaken. 

Bij veiligheid zijn samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid de sleutelbegrippen 
om tot een structurele aanpak van veiligheidsproblemen te komen. Daarom werkt de ge-
meente op het gebied van veiligheid steeds meer samen met inwoners, buurtcomités, politie, 
maatschappelijk werk, jongerenwerk, woningstichting, brandweer en andere organisaties die 
betrokken kunnen zijn. 

De gemeente hanteert verder de uitgangspunten dat professionele veiligheidspartners inten-
sief samenwerken met alle relevante partners in de stad, dat het beleid en de aanpak preven-
tief zijn waar dat kan en repressief waar het moet en dat gewerkt wordt met een domeinge-
richte én persoonsgerichte aanpak. 

In het integraal veiligheidsplan en het uitvoeringsplan staan de doelen die de gemeente op 
het terrein van veiligheid nastreeft, de resultaten die daartoe binnen de looptijd van het plan 
worden beoogd en de inspanningen die de veiligheidspartners leveren. De gemeente richt 
zich over het algemeen op de preventieve maatregelen en de bestuursrechtelijke aanpak. Het 

Openbaar Ministerie (OM) en de politie richten zich op de repressieve maatregelen en straf-
rechtelijke vervolging. 

Ten aanzien van handhaving zetten we in op het ongedaan maken van overtredingen. Het 
uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen zich aan de landelijke en lokale regels moet 
houden. Dat is belangrijk, omdat we met de naleving van die regels een leefbare en veilige 
samenleving met elkaar creëren. In het handhavingsbeleid en in het handhavingsprogramma 
bepalen we de prioriteiten waar we onze handhavingscapaciteit op inzetten. Het gesprek 
aangaan met onze inwoners, ondernemers en bezoekers en daarmee ongewenst gedrag veran-
deren is ons uitgangspunt. We zetten in op het vergroten van de weerbaarheid van onze inwo-
ners. Elkaar aanspreken is de laatste jaren moeilijker geworden. Dat moet weer terug komen. 
We willen onze inwoners een helpende hand bieden en zetten daarom in bepaalde gevallen in 
op buurtbemiddeling. We verwachten daarvan goede resultaten. Het uitschrijven van boetes 
door onze buitengewone opsporingsambtenaren is geen doel op zich, het herstellen van de 
gewenste situatie wel. We schuwen het schrijven van boetes echter niet. Soms is dat nodig 
om de orde op straat te herstellen.

Wat willen wij bereiken?

Beleidsdoel 6.1 - Openbare orde en veiligheid

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

Beleidsdoel 6.2 - Handhaving

Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers met elkaar in een 
schone, leefbare en veilige omgeving wonen, leven en verblijven. 

Wat heeft het gekost? (in €)

Deelprogramma Primitief Na wijziging Werkelijk Δ Werkelijk
vs na wijziging

6.1 - Openbare orde en veiligheid 1.395.000 N 1.412.000 N 1.431.000 N 19.500 N

6.2 - Handhaving 536.500 N 620.500 N 599.500 N 21.000 V

Totaal programma 1.931.500 N 2.030.500 N 2.030.500 N 2.000 V

H6inleiding programma veiligheid & handhaving
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6.1
VEILIGHEID EN
OPENBARE ORDE

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken? 

Beleidsdoel 6.1 - Openbare orde en veiligheid

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

6.1.1 Fysieke veiligheid van burgers en bedrijven waarborgen door een doelmatige en 
slagvaardige hulverlening op het gebied van politiezorg, brandweerzorg, crisisbe-
heersing en geneeskundige hulpverlening.

6.1.2 Zorgdragen voor het vergroten van het algehele veiligheidsgevoel (objectief en 
subjectief) van onze inwoners en ondermijnende criminaliteit aanpakken. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Vergroten van  
bestuurlijke en  
ambtelijke  
weerbaarheid

In 2020 zijn er verschillende trainingen georganiseerd voor onder 
andere de handhavingsjuristen. Zij hebben een training gehad voor 
de juridische aspecten van de bestuurlijke aanpak van ondermijning 
vanuit het RIEC. Een training ‘controles in de autobranche’ stond 
gepland voor de handhavers en toezichthouders nadat de extra 
werkzaamheden door corona waren afgeschaald. Deze zijn vanwege 
corona verplaatst naar 2021. In 2020 is ook het bestuurlijk instru-
mentarium herzien. Met name het Bibob en damoclesbeleid zijn 
daarbij aangepast. Daarnaast is ook naar de interne organisatie van 
veiligheid gekeken. De functie en de positionering van de mede-
werker Openbare Orde en Veiligheid zijn opnieuw bezien. Hieruit is 
een verschuiving voortgekomen in de taken en het onderbrengen 
van beleid en uitvoering onder één team. Zo is regie en afstemming 
beter te realiseren.

Onderzoek naar 
vergroten inzicht 
ondermijning

Er zijn meerdere integrale controles uitgevoerd samen met het RIEC, 
het OM, Stedin, ODRU en de belastingdienst. Vanwege COVID-19 
was er onvoldoende capaciteit om alle vooraf geplande controles tot 
uitvoering te brengen. We bleven sturen op bewustwording van in-
woners en ondernemers. Via social media en de lokale krant hebben 
we inwoners geïnformeerd over ondermijnende criminaliteit, waar 
en hoe zich dit kan voordoen in de directe omgeving en
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Bestuursprogramma en overige activiteiten  vervolg

Activiteit Toelichting

Onderzoek naar  
vergroten inzicht  
ondermijning 
vervolg

hoe signalen gemeld kunnen worden bij gemeente Rhenen. Dit 
jaar hebben inwoners en ondernemers hun vermoedens met de 
gemeente gedeeld via o.a. Meld Misdaad Anoniem. Sinds mei 
2020 zijn we voor een jaar, op kosten van de provincie Utrecht, 
geabonneerd op een partnerschap met Meld Misdaad Anoniem. 
In Rhenen is met behulp van Meld Misdaad Anoniem in een korte 
tijd een drugslocaties ontdekt en ontmanteld. Daarnaast hebben 
we ook een lokaal ondermijningsoverleg dit jaar voorgezet. Dit 
overleg is vooral bedoeld om lokale kennis van zaken met elkaar 
te delen en signalen te bespreken. Bij dit overleg zijn ook de wijk-
agent en een medewerker van het RIEC en de ODRU aanwezig. 

Maatregelen en aanpak 
ondermijning

Het afgelopen jaar had COVID-19 veel invloed op de aanpak van 
ondermijning. Vanuit het RIEC en bureau RVS zijn we dit jaar 
aangesloten geweest bij de werkgroep om een aanpak te maken 
voor het buitengebied. Vanaf 2021 gaan we in Rhenen de eerste 
controles in het buitengebied uitvoeren. Daarnaast zijn, zoals eer-
der omschreven, meerdere integrale controles uitgevoerd samen 
met het RIEC, het OM, Stedin, ODRU en de belastingdienst. De 
meeste signalen die we afgelopen jaar binnen kregen, gingen over 
hennepkwekerijen. Dit jaar zijn er in gemeente Rhenen regelmatig 
hennepkwekerijen opgerold. Enkele signalen gingen over bepaalde 
horecagelegenheden. Het betreft onder meer signalen inzake ille-
galiteit, overbewoning van bedrijfswoningen, fraude met uitkerin-
gen en brandonveilige situaties. In samenwerking met de politie, 
Stedin, VRU, vreemdelingenpolitie en met het UWV zijn op basis 
van deze signalen controles uitgevoerd. Dit jaar zijn we zoals geb-
ruikelijk ook onderdeel van de regionale ondermijningsoverleggen 
waar kennis werd gedeeld, de voortgang werd besproken en de 
keuzes werden gemaakt over de prioritering van de speerpunten 
uit het IVP/UVP. Daarnaast werd er gesproken over de inzet van 
de gezamenlijke financiën, de opzet van trainingen en de voort-
gang van de verschillende projecten die lopen.

H6.1deelprogramma  veiligheid en openbare orde

Openbare orde en 
Veiligheid

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366417
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/


96

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats Utrecht

Doel Het doel van de Wet Veiligheidsregio’s is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij onge-
vallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Het doel van de ‘Regeling Veiligheidsregio Utrecht’ is het door de Veilig-
heidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten

Deelnemende partijen De VRU is op 1 januari 2006 opgericht en vormt één van de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld. De VRU is een gemeenschappelijke regeling van 
de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU heeft een Algemeen Bestuur dat bestaat uit alle 26 burgemeesters.   
 
De VRU bestaat uit een aantal organisatieonderdelen, waarvan de belangrijkste zijn: 
- de 26 gemeenten die samen de provincie Utrecht vormen 
- de brandweer met 71 brandweerposten 
- de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Openbaar belang en  
ontwikkelingen

De inzet van de Veiligheidsregio Utrecht in 2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie bestrijding. 

Bestuurlijk belang incl. 
wijzigingen

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

Eigen Vermogen 31-12-2019: € 9.099.000 31-12-2020: €1.194.000 

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 44.443.000 31-12-2020: € 47.101.336 

Resultaat GR 2020 Op moment van opstellen waren de definitieve stukken over 2020 van deze verbonden partij nog niet beschikbaar. 

Bijdrage gem Rhenen 2020: €1.112.000      

Relatie beoogd  
maatschappelijk effect

Door deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht wordt de samenwerking tussen verschillende instanties bij rampenbestrijding en crisisbeheersing verbeterd.

Risico’s - Schade: VRU personeel veroorzaakt schade aan derden bij repressief optreden hetgeen leidt tot aansprakelijkheid. 

Doelen/ontwikkelingen 
2020

Voor 2020/2021 staan geen grote beleidsmatige projecten op stapel. De mogelijke consequenties taakdifferentiatie / (on)gelijke behandeling vrijwilligers voor 
de brandweerorganisatie worden door alle veiligheidsregio’s waaronder de VRU worden nader onderzocht.

Programma 6. Veiligheid

Deelprogramma 6.1 Openbare Orde en Veiligheid

(concept)
Jaarrekening 2020

Geactualiseerde BGR20 
& Begroting 2021

H6.1 deelprogramma  veiligheid en openbare orde

Wie hadden we daarbij nodig?

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374623
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374621
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Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 0 N 0 N 0 N 11.500 V 11.500 V

Lasten 1.541.500 N 21.000 N 1.562.500 N 1.550.500 N 11.500 V

A. Saldo van baten en lasten 1.541.500 N 21.000 N 1.562.500 N 1.539.500 N 23.000 V

Onttrekking reserves 146.500 V 4.000 V 150.500 V 149.000 V 1.500 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 41.000 N 41.000 N

B. Mutaties reserves 146.500 V 4.000 V 150.500 V 108.000 V 42.500 N

Resultaat (A+B) 1.395.000 N 17.000 N 1.412.000 N 1.431.000 N 19.500 N

Verklaring verschillen JRR2020

1. Minder uitgaven aan ondermijningsbeeld dan begroot. Door de coronacrisis konden enkele werkzaamheden, zoals extra controles en onderzoeken  
naar specifieke beroepsgroepen, niet uitgevoerd worden. Het restant schuift door naar 2021.

41.000 V

2. Nadeel op lonen en salarissen, omdat het beschikbare budget in het deelprogramma algemene dekkingsmiddelen is verantwoord. 19.000 N

3. Overige verschillen 1.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 23.000 V

1. Inzet voor maatregelen en aanpak ondermijning ad € 80.000 is gedekt uit de reserve collegeprogramma. Een deel van € 39.000 is in 2020 ingezet,  
het restant ad € 41.000 is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling voor verdere uitvoering in 2021.

41.000 N

2. Overige verschillen 1.500 N

Verschil in Mutaties reserves 42.500 N

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

13 - Inrichting rampenstaf € 0 € 11.500 € 11.500 € 0 € -6.000 € 6.000

64 - Brandweerkazerne Elst € 1.398.000 € -740.000 € 658.000 € 0 € -63.500 € 594.500

Investeringsoverzicht Restant saldo 1-1-2020 Netto mutatie krediet 2020 Netto realisatie 2020 Netto restant saldo 31-12-20

Lopende investeringen

Brandweerkazerne Elst € 81.500 € 0 € -32.000 € 49.500

Totaal lopende investeringen € 81.500 € 0 € -32.000 € 49.500

H6.1deelprogramma  veiligheid en openbare orde

Wat heeft het gekost?

Reserves en voorzieningen

Investeringen

Productenraming 2020
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6.2
HANDHAVING
Deelprogramma

Bestuursprogramma en overige activiteiten

Overige activiteiten en toelichting

(Integrale) handhaving 
Per programma wordt op hoofdlijnen verantwoord wat binnen dat programma op het gebied 
van handhaving heeft gespeeld. 
 
Programma - Fysiek 
Verkeer en openbare ruimte 
2020 stond in het teken van het coronavirus. Het landelijke en ook het gemeentelijke doel was 
en is de verspreiding van corona voorkomen en terugdringen. Afgelopen jaar is de beschikbare 
boa-capaciteit daarom grotendeels ingezet op het toezicht en de handhaving van de coro-
na-maatregelen. Daardoor is door de boa’s significant minder tijd besteed aan bijvoorbeeld 
parkeer- en verkeersproblematiek en aan problematiek die speelt in de openbare ruimte. Aan 
de inwoners die daarover contact zochten, is dit vanzelfsprekend ook uitgelegd. De boa’s zijn 
volop aanwezig geweest in de openbare ruimte voor de handhaving van de corona-maatregel-
en. Daarbij is, als daar gezien de corona-prioriteiten ruimte voor was, wel steeds gekeken naar 
de openbare ruimte en welke problematiek daar werd gesignaleerd. Problemen die zo nijpend 
waren dat die niet konden wachten, zijn vanzelfsprekend wel opgepakt.  
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Afgelopen jaar is ingezet op de handhaving van het ruimtelijk beleid van de gemeente. De 
handhaving zag met name toe op gebouwde tweede woningen zonder dat daarvoor een 
vergunning is verleend en op illegale bebouwing en het verkeerd gebruik van gronden in het 
buitengebied. Ook binnen dit programma heeft het coronavirus invloed gehad. Er is bijvoor-
beeld gekeken naar de manier waarop controles uitgevoerd konden en moesten worden. Over 
het algemeen lukte het uitvoeren van de benodigde controles over het goed en konden de 
handhavingstrajecten zonder al te veel complicaties worden voortgezet. In sommige gevallen 

Beleidsdoel 6.2 - Handhaving

Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers met elkaar in een 
schone, leefbare en veilige omgeving wonen, leven en verblijven. 

6.2.1 Voldoende toezicht op handhaving van beleid, waardoor de leefbaarheid in onze 
samenleving wordt vergroot.

Wat wilden we bereiken? 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
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H6.2deelprogramma  handhaving

werd in een handhavingstraject aangegeven dat er vanwege corona een bepaalde last niet 
tijdig kon worden uitgevoerd. In die gevallen is vanzelfsprekend maatwerk toegepast. Verder 
was merkbaar dat mensen veelal thuis waren en dat ook veel thuis werd geklust en verbouwd. 
Daarover werd regelmatig door verontruste buren gebeld en gemeld.  
 
Programma - Sociaal Maatschappelijk 
Begin dit jaar was het vanuit handhavingsperspectief redelijk stil met mensen die problemen 
ondervinden op het sociale en psychosociaal gebied. Echt grote overlastgevers waren er niet 
(of waren niet zichtbaar) en daarom waren contacten met het sociaal team en het jeugd team 
op dat moment minder dan normaal. In de loop van het jaar veranderde dit en kwamen steeds 
meer meldingen van personen die sociale en/of psychosociale problemen hadden waarbij er 
een uitstraling naar bijvoorbeeld buren of naar de openbare ruimte was. Hierover is vanzelf-
sprekend nauw contact geweest met de politie en met het sociaal team en het jeugdteam. 
 
Het toezicht op de Wet kinderopvang is afgelopen jaar voor ons wederom door de GGD uit-
gevoerd. Daarbij zijn geen noemenswaardige overtredingen geconstateerd.  
 
Jongeren hebben het afgelopen jaar erg moeilijk gehad. Voor veel jongeren was er geen 
school, konden zij vrienden niet ontmoeten en waren sportgelegenheden dicht. Daardoor 
ontmoetten veel jongeren elkaar op straat. In sommige gevallen zorgde dat voor overlast in 
de buurt. Het uitgangspunt is dat iedereen, en zeker ook jongeren, welkom is in de openbare 
ruimte. Vanuit handhaving is daarom zoveel mogelijk het gesprek aangegaan met jongeren 
met als doel het spiegelen op het vertoonde ongewenst gedrag van jongeren. Ook met de be-
woners die overlast ervaarden, zijn wij in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe problemen 
zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.  
 
Programma - Economie 
Vanwege het coronavirus heeft het kabinet vanaf maart 2020 alle evenementen verboden. Er 
is veel meegedacht met organisatoren van initiatieven om te kijken wat binnen de geldende 
regels wel zou kunnen. Jammer genoeg konden door de grote stijging in coronabesmettingen 
die initiatieven toch ook vaak niet doorgaan. In sommige gevallen is ingegrepen bij initiatieven 
die aan de regels leken te voldoen, maar daaraan uiteindelijk toch niet voldeden.  
 
Programma - Veiligheid 
Afgelopen jaar zijn diverse controles gehouden op het gebied van ondermijning. In het kader 
van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan zijn meerdere controles uitgevoerd op au-
tobedrijven. Tegen de daarbij aangetroffen overtredingen is vervolgens handhavend opgetre-

den. Halverwege dit jaar is de gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Als gevolg 
daarvan komen anonieme meldingen over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, namaak merkkl-
eding en illegaal vuurwerk ook bij de gemeente terecht. Door deze anonieme meldingen zijn 
afgelopen jaar samen met de politie en Stedin diverse onderzoeken gestart. Ook zijn er mooie 
resultaten geboekt zoals de ontdekking van een grote hennepkwekerij en de aanwezigheid 
van illegaal vuurwerk bij een woning. Tegen dit soort overtredingen is ook bestuursrechtelijk 
opgetreden.  
 
De Veiligheidsregio Utrecht (verder: VRU) verzorgt het brandveiligheidstoezicht op de 
gebruiksfuncties (denk aan bedrijven, winkels, scholen, zorginstellingen, etc.) binnen de ge-
meente. Door de uitbraak van het coronavirus heeft het toezicht door de VRU op die gebruiks-
functies een groot deel van het jaar stilgelegen. Daardoor is een achterstand ontstaan in de 
controles die afgelopen jaar uitgevoerd zouden worden. Aan het eind van het jaar is door de 
VRU aangegeven dat de planning niet zou worden gehaald en is ingezet op het controleren 
van de gebruiksfuncties met een hoog risico zoals zorginstellingen en kinderopvanglocaties.  
 
Het grootste gedeelte van het jaar is de horeca vanwege het coronavirus heel beperkt open 
geweest en ook evenementen zijn er nauwelijks geweest. Daadwerkelijke controles van de 
Drank- en horecavergunningen en controles op het gebruik en verstrekken van alcoholische 
drank hebben dan ook niet plaatsgevonden. Wel is veelvuldig contact geweest met horecaon-
dernemers over de geldende regels uit de noodverordeningen en de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19.  
  
De Veiligheidsregio Utrecht (verder: VRU) verzorgt het brandveiligheidstoezicht op de 
gebruiksfuncties (denk aan bedrijven, winkels, scholen, zorginstellingen, etc.) binnen de ge-
meente. Door de uitbraak van het coronavirus heeft het toezicht door de VRU op die gebruiks-
functies een groot deel van het jaar stilgelegen. Daardoor is een achterstand ontstaan in de 
controles die afgelopen jaar uitgevoerd zouden worden. Aan het eind van het jaar is door de 
VRU aangegeven dat de planning niet zou worden gehaald en is ingezet op het controleren 
van de gebruiksfuncties met een hoog risico zoals zorginstellingen en kinderopvanglocaties.  
 
Het grootste gedeelte van het jaar is de horeca vanwege het coronavirus heel beperkt open 
geweest en ook evenementen zijn er nauwelijks geweest. Daadwerkelijke controles van de 
Drank- en horecavergunningen en controles op het gebruik en verstrekken van alcoholische 
drank hebben dan ook niet plaatsgevonden. Wel is veelvuldig contact geweest met horecaon-
dernemers over de geldende regels uit de noodverordeningen en de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19. 
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Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 62.500 V 37.500 N 25.000 V 65.000 V 40.500 V

Lasten 599.000 N 46.500 N 645.500 N 664.500 N 19.000 N

A. Saldo van baten en lasten 536.500 N 84.000 N 620.500 N 599.500 N 21.000 V

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

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

Resultaat (A+B) 536.500 N 84.000 N 620.500 N 599.500 N 21.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Op de salarislasten en inhuur is er een voordeel ten opzichte van de begroting. 49.500 V

2. Overige verschillen 28.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 21.000 V

Verschil in Mutaties reserves 0 N

H6.1 deelprogramma  handhaving

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020
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H7 inleiding programma (algemene) dekkingsmiddelen

7

Programma 
(ALGEMENE) DEKKINGSMIDDELEN
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Maatschappelijk doel
Rhenen is een financieel gezonde gemeente en heeft een acceptabel lastenniveau die in ver-
houding staat tot het voorzieningenniveau.

Wat wilden wij bereiken?

Beleidsdoel 7.1 - Belastingen

Lastenverzwaring (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) boven het 
inflatiepercentage zo veel mogelijk beperken in deze collegeperiode.

Beleidsdoel 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Rhenen is op termijn een financieel gezonde gemeente.

Wat heeft het gekost? (in €) 

Deelprogramma
Begroting 

Primitief
Begroting  

Na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk vs  

na wijziging

7.1 - Belastingen 4.981.000 V 4.882.000 V 4.960.000 V 78.000 V

7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen 25.490.500 V 27.005.500 V 27.253.000 V 247.500 V

7.3 - Onvoorzien 26.500 N 5.000 N 0 N 5.000 V

7.4 - VPB 0 N 0 N 0 N 0 N

Totaal programma 30.445.000 V 31.882.500 V 32.213.000 V 330.500 V

H7inleiding programma (algemene) dekkingsmiddelen
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Overige activiteiten

Verlenen van uitstel van betaling 

voor ondernemers ivm de Coronac-

risis.

Op dit moment staat er ongeveer nog € 40.000 aan 

uitstel open gegeven aan ondernemers (beginstand bij 

aanvang corona was ongeveer € 70.000). Het risico 

bestaat dat er door de crisis bedrijven failliet gaan. Dit 

betekent dat er kans is dat er minder belastinggelden 

binnenkomen dan begroot.

7.1
BELASTINGEN
Deelprogramma

Wat wilden we bereiken? 

Beleidsdoel 7.1 - Belastingen

Lastenverzwaring (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) boven het 
inflatiepercentage zo veel mogelijk beperken in deze collegeperiode. 

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366418
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/


105

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 5.835.000 V 66.000 N 5.769.000 V 5.839.000 V 70.000 V

Lasten 474.000 N 40.000 N 513.500 N 494.500 N 19.500 V

A. Saldo van baten en lasten 5.361.500 V 106.000 N 5.255.500 V 5.344.500 V 89.000 V

Onttrekking reserves 5.500 V 7.500 V 13.000 V 1.500 V 11.000 N

Toevoeging reserves 386.000 N 0 N 386.000 N 386.000 N 0 N

B. Mutaties reserves 380.500 N 7.500 V 373.000 N 384.500 N 11.000 N

Resultaat (A+B) 4.981.000 V 98.500 N 4.882.000 V 4.960.000 V 78.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. De uitvoeringskosten belastingen zijn lager dan begroot. 19.500 V

2 .De totale baten uit OZB bedragen €4.502.500 en zijn daarmee €26.000 (0,58%) hoger dan begroot. 26.000 V

3. De totale baten uit de toeristenbelasting waren afgeraamd in de voorjaarsrapportage met €50.000 vanwege de verwachte afname van toeristen door de coronacrisis. 
Per saldo bleek er toch meer toerismebelasting zijn geheven dan in de voorjaarrapportage voorzien. 

36.500 V

4. Overige verschillen 7.000 V

Verschil in Saldo van baten en lasten 89.000 V

1. Overige verschillen 11.000 N

Verschil in Mutaties reserves 11.000 N

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

62 - Precario kabels en leidingen € 0 € -286.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Wat heeft het gekost?

Reserves en voorzieningen

Productenraming 2020

H7.1deelprogramma  belastingen
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7.2
OVERIGE (ALG.) DEKKINGSMIDDELEN

Deelprogramma

Wat wilden we bereiken? 

Beleidsdoel 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Rhenen is op termijn een financieel gezonde gemeente.

Bestuursprogramma en overige activiteiten 

Activiteit Toelichting

Overige activiteiten

Verlenen van uitstel van 
betaling voor ondernemers 
ivm de Coronacrisis.

Op dit moment staat er ongeveer nog € 40.000 aan uitstel 
open gegeven aan ondernemers (beginstand bij aanvang 
corona was ongeveer € 70.000). Het risico bestaat dat er 
door de crisis bedrijven failliet gaan. Dit betekent dat er 
kans is dat er minder belastinggelden binnenkomen dan 
begroot.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren
volgens het BBV

Indicatoren en 
algemene gegevens

Hoe monitoren we dat?

Beleidsnotities

Gemeentelijke 
financiën

Nota reserves & 
voorzieningen

Nota reserves & 
voorzieningen 
overzichten

Financiële verordening 
ex artikel 212GW

Nota risicobeheer-
sing en weer-
standsvermogen

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3366419
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-financi%C3%ABn
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374638
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/209974
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374640
https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/210510
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H7.2deelprogramma overige (alg.) dekkingsmiddelen

Vitens

Vestigingsplaats Zwolle

Doel Het primaire doel van Vitens is om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit te leveren  
aan iedereen in het verzorgingsgebied.  
Vitens wil het water winnen op een duurzame manier, met respect voor het watersysteem en in balans met de omgeving. 

Deelnemende partijen De provincies (5) en de meeste gemeenten (92) in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Het verzorgingsgebied in Nederland 
bestaat met name uit de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Openbaar belang en  
ontwikkelingen

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

Bestuurlijk belang incl. 
wijzigingen

Per 31-12-20120 is de gemeente Rhenen in het bezit van 16.461 aandelen Vitens, dat is 0,285% van het totaal aantal aandelen.

Eigen Vermogen 31-12-2018: € 533.100.000 31-12-2019: € 533.300.000

Vreemd Vermogen 31-12-2018: € 1.233.500.000 31-12-2019: € 1.293.000.000

Resultaat deelneming 2019 € 11,1 mln (2018: 13 mln)

Dividend 2020 De aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Vitens hebben steun gegeven aan een omvangrijk investeringspakket om  
de drinkwatervoorziening op peil te houden, waardoor in 2020 geen dividend over 2019 wordt uitgekeerd.

Relatie beoogd  
maatschappelijk effect

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

Risico’s Geen

Doelen /ontwikkelingen 
2020

De afgelopen jaren werd, door de klimaatextremen, duidelijk dat Vitens zich voor moet bereiden op een continue stijgende drinkwatervraag.  
Omdat deze stijging sterker is dan was voorzien, is Vitens in 2018 gestart met ‘Water voor nu en later’, een versnellingsprogramma waarin  
uitbreiding van operationele capaciteit, vergunnings- en reservecapaciteit, waterbesparing en een klimaat-robuust winconcept centraal staan. 
In 2019 en 2020 is als onderdeel van “Water voor nu en later” samen met andere partijen gewerkt aan en geïnvesteerd in klimaatbestendige  
watersystemen. Op basis van de jaarstukken 2019 zou Vitens hierin een bedrag van  180 mln investeren

Programma 7 (Algemene) dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Wie hadden we daarbij nodig?

Jaarverslag 2019

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374627
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Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats BNG Bank N.V., Den Haag

Doel BNG Bank is van en voor de publieke sector waarbij het doel 
is om maatschappelijke impact te bereiken. Belangrijk hierbij 
is dat klanten de BNG beschouwen als natuurlijke partner 
voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat de 
bank daarin succesvol is en dat de bank haar maatschappelijke 
impact kan aantonen.

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

Openbaar belang en 
ontwikkelingen

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen 
voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam 
bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger. 
 
Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en 
de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein 
van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico 
van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank 
bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep 
op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van 
beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de 
combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende 
toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, 
die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en 
aan instellingen voor het maatschappelijk belang. 

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het 
stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aan-
deel van EUR 2,50).

Bestuurlijk belang incl.  
wijzigingen

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

Eigen Vermogen 31-12-2019:  € 4.887.000 31-12-2020: € 5.097.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019: € 144.802.000 31-12-2020 € 155.262.000

Resultaat deelneming ver 2020 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen 
van EUR 221 miljoen (2019: EUR 163 miljoen). 

Dividend 2019 en 2020 Uitbetaling dividend 2019
In de eerste helft van 2020 werd voor het boekjaar 2019 een 
dividenduitkering van EUR 71 miljoen voorgesteld aan de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (€ 1,27 per  
aandeel). Voorafgaand aan de vergadering heeft de ECB  
echter aan Europese Banken aanbevolen om af te zien van, c.q. 
dividendbetalingen uit te stellen tot ten minste 31 oktober 
2020. In de Algemene Vergadering heeft BNG Bank aangekon-
digd dat de bank de aanbevelingen van de ECB zal volgen.  
In de zomer van 2020 veranderde de ECB haar aanbeveling om 
tot ten minste 31 december 2020 af te zien van dividend- 
uitkeringen. Meer recentelijk heeft de ECB in maart 2021 
overeenstemming bereikt over een dividenduitkering aan de 
aandeelhouders van EUR 24 miljoen. Aanvullende dividenduit-
keringen zullen, op aanbeveling van de ECB, niet plaatsvin-
den vóór oktober 2021. BNG Bank heeft het voornemen om 
aanvullende dividenduitkeringen te doen, maar de bank zal 
rekening moeten houden met eventuele toekomstige aanbev-
elingen van de ECB.
Voor de gemeente Rhenen komt de dividenduitkering van  
€ 71 miljoen neer op een bedrag van  77.500. Omdat de  
uitkering ultimo 2020 nog was  opgeschort is het bedrag als 
nog te ontvangen opgenomen in de jaarstukken 2020. 

H7.2 deelprogramma overige (alg.) dekkingsmiddelen



109

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vervolg

Dividend 2020 vervolg Dividend 2020:
De BNG heeft in 2021 voorgesteld over het jaar 2020 een divi-
dend uit te keren van 101 miljoen. Dit komt neer op een bedrag 
van 1,81 per aandeel. Voor de gemeente Rhenen gaat het om 
een bedrag van  110.500. De winstuitkering is met 50% gelijk 
aan de jaren 2018 en 2019. Het voorstel voor 2020 zal aan de 
aandeelhouders voor besluitvorming worden voorgelegd in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2021. In 
het voorstel zal worden toegelicht dat uitkering niet zal plaats-
vinden vóór oktober 2021 en onderworpen is aan mogelijke 
toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Relatie beoogd  
maatschappelijk effect

Samen met de publieke sector wil de BNG maatschappelijke 
impact  bereiken waarbij de BNG zich focust op onderstaande 
duurzame ontwikkeldoelen:
1. Goede gezondheid en welzijn
2. Kwaliteitsonderwijs
3. Betaalbare duurzame energie
4. Duurzame steden en gemeenschappen

Risico’s BNG Bank wordt gezien als een veilige bank vanwege het aan-
deelhouderschap van Nederlandse overheden en de grotend-
eels solvabiliteitsvrije kredietverlening. BNG Bank 
heeft de hoogste externe kredietratings (Moody’s: Aaa, 
FitchRatings: AAA, S&P Global: AAA).

Doelen/ontwikkelingen 
2020

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is 
een belangrijk element in de missie van de BNG. Duurzame 
initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam 
evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewer- 
kers. De BNG blijft inzetten op de financiering van duurzame 
projecten en hiermee het vergroten van de maat- 
schappelijke impact. 

Doelen/ontwikkelingen 
2020 
vervolg

Voorbeelden hiervan in 2020 zijn: 
a. Verduurzaming van sportaccommodaties: Sportverenigingen 
kunnen een lening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds 
voor de verduurzaming van hun accommodaties b. Bevorderen 
duurzame kapitaalmarkten bijvoorbeeld door het uitgeven van 
duurzaamheidsobligaties 
c. Inspannen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen 
en de verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het 
klimaatakkoord te versnellen 
d. Ondersteunen van de duurzaamheidsverklaring Nederlandse 
bedrijven waarin wordt gepleit duurzaamheid als basis voor de 
COVID-19 herstelplannen 

Programma 7 (Algemene) dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen

H7.2deelprogramma overige (alg.) dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2020

https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/3374624
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H7.2 deelprogramma overige (alg.) dekkingsmiddelen

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 27.740.500 V 1.212.000 V 28.952.500 V 29.108.500 V 156.000 V

Lasten 2.333.000 N 158.500 V 2.174.500 N 1.733.000 N 442.000 V

A. Saldo van baten en lasten 25.407.500 V 1.370.500 V 26.778.000 V 27.376.000 V 598.000 V

Onttrekking reserves 143.000 V 144.500 V 287.000 V 124.000 V 163.000 N

Toevoeging reserves 59.500 N 0 N 59.500 N 247.000 N 187.500 N

B. Mutaties reserves 83.000 V 144.500 V 227.500 V 123.000 N 350.500 N

Resultaat (A+B) 25.490.500 V 1.515.000 V 27.005.500 V 27.253.000 V 247.500 V

Verklaring verschillen JRR2020

1. Middelen (incidenteel) voor uitvoering bestuurprogramma zijn in 2020 niet aangewend en toegevoegd aan de reserve collegeprogramma 92.500 V

2. Lagere loonkosten flexteam en een lagere claim op het budget werkdruk zorgt voor een voordeel van 321.500.  Het voordeel bij het flexteam is het gevolg  
van het vertrek van medewerkers en vacatureruimte. Van het totale voordeel is 75.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling voor capaciteit in 2021  
op gebied van mobiliteit en voor de projectleider ombuigingen. Verder is de onttrekking aan de reserve knelpuntenbudget organisatie vervallen omdat bijbehorende 
lasten kunnen worden opgevangen binnen het hiervoor genoemde voordeel. In plaats van een onttrekking heeft een toevoeging aan die reserve plaatsgevonden  
van 20.000 (tot aan het ingestelde plafond van de reserve)

321.500 V

3. Voordeel lasten voormalig personeel inclusief verrekening niet begrote transitiekosten 39.000 V

4. Nadeel gemeentefonds betreft enerzijds een voordelig effect  van de decembercirculaire door extra toegekende middelen voor het corona steunpakket van 61.000. 
Hiertegenover staat een nadeel van 105.000 doordat de geraamde stelpost onderuitputting BTW compensatiefonds niet is verrekend met het voorschot zoals dat in 
september door het Rijk is uitgekeerd. Ook is een bedrag van 24.000 voor de verkiezingen 2021 als onderdeel van het corona steunpakket overgeheveld naar 2021. 
Hiermee was in de bijgestelde begroting geen rekening gehouden. Resteert nog een bedrag van  46.000 voordelig aan overige verschillen.Ten opzichte van de primitieve 
begroting 2020 is er over 2020 bijna  1,3 miljoen meer uit het gemeentefonds ontvangen. Dit betreft vooral de effecten vanuit de mei, september en  
decembercirculaire van het Rijk. 

22.000 N

5. Hogere (administratieve) doorbelasting rente aan de investeringen van de deelprogramma’s door het hanteren van de rente uit de perspectiefnota 2020. 81.000 V

6. Per saldo voordeel suppletieaangifte BTW/BCF over 2015 67.500 V

7. Voormalig personeel: niet begrote verzekeringsuitkering voor gemaakte transitiekosten 30.000 V

8. Overige verschillen 11.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten 598.000 V

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020
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H7.2deelprogramma overige (alg.) dekkingsmiddelen

Verklaring verschillen vervolg JRR2020

1.Niet besteed budget uitvoering bestuursprogramma toegevoegd aan de reserve collegeprogramma 92.500 N

2. Toevoeging aan reserve knelpuntenbudget organisatie door egalisatie exploitatiebudget (tot maximaal plafond reserve) 20.000 N

3. Toevoeging voordeel niet besteed personeelsbudget mobiliteit en projectleiding toekomstige ombuigingen aan reserve budgetoverheveling 75.000 N

4. Voordeel voormalig personeel waardaar minder wordt onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar 69.000 N

5. Inhuur personeel kan worden opgevangen binnen de (flexibele) personeelsbudgetten waardoor in 2020 geen claim wordt gelegd op  
de reserve knelpuntenbudget organisatie

101.500 N

6. Overige verschillen 7.500 V

Verschil in Mutaties reserves 350.500 N

Reserves en voorzieningen

Reserves&voorzieningen Primitief BGR2020 Aansluiting BGR20->JRR19 Saldo 1-1-2020 Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 Saldo 31-12-2020

01 - Algemene reserve € 16.290.500 € 785.000 € 17.075.500 € 0 € 0 € 17.075.500

49 - Budgetoverheveling € 164.000 € 447.500 € 611.500 € 539.000 € -243.500 € 907.500



§9 duurzaamheid
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7.3
ONVOORZIEN
& VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deelprogramma

Onvoorzien
In de begroting van de gemeente zijn budgetten opgenomen voor onvoorzien. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel. De post 
onvoorzien kan alleen worden ingezet als de criteria van de 3-O’s van toepassing zijn: (O)
nvoorzien, (O)nvermijdbaar en (O)nuitstelbaar. In 2020 is geen beslag gelegd op de posten 
onvoorzien. Dit betekent dat de hiervoor beschikbare bedragen van in totaal € 15.000 ten 
gunste van het resultaat van de jaarrekening zijn gekomen.

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 sa-
men 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 verwachting 
is dat de gemeente niet of in beperkte mate belasting verschuldigd zal zijn over 2020. Dit is 
gelijk aan de jaren hiervoor.
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H7.3

Financiën in 2020 (in €)
Begroting

primitief
Mutaties VJR+

NJR+tussentijds
Begroting

na wijziging Werkelijk
Δ Werkelijk

vs na wijziging

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Lasten 26.500 N 21.500 V 5.000 N 0 N 5.000 V

A. Saldo van baten en lasten 26.500 N 21.500 V 5.000 N 0 N 5.000 V

Onttrekking reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Toevoeging reserves 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

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

Resultaat (A+B) 26.500 N 21.500 V 5.000 N 0 N 5.000 V

Verklaring verschillen JRR2020

Overige verschillen  -5.000  V

Verschil in Saldo van baten en lasten 5.000 V

Verschil in Mutaties reserves 0 V

Wat heeft het gekost?
Productenraming 2020

deelprogramma onvoorzien & vennootschapsbelasting
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Inleiding paragrafen
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Inleiding paragrafen
De paragrafen vormen een belangrijke informatiebron en beogen een “dwarsdoorsnede” van de programma’s te geven. Het doel van de paragrafen is om  
informatie die voorheen op meerdere plekken in de begroting 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 de beleidskaders vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. 

 In de jaarstukken zijn onderstaande paragrafen opgenomen:

§1  - Lokale heffingen
§2  -  Weerstandsvermogen & risicobeheersing  
§3 -  Kapitaalgoederen
§4  -  Financiering
§5  -  Bedrijfsvoering
§6  -  Verbonden partijen
§7  -  Grondbeleid
§8  -  Subsidieverlening
§9  -  Duurzaamheid

De paragrafen 1 tot en met 7 zijn verplicht voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Paragraaf 8 en 9 zijn toegevoegd om u als raad meer controle en inzicht te bieden op deze beleidsterreinen.
In de jaarstukken worden de resultaten weergegeven van de in de begroting opgenomen paragrafen.

inleiding paragrafen
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§1lokale heffingen

§ 1.0 Inleiding paragraaf lokale heffingen
Ruim 18 procent van de totale baten van de gemeente bestaat uit bedragen die in 
rekening worden gebracht voor belastingen, leges en heffingen. Dit maakt de lokale 
heffingen een belangrijke inkomstenbron. Binnen deze paragraaf wordt ingegaan op 
het gemeentelijke beleid, de hoogte van de woonlasten voor een gemiddeld huishou-
den en de hoogte van de opbrengsten uit de lokale heffingen. Dit laatste gebeurt eerst 
op hoofdlijnen om vervolgens per heffingssoort te worden uitgesplitst en toegelicht. 

§ 1.1 Beleid lokale heffingen
Gemeenten in Nederland heffen belastingen, leges en heffingen. De gemeenteraad bepaalt 
welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen en de hoogte van de tarieven. In deze 
paragraaf wordt bij de lokale heffingen het volgende onderscheid gemaakt: 
- Belastingen
Dit zijn algemene belastingen. De opbrengsten hieruit zijn niet gelabeld en kunnen daarom 
voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen worden ingezet. Voorbeelden zijn de onroe-
rendzaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting. 
- Leges
Worden geheven voor diensten die geleverd worden aan een individuele aanvrager. De leges 
worden ook wel retributies genoemd. Denk aan het aanvragen van een rijbewijs of omge-
vingsvergunning. Bij het heffen van leges heeft de gemeenteraad beperkingen: er mag geen 
winst gemaakt worden op de diensten en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maxi-
mumtarief bepaald. Dit uitgangspunt geldt bij het bepalen van de tarieven in de verordening.
- Heffingen
Worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. 
De opbrengsten kunnen alleen besteed worden aan die specifieke taak of voorziening waar-
voor de heffing is opgelegd. Deze heffingen worden ook wel bestemmingsheffingen genoemd. 
Voorbeelden zijn de riool- en afvalstoffenheffing. Voor deze heffingen geldt dat de gemeente 
niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. Dit 
uitgangspunt geldt bij het bepalen van de tarieven in de verordening.

Beleidsdoel bij Belastingen, leges en heffingen

Lastenverzwaring (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) boven het 
inflatiepercentage zo veel mogelijk beperken in deze collegeperiode.

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

7.1.2 Maximaal 100% kostendekking van de leges.

7.1.3 Maximaal 100% kostendekking van de afval- en rioleringskosten

 
De tarieven voor belastingen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd met het 
gewogen indexatiepercentage van 1,94%. Bij de tarieven voor de OZB geldt daarnaast dat de 
waardeontwikkeling van de woningen en de niet woningen (WOZ-waarde) in de periode  
1-1-2018 en 1-1-2019 is gecorrigeerd op het tarief. Bij een stijgende WOZ-waarde dalen de 
tarieven en bij een dalende WOZ-waarde worden de OZB-tarieven verhoogd. In de hiervoor 
genoemde periode is de gemiddelde waarde van de woningen en niet woningen met respec-
tievelijk 5,75% en 0,50% toegenomen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de OZB-tarieven 
in 2020. Deze werkwijze - die door vrijwel alle gemeenten in Nederland wordt toegepast - 
bewerkstelligt dat de waardeontwikkeling geen effect heeft op het te betalen bedrag aan OZB.
Voor de tarieven leges en heffingen geldt het uitgangspunt van maximaal 100% kostendek-
king. Zolang de kostendekking van de leges onder 100% ligt, geldt over het algemeen dat de 
tarieven 2020 ook zijn geïndexeerd met het gewogen indexatiepercentage.  

§ 1.2 Indicatoren en algemene gegevens

§ 1.3  Ontwikkeling lokale lastendruk
De lokale lastendruk zegt iets over wat een gemiddeld meerpersoonshuishouden met een 
eigen woning in Rhenen aan woonlasten kwijt is. In 2020 was dit € 789,57. In de berekening 
hiervan is rekening gehouden met een gemiddelde WOZ-waarde van € 301.000. In onder-
staande tabel is te zien hoe de lokale lastendruk opgebouwd is. In 2020 zien we een stijging 
van 2% ten opzichte van 2019. Dit ligt ruim onder de gemiddelde stijging van 7% in de provin-
cie Utrecht1. 

1 Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, benchmark lokale 

lastendruk provincie Utrecht.
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Ontwikkeling lokale lastendruk Ontwikkeling lokale lastendruk 2019 2019 
VerordeningVerordening

2020 2020 
BegrotingBegroting

2020 2020 
VerordeningVerordening

OZB-eigenaren (gemiddelde woning)  € 377,18  € 377,18  € 382,57 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)  € 215,00  € 215,00  € 279,00 

Rioolheffing (aansluiting)  € 89,00  € 89,00  € 63,00 

Rioolheffing (gebruik, op basis van 125m³)  € 92,50  € 92,50  € 65,00 

Totaal:

Gebruiker  € 307,50  € 307,50  € 344,00 

Eigenaar  € 466,18  € 466,18  € 445,57 

Eigenaar en gebruiker  € 773,68  € 773,68  € 789,57 

§ 1.4 Inkomsten uit de heffingen
De totale gerealiseerde inkomsten uit heffingen bedragen € 10.074.728. Dit is € 311.000 lager 
dan begroot, een afwijking van 3%. Per heffingstype is het verschil hieronder uitgewerkt.

Inkomsten uit  
heffingen

2020  
Verordening

2020 
Begroting  

na wijziging
2020  

Werkelijk
Verschil       

in €

Totaal belastingen € 5.824.089 € 5.748.214 € 5.818.469 70.255 V

Totaal heffingen € 3.187.000 € 3.209.733 € 3.215.326 5.593 V

Totaal leges € 1.299.328 € 1.428.195 € 1.040.933 387.262 N

Totaal belastingen,  
leges en heffingen

€ 10.310.417 € 10.386.143 € 10.074.728 311.415 N

In paragraaf 1.5 tot en met 1.7 wordt per heffing verder ingezoomd op de hierboven genoem-
de bedragen en wordt een korte toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 
na wijziging gegeven. Bij de belastingen wordt nog aandacht besteed aan de kwijtscheldingen 
en de bezwaren en beroepen op WOZ-beschikkingen. Bij de leges en heffingen wordt ingegaan 
op de kostendekking.

§ 1.5  Overzicht belastingen
Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven verstaan we onder de belastingen de algemene belastingen. 

De opbrengsten hieruit zijn niet gelabeld en kunnen daarom voor alle gemeentelijke taken en 
voorzieningen worden ingezet. 

Financiën
De totale opbrengst uit belastingen in 2020 bedraagt  € 5.818.469. Dit is een voordeel van  
€ 70.255 ten opzichte van de begroting na wijzigingen. 

Inkomsten uit belastingen
2020  

Verordening

2020                
Begroting  

na wijziging
2020  

Werkelijk
Verschil       

in €

Belastingen

OZB eigendom woningen € 3.124.000 € 3.160.750 € 3.158.377 2.373 N

OZB eigendom  
niet-woningen

€ 826.000 € 809.003 € 816.838 7.835 V

OZB gebruiker  
niet-woningen

€ 526.000 € 507.055 € 527.444 20.389 V

Eigendom roerende  
woon-/bedrijfsruimten

€ 500 € 482 € 482 0 N

Toeristenbelasting  
(per overnachting)

€ 105.000 € 54.800 € 91.170 36.370 V

Hondenbelasting € 167.500 € 161.000 € 161.568 568 V

Precariobelasting € 31.965 € 18.500 € 24.627 6.127 V

Precariobelasting buizen, 
kabels, draden of leidingen *

€ 991.624 € 991.624 € 989.878 1.746 N

Ondernemersfonds  
(per vestiging)

€ 51.500 € 45.000 € 48.083 3.083 V

Totaal Belastingen € 5.824.089 € 5.748.214 € 5.818.469 70.255 V

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

De belangrijkste oorzaak voor de hogere opbrengsten ligt bij de toeristenbelasting. De ver-
wachting was dat door de maatregelen rondom het coronavirus de opbrengst uit toeristen- 
belasting fors lager zou liggen. In werkelijkheid is er in 2020 meer toerismebelasting binnen-
gekomen dan verwacht. 
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Tarieven
In onderstaande tabel zijn de tarieven van de gemeentelijke belastingen die gemeente Rhenen 
heft in 2020  weergegeven.

Tariefontwikkeling belastingen
2019 

Verordening 
2020 

Begroting
2020 

Verordening 

Onroerendzaakbelasting en belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten

Eigendom woningen 0,132% 0,126% 0,127%

Eigendom niet-woningen 0,249% 0,253% 0,253%

Gebruiker niet-woningen 0,197% 0,200% 0,200%

Toeristenbelasting  € 1,30 € 1,30

Hondenbelasting

1e hond  € 91,00  € 82,00 

2e hond  € 145,00  € 150,00 

3e en volgende hond  € 160,00  € 165,00 

per kennel  € 380,00  € 390,00 

Precariobelasting - - -

Precariobelasting buizen, kabels  
draden of leidingen 

- - -

Ondernemersfonds  € 500 ,00  € 500,00 

In bovenstaande tabel zijn voor de precariobelasting geen tarieven opgenomen. De tarieven 
hangen nauw samen met variabelen zoals oppervlakte en belastingtijdvak. Voor de specifieke 
tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel in de verordening. 

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 2020 is voor € 84.750 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. De aantallen kwijt-
schelding waren als volgt:

Kwijtscheldingen Aantal

Automatische kwijtschelding via IB 158

Toekenning individuele verzoeken 108

Gedeeltelijke toekenning individuele verzoeken 19

Afwijzing individuele verzoeken 127

Verzoeken nog in behandeling op 31-12-2020 18

Totaal aantal aanvragen kwijtscheldingen 430

Het aantal aanvragen ligt met het aantal van 430 in lijn met de afgelopen jaren.
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Bezwaar en beroep WOZ-beschikkingen. 
Het is mogelijk om tegen de WOZ-beschikking bezwaar en beroep in te dienen. In een 
woningmarkt waarin de huizenprijzen (snel) stijgen, neemt de WOZ-waarde eveneens toe. 
Bij stijgende WOZ-waarden geldt over het algemeen dat het aantal ingediende bezwaren toe-
neemt. Deze ontwikkeling zien we ook in 2020: in dit jaar zijn 295 WOZ-bezwaren ingediend. 

Na afhandeling van het ingediende WOZ-bezwaar, kan een beroepschrift ingediend worden. 
Begin januari 2021 waren er geen beroepschriften ontvangen over de beschikkingen over 
2020. 

§ 1.6 Overzicht leges
Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven worden leges geheven voor diensten die geleverd worden 
aan een individuele aanvrager. Denk aan het aanvragen van een rijbewijs of een omgevings-
vergunning. Deze leges worden ook wel retributies genoemd. Bij het heffen van leges heeft de 
gemeenteraad te maken met beperkingen. Er mag geen winst gemaakt worden op de diensten 
en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maximumtarief bepaald. Deze uitgangspunten 
gelden bij het bepalen van de tarieven in de verordening. In deze paragraaf wordt de kosten-
dekking van de leges weergegeven zowel bij vaststelling van de tarieven in de verordening als 
bij de realisatie. De gemeente Rhenen kent 4 verordeningen voor het heffen van leges:

Verordening Grondslag van legesheffing

Verordening leges 2020 Titel 1: algemene dienstverlening

Titel 3: dienstverlening vallend onder Europese diensten- 
richtlijnen en niet vallend onder titel 2

Verordening leges omge-
vingsvergunningen 2020

Titel 2: dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning 

Verordening lijkbezorgings-
rechten 2020

Gebruik begraafplaats en verleende diensten in verband met 
de begraafplaats

Verordening marktgelden 
2020

Gebruik gemeentegrond op marktdagen

Financiën
De totale opbrengst uit leges is € 1.040.933. Daarmee is de opbrengst € 387.262 lager dan 
verwacht in de begroting na wijziging. De opbrengsten van de leges zijn in onderstaande tabel 
op het niveau van de verordening opgenomen. 

Inkomsten uit leges 2020 veror-
dening

2020                
na wijziging

2020 wer-
kelijk

Verschil       
in €

Verordening leges  
titel 1 en titel 3

€ 338.260 € 286.351 € 219.358 66.993 N

Verordening leges titel 2 € 707.930 € 601.166 € 567.500 33.666 N

Verordening  
lijkbezorgingsrechten 

€ 244.638 € 532.000 € 245.704 286.296 N

Verordening marktgelden € 8.500 € 8.678 € 8.371 307 N

Totaal leges € 1.299.328 € 1.428.195 € 1.040.933 387.262 N

§1 lokale heffingen
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Het nadelig effect bij de leges wordt vooral veroorzaakt door de lagere opbrengsten bij titel 1 
en 3 en de lijkbezorgingsrechten. Een nadere toelichting hierop volgt later in de paragraaf.

Kostendekking
Zoals eerder aangegeven mogen de geheven leges niet winstgevend zijn, maar ten hoogste 
alle kosten voor de dienstverlening dekken. Met andere woorden; de leges mogen maximaal 
100% kostendekkend zijn. Deze kostendekking geldt per verordening. In de onderstaande 
overzichten is zowel de kostendekking per verordening als de kostendekking per hoofdstuk 
binnen de verordening weergegeven. Voor de verordening marktgelden is de mate van kosten-
dekking niet in beeld. 

Verordening leges 2020 (titel 1 en 3) 

Verordening leges titel 1 Loonsom
Materiële 

kosten BTW Overhead Totaal-lasten Baten
Kostendekkings- 

percentage werkelijk
Kostendekkings- 

percentage verordening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  47.957  22.970  4.824  43.162  118.912  52.734 44% 49%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  29.037  47.755  10.029  26.133  112.953  32.620 29% 81%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  29.198  51.888  10.896  26.278  118.261  69.978 59% 79%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen basisreg personen  6.711  25.985  5.457  6.040  44.192  9.208 21% 13%

Hoofdstuk 9 overige publiekszaken  34.247  43.549  9.145  30.822  117.763  12.341 10% 13%

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  3.901  3.511  7.411  266 4% 20%

Hoofdstuk 11 Huisvesting  9.864  8.877  18.741  650 3% 8%

Hoofdstuk 13 Overige vergunningen (APV en bijz)  7.985  7.187  15.172  1.228 8% 30%

Hoofdstuk 16 Wet op de Kansspelen  546  491  1.037  2.085 201% 228%

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen  7.704  6.934  14.638  9.360 64% 174%

 6.402 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer  2.805  2.525  5.330  7.854 147% 92%

TOTAAL TITEL 1  179.954  192.147  40.351  161.959  574.410  204.726 36% 57%

lokale heffingen §1
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Verordening leges titel 3 Loonsom
Materiële 

kosten BTW Overhead
Totaal  
lasten Baten

Kostendekkings 
percentage werkelijk

Kostendekkings- 
percentage verordening

Hoofdstuk 1 Horeca  2.542  2.288  4.829  362 7% 82%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen  56.116  12.600  2.646  50.505  121.867  470 0% 14%

Hoofdstuk 4 Leegstandswet  508  458  966  - 0% 36%

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen  1.859  1.673  3.532  5.058 0% 0%

 -  -  8.371 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet  127  114  241  371 154% 84%

 -  - 

Overige hoofdstukken geen baten te verwachten  254  229  483 0%

TOTAAL TITEL 3  61.407  12.600  2.646  55.266  131.919  14.632 11% 25%

TOTAAL VERORDENING LEGES  241.361  204.747  42.997  217.225  706.329  219.358 31% 50%

De kostendekking ten aanzien van leges titel 1 tot en 3 is in 2020 uitgekomen op 31%, terwijl 
er ten tijde van het opstellen van de verordening 2020 rekening gehouden was met een 
kostendekking van 50%. De grootste afwijkingen binnen titel 1 en 3 hangen samen met de in 

2020 genomen maatregelen in het kader van het bestrijden van het coronavirus. De geldende 
beperkingen hebben ervoor gezorgd dat veel diensten/producten minder zijn afgenomen. Veel 
van de vaste kosten - zoals loonkosten – zijn echter gelijk gebleven. 

Verordening leges titel 2 Loonsom
Materiële 

kosten BTW Overhead
Totaal  
lasten Baten

Kostendekkings 
percentage werkelijk

Kostendekkings- 
percentage verordening

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag/principeverzoek  52.725  47.453  100.178  25.074 25% 64%

Hoofdstuk 3 t/m 7 en 11 Omgevingsvergunningen

Lasten ‘bouw’leges Hoofdstuk 4  158.960  98.890  20.767  143.064  421.681  361.497 86% 115%

Lasten overige hoofdstukken  28.599  8.320  1.747  25.739  64.405  100.230 156% 65%

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen  52.971  47.674  100.644  79.290 79% 59%

Hoofdstuk 9 Legalisatievergunningen  2.525  2.272  4.797  1.184 25% 108%

Hoofdstuk 10 Geluid  -  225  - 85%

Hoofdstuk 11 Overige aanvragen  36.089  32.480  68.568 0% 0%

Totaal verordening leges omgevingsvergunning  331.868  107.210  22.514  298.682  760.275  567.500 75% 88%

Verordening leges 2020 (titel 2) 

De kostendekking ten aanzien van de leges uit titel 2 ligt op 75%. Dit is lager dan het per-
centage aan kostendekking dat bij de verordening was opgenomen (88%). Het verschil komt 
door lagere baten dan begroot. In de laatste weken van 2020 zijn veel aanvragen omgevings-

vergunningen binnen gekomen waarvoor de werkzaamheden pas in 2021 plaatsvinden. Een 
gedeelte van de opbrengsten uit deze aanvragen schuift daarom door naar 2021.

§1 lokale heffingen
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Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten
Lasten begroot 

2020
Lasten werkelijk  

2020
Baten begroot 

2020
Baten werkelijk  

2020

Salarissen exclusief overhead 142.491 142.491 Hfdst. 1 t/m 7:

Afschrijving materiële vaste activa 48.177 47.737  Hfdst. 1 rechten graf of urnennis  5.680  12.699 

Onderhoud preventief 42.018 90.352  Hfdst. 2 begraven  72.251  57.624 

Kosten lijkschouwingen, ruimen en schoonmaak 23.358 43.894  Hfdst. 3 bijzetten asbussen en urnen  2.288  1.560 

Rente investeringen 6.821 7.352  Hfdst. 4 onderhoud graven  127.904  137.853 

Gas, water en electra en diversen 18.231 18.509  Hfdst. 5 Inschrijven overboeken graven en urnennissen  -  - 

Toevoeging voorziening groot onderhoud aula 19.001 24.095  Hfdst. 6 opgraven ruimen verstrooien  11.065  12.142 

Overhead 71.129 71.129  Hfdst. 7 overige heffingen   25.451  23.825 

BTW 18.589 30.649  15.041  - 

TOTAAL  389.815  476.209  259.679  245.703 

Kostendekkingspercentage 67%67% 52%52%

Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

De kostendekking op de lijkbezorgingsrechten bedraagt 52%, waar bij de begroting uitgegaan 
werd van 67%. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de werkelijke lasten aanzienlijk hoger 
liggen dan begroot. Het verschil komt met name door de kosten van de reconstructie van de 
oude begraafplaats. Dit bedrag was niet begroot. 

Ombuigingen (meerjaren)begroting 2021 - 2024
De raad heeft bij de ombuigingen in de meerjarenbegroting 2021-2024 besloten om de baten 
uit afkoopsommen van vóór 2019 alsnog in te zetten bij de lijkbezorging. Dit zal de komen-
de jaren leiden tot een hogere  kostendekking bij de lijkbezorgingsrechten tot maximaal 
100% (het wettelijk maximum). Het besluit van de raad heeft ertoe geleid dat in 2020 een 
onttrekking aan de algemene reserve heeft plaatsgevonden van € 1.580.000, welk bedrag is 
toegevoegd aan de voorziening op de lijkbezorgingsrechten. De onttrekking aan de algemene 
reserve betreft de afkoopsommen die in de periode voor 2019 zijn ontvangen en destijds als 
onderdeel van het jaarrekeningresultaat zijn toegevoegd aan de algemene reserve.

Verordening marktgelden 2020
De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters dat voor standplaatsen wordt 
ingenomen. De totale bate bedraagt € 8.371. Voor de marktgelden is, gelet op de beperkte 
omvang, de kostendekking niet in beeld gebracht. 

Tariefontwikkeling marktgelden 2019 2020

Tarief per strekkende meter € 2,35 € 2,40

lokale heffingen §1
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§ 1.7 Overzicht heffingen
Heffingen worden in rekening gebracht voor specifieke taken of voorzieningen met een duide-
lijk algemeen belang. De opbrengsten kunnen alleen besteed worden aan die specifieke taak 
of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Deze heffingen worden ook wel bestemmings-
heffingen genoemd. Het gaat hierbij om de riool- en afvalstoffenheffing. Voor de heffingen 
geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of 
voorziening maakt. Voor deze heffingen wordt de kostendekking daarom weergegeven. 

Financiën
De totale opbrengst uit de bestemmingsheffingen bedraagt € 3.215.326 en ligt daarmee in lijn 
met de opbrengst die werd verwacht in de begroting na wijziging.

Inkomsten uit heffingen
2020  

verordening
2020                

na wijziging
2020  

werkelijk
Verschil       

in €

Afvalstoffenheffing € 2.086.000 € 2.088.953 € 2.088.689 264 N

Rioolheffing € 1.101.000 € 1.120.780 € 1.126.637 5.857 V

Totaal heffingen € 3.187.000 € 3.209.733 € 3.215.326 5.593 V

Tarieven
In onderstaande tabel wordt de tariefontwikkeling van 2019 naar 2020 weergegeven voor 
beide heffingen. 

Tariefontwikkeling afval- en rioolheffing
2019 

Verordening
2020 

Begroting
2020 

Verordening 

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens  
(75% van tarief meerpersoons)

161,00 209,39 209,00

Meerpersoonshuishoudens 215,00 279,19 279,00

Rioolheffing

Per aansluiting 89,00 63,20 63,00

Per m³ afvalwater 0,74 0,52 0,52

Kostendekking
Voor de heffingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de 
betreffende taak of voorziening maakt. Deze eis geldt op het niveau van de verordening. Daar-
om is de kostendekking per heffingssoort inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabellen. 

§1 lokale heffingen

Kostendekkendheid afval 2020 Verordening
Begroting na 

wijziging Werkelijk

Lasten afval (meegenomen in de heffing)

- Inzameling 398.095 N 462.722 N 375.145 N

- Verwerking 1.158.261 N 1.132.154 N 963.692 N

- Communicatie 13.208 N 18.258 N 18.973 N

- Directe personeelslasten (buitendienst) 536.505 N 536.505 N 536.505 N

- Directe personeelslasten (binnendienst) 51.775 N 51.775 N 51.775 N

- Voertuigen en werkmaterieel 68.086 N 86.036 N 98.371 N

- Kwijtschelding 57.134 N 57.134 N 61.212 N

- Overhead 216.866 N 216.866 N 216.866 N

- BTW 238.002 N 282.845 N 258.150 N

- Overig 1.783 N 2.626 V 0 N

- Exploitatiebijdragen 406.387 V 446.387 V 407.757 V

- Afvalinzameling 151.964 V 124.964 V 126.677 V

- Inzameling papier 90.522 V 70.022 V 20.946 N

- Overige inkomsten 4.888 V 9.500 V 8.808 V

Totaal netto lasten afval 2.085.954 N 2.190.796 N 2.058.392 N

Lasten afval 
(niet meegenomen in de heffing)*

77.530 N 77.530 N 77.530 N

Totaal netto lasten afval en 
lasten niet in heffing

2.163.484 N 2.268.326 N 2.135.922 N

Baten afval

- Opbrengst heffingen 2.085.953 V 2.088.953 V 2.088.689 V

Totaal netto baten afval 2.085.953 V 2.088.953 V 2.088.689 V

Percentage kostendekking 96% 92% 98%

* Lasten afval niet meegenomen in de heffing op basis van verordening 2020

Afvalstoffenheffing
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Rioolheffing

lokale heffingen §1

Kostendekkendheid riolering 2020 Verordening
Begroting na 

wijziging Werkelijk

Lasten riolering (meegenomen in de heffing)

- Vervanging/aanleg/verbetering 703.893 N 650.088 N 746.391 N

- Onderhoud en reparatie 196.776 N 200.176 N 203.071 N

- Begeleiding en opdrachtgeving 131.994 N 128.494 N 94.779 N

- Directe personeelslasten (buitendienst) 65.541 N 65.541 N 65.541 N

- Directe personeelslasten (binnendienst) 133.136 N 152.136 N 143.723 N

- Kwijtschelding 20.466 N 20.466 N 12.486 N

- Overhead 143.087 N 143.087 N 143.087 N

- BTW 197.860 N 206.808 N 187.678 N

- Overig 10.527 N 9.920 N 3.532 N

- Toevoeging middelen klimaatadaptatie 
aan voorz. uitgestelde investeringen

0 N 0 N 22.000 N

- Dekking klimaatadaptatie uit middelen 
gemeentefonds

0 N 0 N 22.000 V

- Inkomsten riolering (excl. heffing) 0 N 0 N 56.567 V

- Onttrekking voorziening uitgestelde 
investeringen

86.500 V 36.500 V 36.500 V

Totaal netto lasten riolering 1.516.780 N 1.540.216 N 1.507.221 N

Lasten riolering
(niet meegenomen in de heffing)*

113.043 N 113.043 N 113.043 N

Totaal netto lasten riolering en 
lasten niet in heffing

1.629.823 N 1.653.259 N 1.620.264 N

Kostendekkendheid riolering 2020 
vervolg Verordening

Begroting na 
wijziging Werkelijk

Baten riolering

- Opbrengst heffingen 1.100.781 V 1.120.780 V 1.126.637 V

- Onttrekking egalisatievoorziening voor 
tariefsverlaging

416.000 V 416.000 V 416.000 V

Totaal netto baten riolering 1.516.781 V 1.536.780 V 1.542.637 V

Percentage kostendekking 93% 93% 95%

* Lasten riolering niet meegenomen in de heffing op basis van verordening 2020
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Inleiding paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
In de uitvoering van onze taken zijn risico's niet te vermijden. Het is belangrijk om ze 
in beeld te hebben omdat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. 
Daarom gaan we zorgvuldig om met risico's, willen we bewuste afwegingen maken bij 
het aangaan van risico's en passende beheersmaatregelen nemen. Als risico’s zich toch 
voordoen dan willen wij ze kunnen opvangen. De ratio weerstandsvermogen geeft een 
indicatie in welke mate wij hiertoe in staat zijn. De ratio weerstandsvermogen geeft de 
verhouding aan tussen de omvang van de beschikbare en de benodigde weerstands-
capaciteit. Een gezond weerstandsvermogen (> 1,0) stelt ons in staat om financiële 
tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons tot ombuigingen dwingt ten koste van 
het uitvoeren van bestaande taken. De weerstandscapaciteit kan worden gezien als 
een noodzakelijke buffer om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. 
Die buffer ligt deels in de sfeer van de exploitatie (de baten en lasten) en deels in de 
vermogenssfeer (reserves). De onderstaande tabel geeft weer hoe de structurele en 
incidentele weerstandscapaciteit in de exploitatie en het vermogen is opgebouwd.

Weerstandscapaciteit geconsolideerd
Omschrijving (bedragen x  1.000)  Structureel  Incidenteel 

Weerstandscapaciteit exploitatie:

1. Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) - -

2. Onbenutte belastingcapaciteit 1.618.500 V

Weerstandscapaciteit vermogen:

3. Algemene reserve 15.074.500 V

4. Niet beklemde bestemmingsreserves 4.563.000 V

5. Stille reserves P.M.

Totale weerstandscapaciteit 1.618.500 V 19.637.500 V

Hierna volgt een toelichting op de weerstandscapaciteit in de exploitatie en het vermogen. 

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

Achtereenvolgens lichten wij deze onderdelen toe.

1. Onvoorzien 
Jaarlijks nemen we in de begroting een budget op voor het opvangen van incidentele en struc-
turele onvoorziene lasten. In 2020 bedraagt dit budget € 15.000. In 2020 is de post onvoor-
zien niet aangesproken.  

2. Onbenutte belastingcapaciteit
Met de onbenutte belastingcapaciteit wordt bedoeld de financiële ruimte tussen de feitelijke 
opbrengsten uit belastingen en heffingen en de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen 
op basis van de uitgangspunten die het Rijk hanteert voor de zogenaamde artikel 12 status. 

Omschrijving (bedragen x  1.000) Structureel Incidenteel

Weerstandscapaciteit exploitatie:

1. Raming voor onvoorzien (alleen bij begroting) - -

2. Onbenutte belastingcapaciteit 1.618.500 V 0 N

Weerstandscapaciteit exploitatie 1.618.500 V 0 N

Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer
Bij de posten in de vermogenssfeer is sprake van incidentele weerstandscapaciteit. Dit houdt 
in dat ze eenmalig kunnen worden aangewend. De aanwezige weerstandscapaciteit in de 
vermogenssfeer bestaat uit de algemene reserve, de onbeklemde bestemmingsreserves en de 
stille reserves. Die onderdelen worden hierna toegelicht. De beklemde bestemmingsreserves 
zijn niet meegenomen omdat daarover niet vrij kan worden beschikt. Vaak zijn deze reserves 
al 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.

3. & 4.  Algemene reserve en onbeklemde bestemmingsreserves
De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve 
is een reserve waarvoor geen specifieke bestemming is bepaald en daarom vrij kan worden 
ingezet voor het afdekken van risico’s. Bij de onbeklemde bestemmingsreserves heeft de raad 
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de bestemming van de reserves wel bepaald. Echter, deze bestemmingsreserves worden niet 
structureel ten gunste van de exploitatie ingezet. Hierdoor kan de raad met het wijzigen van 
de bestemming, die reserve inzetten voor het opvangen van de restrisico’s.
 
5. Stille reserves
Stille reserves zijn bezittingen van de gemeente die op de balans lager zijn gewaardeerd dan 
hun huidige marktwaarde. Dit betekent dat verkoop van deze bezittingen een (eenmalig) 
financieel voordeel voor de gemeente kan opleveren. Van een stille reserve wordt pas uitge-
gaan als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. De meeste ge-
meentelijke eigendommen zoals schoolgebouwen, sportvelden en het gemeentehuis worden 
gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (en zijn dus duurzaam verbonden aan 
de bedrijfsuitoefening). Als gemeente hebben wij een beperkt aantal activa in bezit die niet 
duurzaam aan de bedrijfsuitoefening verbonden zijn (bijv. verhuurde gronden, de woning aan 
de Kerkstraat, e.d.). De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de 
betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa 
zelden het geval. Daarom zijn de stille reserves als een p.m.-post opgenomen.

Omschrijving (bedragen x  1.000) Structureel Incidenteel

Weerstandscapaciteit vermogen:

3. Algemene reserve 15.074.500 V

4. Niet beklemde bestemmingsreserves 4.563.000 V

Weerstandscapaciteit vermogen: 0 N 19.766.000 V

Weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit 
en de weerstandscapaciteit die nodig is om de restrisico’s op te vangen. Dit zijn risico’s waar 
géén maatregelen voor zijn getroffen om die af te dekken. Als een risico zich in de praktijk 
voordoet dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten betaald moeten worden uit de liquide 
middelen. Als er te weinig liquide middelen zijn, dan zal er meer geleend moeten worden. Dit 
zorgt voor extra rentelasten waarvoor dekking gevonden dient te worden. 

Ratio weerstandsvermogen = = = 3,6
Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

21.256.000

6.000.000

De ratio weerstandsvermogen kan ingedeeld worden volgens onderstaande waarderingstabel. 
Volgens ons eigen beleid dient de ratio groter of gelijk te zijn aan 1,0.

Risico’s
Bij het opstellen van de jaarstukken heeft een risico- inventarisatie plaatsgevonden waarbij de 
organisatieonderdelen met de meest risicovolle processen hun processen hebben beoordeeld 
op mogelijke nog niet afgedekte risico’s. Deze ’restrisico’s’ zijn vervolgens voor zover mogelijk 
gekwantificeerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de grootste restrisico’s. 
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Uitleg benodigde weerstandscapaciteit
Om 90% van alle in kaart gebrachte risico's te kunnen bekostigen is gekeken door middel van 
een simulatie naar de kans waarop een risico zich voordoet in combinatie met de maximale 
omvang van het risico.

COVID-19 (Corona)
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons 

allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van 
COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. 
Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke 
uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de 
reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de 
nodige interne maatregelen genomen.

Top 10 risico's Toelichting

1.2 Organisatie
Maximum omvang: € 400.000

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

1.3 Facilitair
Maximum omvang: € 865.000

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

1.3 Facilitair
Maximum omvang: € 1.500.000

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

3.1 Verkeer en openbare ruimte
Maximum omvang: € 1.065.000

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

3.1 Verkeer en openbare ruimte
Maximum omvang: € 330.000

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

3.1 Verkeer en openbare ruimte
Maximum omvang: € 2.650.000

Financiële nadelen als gevolg van een calamiteit of incident in de riolering. Hierbij gaat het niet om bovengrondse wateroverlast, maar bij-
voorbeel uitval van Riool Water Zuiverings Installatie, giftige stoffen/brand in het riool en/of schade aan het riool door instorten, luchtbel. Het 
moet gaan om een calamiteit, want schade als gevolg van ouderdom is voorzien in het gemeentelijke rioleringsplan.

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Maximum omvang: € 185.000

Op kosten van de gemeente verontreinigen en/of asbest oplossen/opruimen terwijl onbekend is wie de vervuiler is of bekend is wie de vervuiler 
is, maar dat dit toch heel moeilijk te verhalen is.

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Maximum omvang: € 450.000

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

4. Jeugd, maatschappelijke ondersteuning, 
participatie en inkomen
Maximum omvang: € 1.295.000

Financiële nadelen als gevolg van open einde regelingen zoals WMO ZIN, WMO PGB, ((boven) regionale) jeugdzorg en kosten uitkeringsge-
rechtigden. Met name de middellange en lange termijn gevolgen van Corona vormen een risico. Daarnaast valt hieronder ook de aanzuigende 
werking van de vraag naar aanleiding van het abonnementstarief bij de WMO en het structureel inzetten van de extra rijksmiddelen, jeugd-
hulpbudget voor de jaren 2022 en verder. Het is niet zeker of deze extra rijksmiddelen ook daadwerkelijk komen.

7.2 Overige algemene dekkingsmiddelen
Maximum omvang: € 700.000

Financiële nadelen als gevolg van onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds, aanpassingen in verdeelmodellen en/of verande-
ringen in macrobudgetten 
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Kengetallen
Om tot een beter inzicht te komen van de financiële positie van de gemeente is in het BBV 
een standaard set van financiële kengetallen voorgeschreven. De kengetallen geven gezamen-
lijk op eenvoudige wijze inzicht over de financiële positie van de gemeente.

De kengetallen voor de gemeente Rhenen zijn in beeld gebracht voor de jaren 2019 en de 
begroting en jaarrekening 2020. 

"Normen VNG"

Kengetal ultimo jaar JRR 2019 BGR 2020 JRR 2020 Voldoende Matig Onvoldoende

1a Netto-schuldquote 73% 93% 72% <90% 90-130% >130%

1b Netto-schuldquote,  
 gecorrigeerd voor alle  
 verstrekte leningen

61% 79% 60% <90% 90-130% >130%

2 Solvabiliteitsratio 39% 35% 36% >40% 20-40% <20%

3 Grondexploitatie 0% -1% 0,3% <10%

4 Structurele 
 exploitatieruimte

-1,03% 1,28% -0,18% >0,6% 0-0,6% <0%

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

107% 107% 107% <100% 100-120% >120%

De kengetallen hebben geen functie als normeringinstrument, maar betreffen signaalwaar-
den. De signaalwaarden zijn afkomstig van de VNG. Doordat iedere gemeente de kengetallen 
op dezelfde wijze berekent, zijn ze onderling vergelijkbaar, maar dient wel de specifieke lokale 
situatie in het achterhoofd gehouden te worden.
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1a - Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlasten ten opzich-
te van de eigen middelen (totale baten exclusief reserves). Hiermee geeft de indicator een beeld 
van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. In onderstaande 
grafiek is de ontwikkeling van de netto schuldquote over de jaren 2017–2020 weergegeven. 

De schuldquote is aanzienlijk lager dan begroot. Hiervoor zijn twee belangrijke 
oorzaken aan te wijzen:
a. de omvang van de vaste schulden blijft achter bij de 
 begroting door het lagere investeringsniveau;
b. de hogere baten als gevolg door een hogere uitkering uit 
 het gemeentefonds en de TOZO regeling 

1b - Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote 
zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen). Doorgeleende gelden zijn gelden die de gemeente uitleent aan 
andere partijen. De schulden die hier tegenover staan, drukken niet op de begroting. De rente 
wordt doorberekend. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de netto schuldquote 
over de jaren 2017–2020 weergegeven.

De schuldquote gecorrigeerd is aanzienlijk lager dan begroot. De oorzaken zijn gelijk aan die 
bij de netto schuldquote.

2 - De solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe groter de weerbaarheid van de 
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gemeente. Het percentage is berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het 
totale vermogen. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de solvabiliteit over de jaren 
2017–2020 weergegeven.
Het solvabiliteitspercentage ligt in 2020 in lijn met de verwachtingen daarover in de begro-
ting 2020.  

3 - Kengetal grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmer-
kend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten ver-
der in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Het kengetal 
Grondexploitatie drukt de geactiveerde waarde van in exploitatie genomen bouwgronden uit 
in een percentage van het totaal van de baten. Hoe groter dat aandeel is, hoe groter het risico 
van de grondexploitaties. De VNG merkt een kengetal grondexploitatie van 10% of hoger 
als kwetsbaar aan. Dit betekent dat de grondexploitaties in de gemeente Rhenen geen risico 
vormen. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het kengetal grondexploitatie over de 

jaren 2019–2020 weergegeven.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan of de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te 
dekken. Bij een positief percentage zijn de structurele baten toereikend en bij een negatief 
percentage niet. De gemeente loopt dan eerder het risico dat er in de toekomst tekorten 
gaan ontstaan. In 2020 bedraagt het structurele tekort 0,18%. Dit staat gelijk aan een 
bedrag van € 87.500. Het resultaat van de incidentele baten en lasten bedraagt € 215.500. 
Zie hiervoor het overzicht Incidentele baten en lasten.  

5 - Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het kengetal Belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich ver-
houdt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In Rhenen liggen de gemiddelde woonlasten 
bijna 7% hoger dan het landelijk gemiddelde. Een gemiddeld gezin betaald in 2020 in Rhenen 
aan woonlasten € 791. Het landelijk gemiddelde in 2019 bedraagt € 740. In onderstaande gra-
fiek is de ontwikkeling van de belastingcapaciteit over de jaren 2017–2020 weergegeven.
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§3  
Onderhoud 
kapitaal-
goederen
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§.3.0 Inleiding Onderhoud kapitaalgoederen
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. 
Aangezien de uitgaven voor onderhoud van kapitaalgoederen op diverse beleidsvelden voor-
komen, is deze paragraaf van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

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

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

nota vaststelling actualisatie
Kwaliteits-

niveau

Openbare 
ruimte

(beeld)kwaliteitsplan 2018 2022 Basis

Wegen Verkeersstructuurplan
Beheerplan wegen
Openbare verlichting 

2010
2015
2017

2021
2021
2024

Basis

Riolering Verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan+

2015 2021 Normen Rioned

Groen Groenvisie
Landschapsbeleidsplan 

2008
2008

2021 Basis

Gebouwen Voorziening onder-
houd gem. gebouwen

2016 2020 NEN2767

§.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 2020 werd gewerkt aan de volgende integrale projecten:
• De herinrichting van de Ericalaan, Bremlaan, Clematislaan en de Beukenlaan is uitgevoerd. Het 

riool is vervangen, er is een IT-riool gelegd voor het hemelwater en de bovengrond is  ingericht als 
30 kilometer-zone. Hierbij zijn de verharding en de verlichting vervangen.

• Parkeerplaats de Brakken is aangepakt. Dit stond later in de planning, maar is naar voren 
gehaald. Door Covid-19 was er minder parkeerbehoefte, zodat het werk minder overlast gaf.

• De herinrichting van de Franseweg is verder voorbereid. Na de benodigde aanvullende 
onderzoeken zal dit werk in 2021 in uitvoering gaan.

• Onderdeel van het masterplan Kwintelooijen is de aanpak van de Oude Veensegrindweg. 
Het plan om de Oude Veensegrindweg fietsvriendelijker te maken en het autoverkeer terug 
te dringen is in 2020 opgesteld en ter inzage gelegd. Dit ondanks de beperkingen die Co-
vid-19 meebracht. In 2021 staat de uitvoering gepland. 

• Bij de vaststelling van het fiets-veilig actieplan is besloten tot het verbeteren van de inrich-
ting van de Nieuwe Veenendaalseweg tussen het Paardenveld en de Herenstraat. In 2020 
is de kadernota opgesteld en vastgesteld. Op basis van de kadernota wordt het plan verder 
met belanghebbenden opgesteld. 

• De inrichting als schoolzone rondom IKC Bantuinweg wordt voorbereid. Het is de bedoeling 
om in de afbouwfase van de school de schoolzone aan te brengen.

• De gemeente Veenendaal voert in drie fasen een herinrichting uit van de Kerkewijk waarbij 
een IT-riool wordt aangelegd. Het deel van de Kerkewijk vanaf de Cuneraweg tot de ge-
meentegrens is in beheer en onderhoud bij de gemeente Rhenen. Om de overlast voor het 
verkeer en de bewoners te beperken werkt Rhenen samen met Veenendaal aan de aanpak 
van fase 3. In 2020 is het ontwerp hiervoor opgesteld.  

Financiële consequenties
De integrale projecten zijn grotendeels uit de vervangingsinvesteringen wegen en riolering gefinan-
cierd, 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 onderhoud kapitaalgoederen
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§.3.2 Wegen
Het beleidskader dat de vorm van de wegen bepaald is het Verkeersstructuurplan. De gewens-
te mobiliteit bepaald de inrichting van de weg. Het onderhoud aan de wegen vindt vervolgens 
plaats op de wijze zoals vastgelegd in het Beheerplan Wegen. In 2020 is gewerkt aan een 
nieuw beheerplan. Daarin zijn de waarden veiligheid, bereikbaarheid, berijdbaarheid en duur-
zaamheid nog steeds bepalend. Begin 2021 zal dit plan worden vastgesteld. 

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 2020 heeft de vervanging van de verlichting in de binnenstad 
plaatsgevonden. Ook bij herinrichtingen is de verlichting vervangen.  

Waarde kapitaalgoederen 
wegen

Boekwaarde 
01-01-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Investeringen € 6.336.182 € 8.003.787

N.B. Bij de jaarrekening 2019 zijn de parkeerterreinen niet opgenomen in de boekwaarde 31-12-2019. Dit 

verklaart het verschil tussen de boekwaarde 31-12-2019 en de boekwaarde 01-01-2020. Ultimo 2020 zijn 

de overgenomen lichtmasten en armaturen geactiveerd. 

Exploitatielasten wegen
Begroting 2020

na wijziging Werkelijk 2020

Kapitaallasten 
(afschrijving en rente)

€ 309.900 € 304.954

Groot onderhoud € 229.000 € 53.801

Toevoeging voorziening groot 
onderhoud wegen

€ 275.000 € 275.000

Overige beheers- en on-
derhoudskosten (exclusief 
personeel)

€ 102.979 € 122.940

Totaal kosten wegen € 916.879 € 756.695

Stand voorzieningen wegen
Begroting 2020 

na wijziging Werkelijk 2020

Stand per 1 januari 2020 € 221.500 € 221.500

Toevoeging 2020 € 275.000 € 275.000

Onttrekking 2020 € -399.500 € -76.500

Stand per 31 december 2020 € 97.000 € 420.000

N.B. Vanwege problemen met het afstemmen van het werk is een deel van de opdrachten voor groot 

onderhoud aan de wegen niet in 2020 gegeven. 

§.3.3 Riool en water
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het opvangen en verwerken van riool- , regen,- 
en grondwater staat in de Waterwet. Inmiddels beheren we een stelstel van circa 140 km aan 
riolering, met in dat stelsel randvoorzieningen als gemalen en bergbezinkbassins. Hoe wij dit 
stelsel onderhouden en optimaliseren is beschreven in het verbreed Gemeentelijk Riole-
ringsplan+. Onderhoud of vervanging is afhankelijk van de uitkomsten van de inspecties. De 
informatie uit de inspecties wordt gebruikt voor de meerjarenplanning. Waar mogelijk leidt 
dat tot een integraal project. 

In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan: het Water Rioolplan (WRP). 
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.

Het dagelijks beheer zorgt voor een juiste werking van het rioolstelsel. Het betreft dan zaken 
als het reinigen, het verhelpen van verstoppingen en het maken van nieuwe huisaansluitingen. 
Daarnaast is onderhoud uitgevoerd in de vorm van: 
 inspectie riolering;
 reinigen van kolken;
 inspectie en onderhouden gemalen;
 relinen Utrechtsestraatweg;
 relinen Bantuinweg.
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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 heffing van het riool (de rioolheffing). Voor de investeringen in riolering 
zijn bedragen beschikbaar die overeenkomen met het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
(vGRP+). 

Waarde kapitaalgoederen riolering
Boekwaarde 
01-01-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Investeringen € 12.958.591 € 13.953.871

N.B. Bij jaarrekening is een foutieve waarde voor riolering Zwarteweg gebruikt. Dit verklaart het verschil 

tussen de boekwaarde 31-12-2019 en de boekwaarde 01-01-2020.   

Exploitatielasten riolering
Begroting 2020

na wijziging Werkelijk 2020

Kapitaallasten
(afschrijving en rente)

€ 739.948 € 739.948

Overige beheers- en onderhoudskos-
ten (exclusief personeel)

€ 384.293 € 321.181

Totaal kosten riolering € 1.124.241 € 1.061.129

Stand voorzieningen riolering
Begroting 2020 

na wijziging Werkelijk 2020

Voorziening uitgestelde investeringen riolering

Stand per 1 januari 2020 € 36.500 € 36.500

Toevoeging 2020 € 0 € 22.000

Onttrekking 2020 € -36.500 € -36.500

Stand per 31 december 2020 € 0 € 22.000

Stand voorzieningen riolering
Begroting 2020 

na wijziging Werkelijk 2020

Voorziening riolering

Stand per 1 januari 2020 € 601.500 € 601.500

Toevoeging 2020 € 0 € 25.500

Onttrekking 2020 € -561.500 € - 416.000

Stand per 31 december 2020 € 85.000 € 211.000

§.3.4 Openbaar Groen
Onder openbaar groen in deze paragraaf worden begrepen het beheer en onderhoud van 
bomen, bermen, beplanting, speelvoorzieningen en begraafplaatsen (exclusief gebouwen).
In de groenvisie 2008 staat verwoord hoe we in de komende 10 jaar omgaan met het open-
baar groen binnen de gemeente Rhenen. De groenvisie is een beleid- en beheersinstrument 
waarin aangegeven wordt op welke wijze het gemeentelijk groen in de komende jaren verder 
ontwikkeld en beheerd kan worden. Hierbij worden de huidige inzichten en wet- en regelge-
ving meegenomen. Daarnaast is de visie voor het buitengebied in een landschapsbeleidsplan 
beschreven. In voorgaande plannen is vooral ingezet op groene verbindingen op grote schaal 
(uiterwaarden, langs wegen) en op lokaal niveau in de wijken. 
In 2020 is een start gemaakt om de groenvisie en de visie voor het buitengebied te ver-
nieuwen tot een gecombineerd beleidsplan ‘Groen in Rhenen’. Via ‘Rhenen spreekt’ is een 
enquête uitgezet om te onderzoeken hoe de bewoners van Rhenen het groen in de gemeente 
waarderen. De resultaten uit deze enquête gaan we gebruiken in een nieuw beleidsplan. Het 
beleidsmatig vastleggen van het belang van groen geeft een basis om beleidskeuzes inzake de 
bestemming van de openbare ruimte evenwichtig te kunnen maken. Eén van de ambities van-
uit ruimtelijke adaptatie is om met behulp van groen Rhenen klimaatbestendig(er) te maken. 
De hoofdpijlers van het plan zullen biodiversiteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomge-
ving worden. Het beleidsplan ‘Groen in Rhenen’ volgt de opgave op het gebied van ruimtelijk 
adaptatie en zal na het beleidsplan Ruimtelijk Adaptatie worden vastgesteld in 2021.

Voor 2020 zijn we gestart met de aanleg van een voorbeeld Heuvelrugtuin op de voormalige 
begraafplaats aan de Herenstraat. We richten hier een stukje groen in dat bijdraagt aan de 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuur en gezondheid. Hiermee willen we onze inwoners 
stimuleren om ook meer groen in hun tuin toe te passen.
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Financiële consequenties
De kosten voor groen bestaan uit de kosten inzake bossen, bomen, gras en bermen, beplan-
ting en groenafval. Ook de speelplaatsen vallen onder openbaar groen. 

Waarde kapitaalgoederen wegen
Boekwaarde
01-01-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Investeringen groen € 188.757 € 128.389

Investeringen speelplaatsen € 107.490 € 90.048

Exploitatielasten openbaar groen
Begroting 2020 na 

wijziging Werkelijk 2020

Kapitaallasten (afschrijving en rente) € 81.128 € 81.454

Overige beheers- en onderhouds-kosten 
(exclusief personeel)

€ 460.570 € 483.281

Totaal kosten openbaar groen € 541.698 € 564.735

§.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 accommodaties, scholen, 
gymzalen, brandweerkazernes en monumentale bouwwerken. Voor de meeste gebouwen is 
de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. 
Voor het onderhoud van de gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. 
In een MJOP staan de onderhoudsactiviteiten voor het gebouw voor de komende (tien of twin-
tig) 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. 
Medio 2020 is het nieuwe accommodatiebeleid en vastgoedbeleid vastgesteld. Het nieuwe 
vastgoedbeleid beschrijft de strategische koers en de wijze waarop het gemeentelijk vastgoed 
wordt beheerd en geëxploiteerd. In 2020 is gestart met de actualisatie van de MJOP’s; begin 
2021 worden deze vastgesteld. 

In 2020 hebben we naast het geplande (groot) onderhoud de volgende activiteiten en  
werkzaamheden uitgevoerd:
• aanpassen van de ruimten van het bestuurssecretariaat en opfrissen van spreekkamers en 

kantoorruimten in het huis van de gemeente; 

• afsluiten van een koopovereenkomst met Stichting ‘t Brandtweer voor het voormalig 
 museum ’t Rondeel;
• uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de keermuur Zuidwal/Weversstraat;
• voorbereiden nieuwbouw IKC Bantuinweg;
• aanpassingen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Daltonschool en 
 KDV Speel-Inn in het Acaciagebouw;
• tijdelijke sluiting van dorpshuizen en gymzalen als gevolg van de corona maatregelen. 

Financiële consequenties
De kosten voor onder andere groot onderhoud aan de gebouwen zijn berekend in het MJOP voor 
een periode van 20 jaar. Het gemiddelde van de totale kosten bedraagt over een periode van 
20 jaar per jaar € 490.500. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de voorziening onderhoud gebouwen 
toegevoegd. Vervolgens wordt er elk jaar uit deze voorziening een bedrag onttrokken dat nodig is 
voor het onderhoud in dat jaar. In 2020 is een nieuw MJOP opgesteld voor alle gebouwen. In 2021 
worden de dotaties en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud geactualiseerd op basis 
van het nieuwe MJOP.
 

Waarde kapitaalgoederen gebouwen
Boekwaarde 
01-01-2020

Boekwaarde 
31-12-2020

Investeringen € 28.811.772 € 28.695.327 

N.B. Bij de jaarrekening 2019 zijn de zonnepanelen op gebouwen en de renovatie van het woonwagenkamp 

niet opgenomen in de boekwaarde 31-12-2019. Dit verklaart het verschil tussen de boekwaarde 31-12-2019 

en de boekwaarde 01-01-2020.  

Kosten groot onderhoud gebouwen
Begroting 2020

na wijziging Werkelijk 2020

Kapitaallasten (afschrijving en rente) € 867.834 € 897.809

Groot onderhoud € 694.949 € 221.647

Toevoeging voorziening 

groot onderhoud wegen
€ 490.500 € 490.403

Overige beheers- en onderhoudskosten  

(exclusief personeel)
€ 1.232.612 € 1.166.793

Totaal kosten groot onderhoud gebouwen € 3.285.895 € 2.776.652
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Stand voorzieningen gebouwen
Begroting 2020 

na wijziging Werkelijk 2020

Stand per 1 januari 2020 € 790.500 € 790.500

Toevoeging 2020 € 490.500 € 490.500

Onttrekking 2020 € -695.000 € - 221.500

Stand per 31 december 2020 € 586.000 € 1.059.000

N.B. In de jaarplanning groot onderhoud waren substantiële bedragen opgenomen voor planmatig onder-

houd aan de bergingen bij het woonwagenkamp en de parkeergarage Rhenense Hof: de technische staat gaf 

geen aanleiding om de werkzaamheden uit te voeren. Binnen het Huis van de Gemeente is later gestart met 

vervangen van bijvoorbeeld de vloerbedekking, dit loopt door in 2021. De werkzaamheden aan het Dorpshuis 

en de gymzaal Achterberg zijn eind 2020 uitgevoerd, de kosten echter vallen in 2021. 
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§.4.0 Inleiding paragraaf Financiering
De wet- en regelgeving van 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 treasury- 
statuut. De planning en uitvoering van treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering die in de begroting en de jaarrekening wordt opgenomen.

De belangrijkste doelstelling van het treasurystatuut is het bevorderen van een stevige 
financiering en uitstekende kredietwaardigheid van de gemeente Rhenen op de kapitaalmarkt. 
Hierna volgt een toelichting op de renterisico’s, het schatkistbankieren en de financieringspo-
sitie van de gemeente. 

§.4.1 Renterisico’s
De Wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van renteri-
sico’s: de kasgeldlimiet voor korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor lange 
financiering (1 jaar of langer). Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van 
rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de 
korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die 
mogelijk consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden.

§.4.1.1 Kasgeldlimiet: norm voor korte financiering
Juist voor korte financiering (tijdelijke liquiditeitstekorten voor lopende uitgaven opvangen) 
geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct een 
relatief grote impact op de rentelasten. De kasgeldlimiet is een door de Wet Fido voorgeschre-
ven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van 

 
 het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. 
De mogelijkheid om rood te staan of kasgeld aan te trekken wordt beperkt door de wettelijke 
bepalingen van de kasgeldlimiet. 

Gemeente Rhenen mag op grond van de Wet Fido niet langdurig meer dan 8,5% van haar 
begrotingsomvang kort financieren. Een enkele overschrijding is niet maatgevend. Als we 3 
kwartalen achtereen overschrijden moeten we dit melden aan de provincie en een plan tot 
herstel voorstellen. Deze bepaling voorkomt dat nadelige effecten ontstaan als de variabele 
rente snel stijgt, een kenmerkend risico van de geldmarkt. 

Het overzicht hierna laat het verloop van de totale netto vlottende middelen zien ten opzichte 
van de kasgeldlimiet. Heel 2020 zijn we binnen de kasgeldlimiet gebleven.
De gemeente Rhenen heeft gebruik gemaakt van de gunstige rentecondities van kort geld 
op de geldmarkt. Over 2020 was de rente op kort geld negatief (tussen -0,48% en -0,25%). 
Daarbij hebben we voortdurend de ontwikkelingen van de lange rente op de kapitaalmarkt 
gevolgd, met de intentie om eventueel snel te kunnen omzetten in lang geld, als een rentever-
hoging in het vooruitzicht was. Hierdoor hebben we tegen zo laag mogelijke kosten gefinan-
cierd met inachtneming van risico’s.  

§4 financiering
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§.4.1.2 Renterisiconorm: norm voor lange financiering
Lange financiering vormt een integraal onderdeel van het lange termijn investeringsbeleid. 
Het toezicht op de renterisico’s is van te voren goed beheersbaar. Dit kan worden bereikt door 
informatie over rente en leningen actueel en transparant te krijgen. Verder is het van groot 
belang om een spreiding van looptijden in de leningenportefeuille te realiseren. Het renterisi-
co uit hoofde van renteherzieningen en herfinanciering van leningen wordt dan in voldoende 
mate beperkt.
Het voornaamste deel van de bestaande leningen bestaat uit een lening als gevolg van een  

herstructurering van de totale aanwezige leningenportefeuille in 2006. Er is toen gekozen om 
te herstructureren naar één vaste lening met een looptijd en rentevaste periode van 30 jaar. 
Deze lening wordt lineair afgelost. Het restantbedrag eind 2020 bedraagt € 18,9 miljoen. De 
rente van deze lening blijft gedurende de resterende looptijd 4,91%. Het overige deel van de 
vaste leningenportefeuille betreffen een aantal kleinere leningen.  Het restantbedrag van deze 
leningen bedraagt €16,3 miljoen. Hierin zit 1 lening van € 4,0 miljoen die in 2020 (fixed) is 
aangegaan voor 50 jaar tegen 0,60%. Eind 2020 bedraagt de gemiddelde rente van de lange 
leningen 3,34%. 

financiering

Kasgeldlimiet Q1 Q2 Q3 Q4

Omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar € 3.000.000 N   .  0   .  0   .  0

Schuld in rekening-courant € 500.500 N   .  0   .  0   .  0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar   .  0   .  0   .  0   .  0

A. Totale omvang van de vlottende schuld € 3.500.500 N   .  0   .  0   .  0

Omvang vlottende middelen

Contant in kas € 9.500 V € 12.500 V € 9.500 V € 7.000 V

Tegoeden in rekening courant banken € 220.000 V € 231.000 V € 209.500 V € 209.500 V

Tegoeden RC overig   .  0 € 2.994.500 V € 3.002.500 V € 293.500 V

Overige uitstaande gelden < 1 jr € 3.208.500 V € 2.425.000 V € 1.791.000 V € 1.233.500 V

B. Totale omvang van de vlottende middelen € 3.428.500 V € 5.651.000 V € 5.003.000 V € 1.736.500 V

C. Totaal netto vlottende middelen (A+B) € 72.000 N € 5.651.000 V € 5.003.000 V € 1.736.500 V

Begrotingstotaal per 1 januari 2020 € 45.791.500 V € 45.791.500 V € 45.791.500 V € 45.791.500 V

Toegestane Kasgeldlimiet 8,5% € 3.892.500 V € 3.892.500 V € 3.892.500 V € 3.892.500 V

D. Ruimte (V)/ overschrijding (N) Kasgeldlimiet € 3.820.500 V € 9.543.000 V € 8.895.500 V € 5.629.000 V
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Tot op heden (eind 2020) hebben er geen renteherzieningen plaatsgevonden.
De bestaande leningenportefeuille kent een spreiding van looptijden. Er zijn leningen met 
een rentevaste periode van 50, 30, 15 en 10 jaar. Met behulp van de renterisiconorm wordt 
bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd 
van langer dan één jaar). Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de 
renterisico’s op

 langlopende schulden. De Wet Fido stelt voor gemeenten een minimum van € 2,5 miljoen 
aan de renterisiconorm. In de wet Fido is een renterisiconorm van 20% voorgeschreven. Dat 
wil zeggen dat er 20% renterisico mag worden gelopen over het begrotingstotaal; de jaarlijkse 
verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan de renterisico-
norm. Met 4,3% renterisico blijft de gemeente in 2020 ruim binnen de renterisiconorm van 
20%.

Renterisico 2020 2021 2022 2023

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

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

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

2) Aflossingen € 1.976.000 V € 1.978.000 V € 1.885.000 V € 1.866.000 V

3) Renterisico (1 + 2) € 1.976.000 V € 1.978.000 V € 1.885.000 V € 1.866.000 V

Renterisiconorm

Begrotingstotaal € 45.791.500 V € 46.778.500 V € 46.541.500 V € 47.167.000 V

Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%

4) Renterisiconorm € 9.158.500 V € 9.355.500 V € 9.308.500 V € 9.433.500 V

Toets renterisiconorm

4) Renterisiconorm (minimum € 2.500.000) € 9.158.500 V € 9.355.500 V € 9.308.500 V € 9.433.500 V

3) Bedrag waarover renterisico gelopen wordt € 1.976.000 V € 1.978.000 V € 1.885.000 V € 1.866.000 V

Ruimte (V) (4-3) € 7.182.000 V € 7.378.000 V € 7.423.500 V € 7.567.500 V

renterisico% (nr3 / begrotingstotaal): 4,3% 4,2% 4,1% 4,0%

Uitvoeringsregeling bij de wet Fido: hieruit blijkt dat er 20% van het begrotingstotaal wordt genomen, niet 20% van de lange leningen
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§.4.2 Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden (liquide middelen) worden aangehouden in de 
Nederlandse schatkist en is verplicht voor decentrale overheden. De wet verplicht dat alle 
decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen aanhouden in deze schatkist. Het 
woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig 
hebben voor de publieke taak.

Over deze tegoeden wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse 
staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Bij het verplicht Schatkistbankieren 
bedroeg dit in 2020 0,00%. 

§.4.3 Financieringspositie
Bij de berekening van de financieringspositie wordt de boekwaarde van de investeringen af-
gezet tegen de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en de langlopende 
leningen).

Bij een financieringstekort heeft de gemeente onvoldoende eigen financieringsmiddelen waar-
door de gemeente geld moet aantrekken bij een externe partij zoals de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Eind 2020 is er een financieringstekort van € 0,6 miljoen. Dit tekort is gefinan-
cierd met kortlopend vreemd vermogen. 

Financieringspositie Primo 2020 Ultimo 2020

Te financieren

Totale boekwaarde vaste activa en actieve grondexploitatie (a) € 63.854.000 N € 66.513.000 N

Financieringsmiddelen

Stand van reserves en voorzieningen
(incl. rekeningresultaat)

€ 30.740.000 V € 30.706.500 V

Stand van vreemd vermogen lang € 33.164.000 V € 35.187.500 V

Beschikbare financieringsmiddelen (b) € 63.904.000 V € 65.894.000 V

Financieringsoverschot (V) / -tekort (N) (b+a) € 50.000 V € 619.000 N
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§.5.1 Organisatie (ontwikkeling)
We werken aan de organisatievisie, zodat een organisatie ontstaat die flexibel en wendbaar is 
en in staat is in te spelen op de voortdurende maatschappelijke veranderingen. Hierbij zijn vier 
kernwaarden van toepassing: flexibel, vertrouwen, samenwerken en verantwoordelijkheid. We 
werken hieraan volgens de methode waarderend vernieuwen en werken vanuit de bedoeling.

Ambitie en rol Personeel en Organisatie
Als personeel en organisatie hebben wij een ondersteunende en faciliterende rol om bij te 
dragen aan de resultaten van de organisatie. Hierbij hebben wij niet alleen een interne focus, 
maar zijn we juist steeds bezig om de ontwikkelingen van buiten naar binnen te halen. Op 
deze manier proberen we de juiste mens op het juiste moment op de juiste plaats hebben. 
Dat doen we door ervoor te zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever blijven, dat we een 
goede gesprekspartner zijn voor het IMT en het bestuur en de medezeggenschap. Verder 
vervullen we ook de rol van vraagbaak. We adviseren, begeleiden en bemiddelen bij allerlei 
vraagstukken die medewerkers en leidinggevenden aangaan. Vanuit onze expertise denken we 
(strategisch) mee over de opgaven waar de gemeente voor staat.
In 2020 hebben we vanwege corona op een andere manier aan organisatieontwikkeling 
gewerkt dan vooraf gedacht. In maart schakelden we voor een groot deel van de organisatie 
over op thuis en digitaal werken. Dit is soepel verlopen. Wat ons erg geholpen heeft is dat  

 
onze organisatie al werkte vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheden al laag in de organisatie 
lagen en we al hadden ingezet op flexibiliteit. Deze kernwaarden waren nu meer dan ooit 
nodig! De organisatieontwikkeling is veelal digitaal doorgezet. We hebben diverse workshops, 
ontwikkelgesprekken en trainingen gegeven op het gebied van werken vanuit de bedoeling, 
waarderend vernieuwen en werken in coronatijd. 

Inleiding paragraaf Bedrijfsvoering
Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende activiteiten bedoeld die nodig zijn om de inzet van de inhoudelijke programma’s mogelijk te maken. In deze paragraaf wordt u ge-
informeerd over Bedrijfsvoering in algemene zin en specifiek over de ambities en de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden naast de reguliere werkzaamheden. De bedrijfs-
voering bestaat o.a. uit de onderdelen personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, juridische zaken, informatiebeveiliging, privacy en financiën. 

bedrijfsvoering
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Speerpunten 2020
1. Waarderend vernieuwen en werken vanuit de bedoeling
In 2020 hebben we medewerkers online ontwikkeld in het werken vanuit de bedoeling en het 
waarderend vernieuwen. Via workshops, bijeenkomsten met aanjagers van het werken vanuit 
de bedoeling en een training voor de moderatoren in het waarderend vernieuwen. 
Juist in dit jaar was het nodig om te werken vanuit de bedoeling. We konden meer dan ooit 
waarde toevoegen in deze coronatijd, we moesten experimenteren omdat veel zaken anders 
liepen dan we normaal gewend zijn. Ondanks alles wat niet kon vanwege de maatregelen 
hebben we invulling gegeven aan onze ja-cultuur. We keken steeds naar wat wel kon en of 
hoe dingen anders konden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instel-
lingen verkenden we de veranderde situatie en daarnaast ging ons gewone werk ook door. We 
ondersteunden onze ondernemers met bijvoorbeeld ruimere terrasmogelijkheden. We hebben 
geen precariobelasting geheven, we dachten mee in inrichting van de dierentuin. Binnen de 
regels keken we steeds naar het maximaal haalbare. Ondanks dat het vaak niet mogelijk was 
om fysiek bij mensen op bezoek te gaan hebben we ondersteuning en zorg geboden in het so-
ciaal domein. Waar mogelijk telefonisch, op afstand of digitaal. Verder adviseerden we (sport) 
verenigingen over wat nog wel kon. Zo hebben we  onder andere binnensport- verenigingen 
en – scholen toestemming gegeven om gebruik te maken van de openbare ruimte en hebben 
we sportinstructeurs toestemming gegeven om in hun sportschool live streams op te nemen. 
We zijn blijven werken op een waarderende manier en hebben nieuwe mogelijkheden ontdekt 
en benut van participatie. Zo hebben we ons in 2020 veel eigen gemaakt in een korte tijd. De 
participatie is veelal via enquêtes, persoonlijke gesprekken, streams, digitale wandelingen en 
digitale bijeenkomsten verlopen. Verrassend was dat deze vorm van participeren vaak meer 
participanten trok en een ander publiek dan de traditionele fysieke bijeenkomst.

2. Het nieuwe normaal/corona
Corona heeft veel verdriet en onzekerheid gebracht, maar heeft ons binnen de organisatie 
ook goede zaken opgeleverd. De manier van werken had ook voordelen. Zo werd er minder 
gereisd, kon er meer geconcentreerd worden gewerkt en was de afstemming werk –privé meer 
in balans. Die voordelen willen we zeker niet verliezen als we corona achter ons laten. Daarom 
zijn we in 2020 al begonnen om ons te oriënteren op het “nieuwe normaal”. Samen met onze 
medewerkers onderzoeken we wat we willen behouden en hoe het nieuwe normaal eruit zal 
zien. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan de manier van volledig thuis werken. De onderlinge 
binding is minder, het digitaal vergaderen kost meer energie en werk en privé loopt soms 
teveel door elkaar heen. Volledig thuis werken heeft dan ook niet de voorkeur. Veel medewer-

kers opteren voor een hybride manier van werken. In 2021 gaan we hiermee verder. 
Alle gemeentelijke gebouwen zijn ingericht en aangepast aan de huidige coronamaatregelen 
(1,5 meter afstand, hygiëne maatregelen, looprichtingen). Gebruikers worden regelmatig 
geïnformeerd en worden begeleid in wat ondanks de maatregelen wel kan.  

3. Formatie en bezetting
Voor het tegengaan van werkdruk is € 350.000,00 beschikbaar gekomen. Dit jaar was een 
bijzonder jaar. Daarom is het budget gedeeltelijk besteed. In het flexteam is een fulltime all-
round strategisch adviseur geworven. Ook is er ingehuurd op plekken waar de werkdruk hoog 
was (afval en verkeer).

4. Arbo
Dit jaar was bedoeld om trainingen te organiseren in omgaan met agressie en geweld. Van-
wege corona hebben we deze uitgesteld. Fysieke trainingen konden niet door gegaan. Arbo 
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heeft dit jaar vooral bestaan uit de 1,5 meter organisatie. Hoe kan de organisatie omgaan met 
de huidige pandemie en hoe kunnen we onze medewerkers veilig laten werken? Een groot 
deel van de medewerkers werkt thuis. Ook aan die situatie is aandacht besteed. Zo hebben 
medewerkers stoelen, beeldschermen en in sommige gevallen ook bureaus kunnen ophalen 
en thuis in bruikleen gekregen. 

5. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Met ingang van het jaar 2020 vallen gemeenteambtenaren onder het Burgerlijk Wetboek. In 
het jaar 2020 zijn de laatste werkzaamheden hiervoor opgepakt. Functies zoals secretaris, 
gemeentearchivaris en de trouwambtenaren hebben een aanwijsbesluit ontvangen. 

6. Vitaliteit
Vanuit personeel en organisatie namen we deel aan een werkgroep Vitaliteit van de VNG als 
voorbereiding op het cao overleg. Het doel is om in de nieuwe cao gemeenten 2021 vita-
liteitsregelingen op te nemen. De werkgroep bracht een advies uit aan het bestuur van de 
branche organisatie. De gemeente Rhenen besloot om de lokale vitaliteitsregeling met 1 jaar 
te verlengen. 

7. Arbeidsmarktcommunicatie
We pasten onze arbeidsmarktcommunicatie aan en beschikken nu over een modern werving 
en selectie instrumentarium. Begin 2020 maakten we nieuwe vacatureteksten. Onze belang-
rijkste (werk)principes en kernwaarden staan nu in de vacatureteksten. Medewerkers schrijven 
zelf een paragraaf over hun werkdag. Sollicitanten krijgen daardoor een goed beeld van het 
werk en onze organisatie. 
De nieuwe vacaturetekst is opgenomen in een wervings- en selectieprogramma. Dat pro-
gramma is ingericht en in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk om digitaal de vacature 
te plaatsen, sollicitanten te selecteren en uit te nodigen of af te schrijven. Het programma 
levert veel tijdwinst op.  

Na het selecteren van de juiste kandidaat en het afsluitende arbeidsvoorwaardengesprek 
wordt de nieuwe medewerker opgenomen in een eveneens nieuw onboardingsprogramma. In 
dit programma maken we de aankomend medewerker wegwijs in het werken bij en voor de 
gemeente Rhenen. Zo krijgt de medewerker informatie over het Werken vanuit de Bedoeling 
en Waarderend Vernieuwen, maar ook informatie over de Ondernemingsraad, de vertrou-
wenspersoon en de cultuur van de gemeente Rhenen. 

8. Gesprekscyclus
In dit jaar is ook de gesprekscyclus vernieuwd. Het oude systeem van gesprekken paste niet 
meer bij deze tijd. We werken vanuit vertrouwen en de verantwoordelijkheid ligt laag in de or-
ganisatie. De gesprekken richten zich nu op de ontwikkeling van medewerkers en de organisa-
tie. Medewerkers nemen zelf het voortouw in de ontwikkeling en dragen ideeën aan. Dit past 
bij de kernwaarden van Rhenen: Verantwoordelijk, Vertrouwen, Flexibel en Samen Werken. 
Samen in gesprek. Soms in de koffiehoek en soms rond de tafel maar dit jaar helaas veelal 
digitaal. De verslaglegging is digitaal georganiseerd.

§.5.2 Finance & control
Financiële strategie
Een gedegen financieel beleid wordt gekenmerkt door het sturen op drie pijlers:
1. Structureel sluitende (meerjaren)begroting.
2. Gezond weerstandsvermogen; risico’s 
 versus weerstandscapaciteit.
3. Acceptabele schuldenpositie.
Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf “Weerstandsvermogen”.

Doel en visie Financiën
Financiën heeft een ondersteunende, maar ook een signalerende en adviserende rol. De 
werkzaamheden dienen de organisatie en het bestuur in staat te stellen hun doelstellingen zo 
efficiënt en effectief mogelijk te realiseren. Financiën levert hiervoor de benodigde (sturings)
informatie. De rol van financiën kan omschreven worden als die van (de meest kritische) 
vriend. Primair gericht op het bieden van hulp en kwaliteit bij financiële vraagstukken. Maar 
ook degene die soms zijn vinger opsteekt als het naar zijn mening niet goed gaat. Een onaf-
hankelijke, maar betrokken adviseur die gevraagd en ongevraagd adviseert. Financiën wil een 
helpende hand zijn; een sparringpartner voor organisatie en bestuur. Deskundig, met de blik 
naar buiten, wetend wat er speelt en met hart voor de gemeente.

bedrijfsvoering §5
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§5 bedrijfvoering

Speerpunten 2020
1. Om de stuurinformatie van de planning en control producten te optimaliseren is in 2020 

gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussentijdse rapportage. Deze rapportage 
moet in 2021 de huidige voor- en najaarsrapportage vervangen. Het doel is om te komen 
tot een compacte en actuele rapportage waarin meer focus is aangebracht. Verder zal ook 
de rol van gemeentelijke partners explicieter naar voren komen en zal uiteindelijk de rol van 
de indicatoren in de rapportage worden versterkt. Tenslotte is de wens om de timing van de 
rapportage beter af te stemmen met de publicatie van de circulaires van het Rijk. Met de 
nieuwe rapportage wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek van de 
rekenkamer naar de effectiviteit en efficiency van de planning en control producten. 

2. Opstellen accountantsprotocol en de controleverordening. Deze stukken zijn in de raad van 
februari 2020 vastgesteld. De raad geeft via de controleverordening en het accountants-
controleprotocol nadere instructies en aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole. 

3. In het vierde kwartaal van 2020 is gestart met de evaluatie van het Treasurystatuut. In het 
eerste kwartaal 2021 wordt de evaluatie afgerond.

4. Na aanleiding van het project ‘toekomstbestendig financieel beheer’ zijn meerdere stappen 
gezet om de periode-afsluiting (soft close) verder te optimaliseren. Ook bij het verwerken 
van inkoopfacturen zijn stappen gemaakt waardoor we sneller de crediteuren kunnen beta-
len. Zeker nu ten tijde van Corona.

5. Het interne controleplan 2020 waarvan de rechtmatigheidsverklaring van het college een 
onderdeel vormt is vastgesteld. Samen met de accountant is gestart met het controleren 
van diverse processen. 

6. De komende jaren heeft Gemeente Rhenen een grote (vervanging) investeringsopgave en 
een hiermee gepaard gaande financieringsbehoefte. In het vierde kwartaal van 2020 heeft 
Gemeente Rhenen laten beoordelen of de bestaande leningenportefeuille en de rentelasten 
geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor is een ‘nulmeting’ en financieringsplan opgesteld.

§.5.3 Communicatie
Bewoners willen betrokken zijn, meedenken en meepraten. Als gemeente hebben wij partici-
patie hoog in het vaandel staan en we zetten in op een goede samenwerking. Welke ontwikke-
lingen zien we in onze omgeving? Wat gebeurt er bij doelgroepen, inwoners, ondernemers en 
partners? Hoe kunnen wij daar met onze organisatie, de mensen en de middelen op inspelen? 
Zodat onze doelgroepen zich begrepen en gehoord voelen en we open met hen communice-
ren. Door de inzet van communicatie komt participatie en betrokkenheid tot stand bij onze 
inwoners. We zijn als gemeente toegankelijk en transparant.

Communicatie is van iedereen
Iedere medewerker is verantwoordelijk voor een goede, begrijpelijke communicatie. Com-
municatie is van iedereen, daar probeert team communicatie alle medewerkers in te helpen. 
Vanuit onze professionaliteit werken we aan de communicatiekracht van de collega’s. Wij on-
dersteunen hen hierbij. Wij zijn ons bewust van het belang van de kwaliteit van communicatie 
en zorgen dat we de expertise en kennis hierover in huis hebben. Zowel naar externe doel-
groepen van de gemeente, als naar interne. Heldere communicatie vormt in beide gevallen de 
basis voor een goede samenwerking en onderlinge betrokkenheid. 
2020 was een dynamisch jaar. Door corona kwam er veel werkdruk op het team Communica-
tie te liggen, er moest veel worden gecommuniceerd. De coronacommunicatie naar inwoners 
was onze eerste prioriteit. Daarnaast hebben we de volgende speerpunten gerealiseerd, naast 
de vaste communicatietaken:

1. Het project ‘Helder en begrijpelijk schrijven’
De meeste medewerkers van de gemeente zijn hierin getraind. Er zijn interne schrijfcoaches 
opgeleid. Taal op niveau B1 zodat onze communicatie voor de grootste deel van de bevolking 
begrijpelijk is. In 2020 hebben we onze brieven, de teksten op de website, de folders et cetera 
daarop aangepast.

2. Het digitaal inwonerspanel
We beschikken op dit moment over een representatief inwonerspanel ‘Rhenen Spreekt’, met 
ongeveer 1100 leden. In 2020 vroegen we de leden van dit inwonerspanel 3 vragenlijsten in te 
vullen. Met succes. De resultaten zijn gebruikt bij beleidskeuzes (onder meer over de groen-
voorziening). 
Eind 2020 is een vragenlijst verzonden met vragen over de informatievoorziening van de 
gemeente. De resultaten helpen ons straks onze communicatie nog beter af te stemmen op 
onze inwoners. 

3. Het Gemeentemagazine
In 2020 ontvingen inwoners voor de tweede keer een Gemeentemagazine (voorheen Ge-
meentegids). Dit Gemeentemagazine is huis-aan-huis verspreid. In dit magazine staat infor-
matie over de gemeente, redactionele artikelen, advertenties en adresgegevens van organisa-
ties uit Rhenen, Elst en Achterberg.

4. De eerste Kinderburgemeester 
Voor de zomer zijn we een wervingsactie gestart onder basisschoolleerlingen uit groep 7 en 
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8. Uit vele enthousiaste aanmeldingen is Mila Petersen gekozen als eerste kinderburgemees-
ter van onze gemeente. Zij is eind september in de Raad geïnstalleerd en heeft vanaf die 
tijd al enkele taken vervuld. Zo heeft zij op scholen gepraat met kinderen om te zien wat er 
leeft. De opgehaalde informatie delen we met de verschillende fracties en met betrokken 
beleidsmedewerkers. Ook ging Mila diverse keren met burgemeester Hans van der Pas mee 
naar events.

5. Nieuwsbrief voor ondernemers
In 2019 verstuurden we de eerste digitale nieuwsbrief voor ondernemers. De nieuwsbrief komt 
minimaal elk kwartaal uit en is vanwege corona dit jaar nog vaker uitgebracht. De content van 
de nieuwsbrief sluit aan de thema’s die bij onze lokale ondernemers en in onze regio spelen. 

6. Meer aandacht voor Instagram  

We hebben meer aandacht gegeven aan het sociale medium Instagram. We zien dat hier 
steeds meer gebruik van gemaakt wordt en we hier op een andere manier kunnen commu-
niceren naar en met onze inwoners. In 2021 gaan we verder met onze social media strategie, 
om elk medium op de juiste wijze in te kunnen zetten voor optimale effectiviteit.

7. Plannen voor een nieuwe website
Met de komst van een nieuwe webmaster, is er in 2020 een start gemaakt met een nieuwe 
gemeentewebsite. Er is een visie ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
binnen de huidige functionaliteiten. Dit bleek onvoldoende toereikend en niet toekomstbe-
stendig. Er is besloten om een geheel nieuwe website te laten maken. Vanaf 2021 gaan we 
hier concreet mee aan de slag.

§.5.4 Informatisering en automatisering
Gemeente Rhenen wil actief onderdeel uitmaken van de continue veranderende infor-
matiesamenleving. Als gemeente blijven we onze digitale oplossingen richting inwoners, bedrij-

ven en eigen medewerkers optimaliseren. Zeker in coronatijd is digitalisering van groot belang. 

Het jaar 2020 heeft een groot gedeelte bestaan uit het realiseren van projecten om de basis te 

optimaliseren zoals het realiseren van  koppelingen tussen softwareapplicaties, de aanschaf van 

nieuwe software voor Omgevingswet en thuiswerken in verband met corona. 

Speerpunten 2020

1. Omgevingswet
We hebben voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet twee nieuwe softwarepakketten 

aangeschaft in 2020 en zijn gestart met implementatie daarvan. Met deze twee applicaties 
voldoen we aan de gestelde eisen in de Omgevingswet en ondersteunen we straks inwo-
ners en bedrijven bij het aanvragen van producten die vallen onder de nieuwe Omgevings-
wet. 

2. Thuiswerken
2020 is het jaar van thuiswerken geworden als we kijken naar automatisering en informati-
sering. Door corona heeft het thuiswerken een impuls gekregen. We hebben devices aange-
schaft die het gezond thuiswerken mogelijk maakten. Ook de raad heeft digitaal vergaderd. 
Hiervoor zijn investeringen gedaan.

3. Geo-portalen (ruimtelijke informatieproducten)
We zijn gestart met het inrichten  en het opleveren van nieuwe geo-portalen. Een van de 
eerste die we beschikbaar gaan stellen voor inwoners en bedrijven is de Cultuur Historische 
Waarde Kaart, een kaart met veel informatie over de cultuurhistorie van de gemeente Rhe-
nen. Met geo-portalen gaan we informatie die nu vaak beschikbaar is in een PDF-document 
beschikbaar maken op kaart, dit heeft als voordeel dat inwoners en bedrijven veel sneller bij 
relevante informatie kunnen komen.

4. Koppelingen (met elkaar verbinden van applicaties)
Een van de onderdelen om de basis te optimaliseren is het wegnemen van handmatige acties 
door koppelingen tussen applicaties. Een koppeling die we gerealiseerd hebben in 2020 is die 
tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). Met deze automatische verwerking van gegevens is de betrouwbaarheid 
van onze data groter. Wijzigingen die van belang zijn voor inwoners en bedrijven in deze twee 
administraties zijn sneller verwerkt en bevatten door de koppeling geen fouten.

§.5.5 Informatiebeveiliging en privacy

Ambitie
Betrouwbare en veilige informatievoorziening is noodzakelijk. Het vormt de basis voor het 
goed functioneren van de gemeentelijke organisatie. We beschermen hiermee de rechten en 
veiligheid van onze inwoners, bezoekers, relaties en onze medewerkers. We maken bewuste 
keuzes om informatie te beschermen. We minimaliseren kwetsbaarheden in de bedrijfsvoe-
ring. Veiligheidsrisico’s en imagoschade worden hiermee verkleind. Verantwoord en bewust 
gedrag van medewerkers is essentieel voor informatieveiligheid.
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Speerpunten 2020
1. Er zijn verschillende technische maatregelen genomen op het gebied van informatiebevei-

liging. Meest merkbare voor gebruikers is de tweefactor authenticatie. Deze is bedoeld om 
veilig in te kunnen loggen vanuit huis.

2. Fase 1 van het project SmartAIM is afgerond. Dit project is erop gericht om toegang tot 
informatiesystemen centraal te kunnen beheren. Dit project wordt in 2021 doorgevoerd in 
de organisatie.

3. Via de ENSIA leggen gemeentes verantwoording af over de beveiliging van informatie. 
Deze heeft gemeente Rhenen voor het jaar 2020 succesvol doorlopen. Hetzelfde geldt 
voor de audits op de DigiD koppelingen.

4. Door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is getoetst in hoeverre de gemeente 
Rhenen voldoet aan de eisen van de AVG. De aanbevelingen hebben een plek gekregen in 
het jaarplan 2021.

5. Er is een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd op de WMO binnen de ge-
meente Rhenen. DPIA’s brengen het gebruik van vertrouwelijke informatie in kaart. Daarbij 
horen ook maatregelen om risico’s te verkleinen of weg te halen.

6. De CISO heeft samen met betrokkenen een strategisch beleidsplan opgesteld voor de 
informatiebeveiliging en privacy voor de periode 2021 – 2024. Daaraan gekoppeld is het 
jaarplan 2021 eveneens opgesteld.

7. Het bewustzijn bij medewerkers is op verschillende manieren vergroot. Zo is er een 
phishing actie uitgevoerd. Ook is er een serie artikelen opgesteld en gedeeld over veilig 
thuiswerken.

§.5.6 Juridische zaken
Juridische zaken (JZ) is belast met het begeleiden en ondersteunen van de vakafdelingen 
en het college op juridisch gebied. Ook de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, 
Wob-verzoeken, klachten behoren tot de vaste werkzaamheden. 

Juridische advisering
Bij de juridische advisering van de diverse beleidsvelden is afgelopen jaar veel gebruik gemaakt 
van werken vanuit de bedoeling.
Het aantal bezwaarschriften en gerechtelijke procedures is ook in 2020 verder afgenomen. 
Exacte aantallen en nadere toelichting zullen volgen in het jaarverslag van de commissie 
bezwaarschriften, dat in april 2021 verschijnt.

Wob en Who
Het aantal Wob-verzoeken is de laatste jaren aan het afnemen. Dat is ook in 2020 het 
geval geweest. Verzoeken in het kader van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie worden 
eigenlijk niet gedaan. Dit is in lijn met de landelijke trend. De gemeente Rhenen is actief in de 
openbaarmaking van haar informatie, waarbij een verzoek om informatie in principe wordt 
gehonoreerd.

Klachten
Het aantal klachten in 2020 blijft, evenals in voorgaande jaren, laag. Vermoedelijk speelt het 
werken vanuit de bedoeling hierin een positieve rol.

Speerpunt 2020:

Wet Elektronische Publicatie
In 2020 heeft Juridische Zaken zich bezig gehouden met de voorbereiding van de implemen-
tatie van de Wet Elektronische Publicatie, die op 1 januari 2021 in werking zou treden. Deze 
wet heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact 
hebben op hun leefomgeving, zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.
Voorbereidende werkzaamheden waren onder meer het in kaart brengen van alle geldende 
regelgeving die onder de WEP zal gaan vallen. Inmiddels is de datum van inwerkingtreding 
verschoven naar 1 juli 2021.

§5 bedrijfvoering
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§6 verbonden partijen

Inleiding paragraaf Verbonden partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijke risico’s is het 
gewenst dat in de begroting en jaarrekening aandacht wordt besteed aan de verbon-
den partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke orga-
nisatie, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Met een 
financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze 
kwijt raakt in het geval van faillissement en/ of als financiële problemen kunnen wor-
den verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde 
van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. 

Verbonden partijen
De gemeente Rhenen nam in 2020 deel in 9 verbonden partijen, waarvan 7 gemeenschap-
pelijke regelingen en 2 BV’s. Volgens het BBV voorschriften worden er een aantal financiële 
toelichtingen gegeven. Zowel de balanscijfers (eigen en vreemd vermogen) als de exploitatie-
cijfers (resultaat) zijn de meest actuele bedragen die ons ter beschikking staan op het moment 
van samenstellen van deze jaarrekening. Dit betekent dat er in sommige gevallen voorlopige 
cijfers gepresenteerd worden, dit zijn de nog niet vastgestelde jaarcijfers 2020. De data van de 
cijfers zijn weergegeven in de toelichtingen per verbonden partij.

Gemeenschappelijke regelingen 
Uit artikel 10a van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR) volgt dat de gemeente door 
het aangaan van een gemeenschappelijke regeling zichzelf bindt aan de in de overeenkomst 
genoemde afspraken. Deelnemers zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoe-
ring van besluiten die het bestuur neemt in verband met de overgedragen bevoegdheden. 
De democratische controle van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten 
bestaat door de verantwoordingsplicht van het lid van het Algemeen Bestuur naar de gemeente-
raad dat het lid heeft aangewezen, maar ook door de verantwoordingsplicht van het gehele be-
stuur (Algemeen- en Dagelijks Bestuur) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

 
Vennootschappen en coöperaties
Hierbij kan het gaan om stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s. Het college van burgemees-
ter en wethouders kan tot het oprichten van en/ of het deelnemen in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon slechts besluiten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht 
voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (artikel 160, tweede lid, van 
de Gemeentewet). Voor een dergelijk collegebesluit is goedkeuring van het college van gede-
puteerde staten nodig (artikel 160, derde lid, van de Gemeentewet). 

De gemeente Rhenen heeft twee verbonden partijen die onder deze categorie vallen: de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) en Vitens. 

Toezicht op de financiële positie van gemeenschappelijke regelingen
Het toezicht op de financiële positie van de gemeenschappelijke regelingen is een provinciale 
taak, net als het toezicht op gemeenten. Met het toezicht wordt beoogd een gezonde finan-
ciële situatie bij gemeenschappelijke regelingen te bevorderen. Repressief toezicht (achteraf) 
is regel, preventief toezicht (vooraf) is uitzondering. Elke gemeenschappelijke regeling krijgt 
voor 1 januari bericht over het toezichtregime voor het komende begrotingsjaar. De ge-
meenschappelijke regelingen waarin de gemeente Rhenen deelneemt, staan onder repressief 
toezicht van de provincie. Dit is een milde vorm van toezicht waarbij de gemeenschappelijke 
regeling de stukken alleen ter kennisgeving hoeft in te zenden. 

Uitgebreide toelichting op de Verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen
 In het programmaplan vindt u per deelprogramma een uitgebreide toelichting op de verbon-
den partijen en gemeenschappelijke regelingen. In de tabel hieronder vindt u de deelprogram-
ma’s waar u de verbonden partij of gemeenschappelijke regeling kunt vinden.
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Overzicht verbonden partijen Bestuurlijk vertegenwoordiger

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Foodvalley (FV)
Deelprogramma 1.1 - Bestuur

Burgemeester Van der Pas

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

Burgemeester Van der Pas

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

Wethouder De Rooij

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Deelprogramma 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder De Rooij

GGD Midden-Nederland
Deelprogramma 4.1 - Jeugd

Wethouder van Eeten

Sociale Werkvoorziening Zuid Oost Utrecht (IW4)
Deelprogramma 4.3 - Participatie en inkomstenondersteuning

Wethouder De Heer - Verheij

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

Burgemeester Van der Pas

Vennootschappen en coöperaties

BNG
Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Wethouder Boerkamp

Vitens
Deelprogramma 7.2 - Overige (algemene) dekkingsmiddelen

Wethouder Boerkamp



154

§7  Grondbeleid



155

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

Missie
Grondexploitatie is een middel om uitvoering te geven aan andere gemeentelijke beleidsdoelein-
den zoals bijvoorbeeld doelen op het gebied van wonen, werken, welzijn, infrastructuur, recreatie, 
milieu en landschapsontwikkeling. Deze doelen kan de gemeente onder meer bereiken door aan-
koop, 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.

§.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 voor- schriften een voorziening te worden gevormd om het tekort 
af te dekken. Bij de grondexploitaties is het uitgangspunt dat de kosten die de gemeente maakt 
(uiteindelijk) volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. 

Actuele prognoses en te verwachten resultaten 
In onze gemeente zijn vier bouwgronden in exploitatie. In 2020 worden twee bouwgrondexploi-
taties afgesloten, te weten het Bosje fase 3 en Buitenwal. 

In het project Bosje fase 3 is alle grond verkocht en het woonrijp maken vrijwel afgerond. 
Vanwege ontwikkelingen op het terrein van het voormalige galvaniseerbedrijf zijn nog niet 
alle werkzaamheden aan die zijde afgerond. Op het laatste stuk grond worden nog enkele 
woningen gebouwd, waaruit nog wat kosten kunnen komen. Mogelijk komen er in 2021 
daarnaast nog kosten om een goede aansluiting van beide plangebieden te maken. Hiervoor is 
bij de afsluiting van het project een voorziening van € 50.000 gevormd. De exploitatie van het 
Bosje sluit over gehele looptijd van het project met een positief resultaat van € 1.275.509. In 
de jaarrekening 2020 wordt de resterende winst ter grootte van € 185.861 verwerkt. 

In het project Buitenwal is alle grond verkocht en het woonrijp maken vrijwel afgerond. In 2021 
worden nog de laatste kosten vanuit opdrachtverstrekking in 2020 verwacht voor bouwrijp 
maken en plankosten. Hiervoor is bij de afsluiting van het project een voorziening van € 70.000 
gevormd. Buitenwal sluit over de gehele looptijd van het project met een negatief resultaat van 
€ 559.845. In de jaarrekening 2020 wordt het resterende verlies van € 64.000 verwerkt. 

De twee na 2020 nog actieve bouwgronden in exploitatie betreffen Achterberg West 2 en Rhe-
nen Noord/LVA. Zoals in december 2020 in de gemeenteraad gemeld hebben beide projecten 
te maken met procesvertraging, waardoor inkomsten en uitgaven later aan bod komen. Ultimo 
2020 zijn de grondexploitaties van beide projecten geactualiseerd. Van deze beide projecten 
bedraagt de potentiële winst ultimo 2020 € 641.000. De potentiële winst is gebaseerd op de 
eindwaardeberekening. De verwachte winst op basis van de contante waarde methode (CW) 
bedraagt ultimo 2020 € 603.000.  

Bij de grondexploitaties zijn er in 2020 een drietal exploitaties in uitvoering bij derden geweest. 
Daarnaast zijn er locaties die zich in een verkennende of afrondende fase bevinden. Twee van de 
exploitaties lopen door in 2021. Vogelenzang wonen sluit in 2020 met een negatief resultaat van 
€ 16.000. Voor de grondexploitatie DAMKRO wordt in 2021 naar verwachting een anterieure 
overeenkomst opgesteld. Voor de Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55 is in 2020 een intentieover-
eenkomst voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de herontwikkeling met de ontwikke-
laar afgesloten.    

Tenslotte is er een tweetal locaties (het Dorpshuis en de Woudmees) waarbij de gronden worden 
geschaard onder de materiële vaste activa (voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden). 

grondbeleid §7



156

Deze gronden zitten nog niet in een transformatieproces. Dit houdt in dat er nog geen raadsbe-
sluit 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 geactiveerde kosten voor deze locaties mogen maximaal vijf jaar op de 
balans blijven staan. Na de periode van vijf jaar moeten de kosten als verlies worden genomen 

of zijn opgenomen in een actieve grondexploitatie. Op grond van deze regelgeving heeft de 
gemeenteraad in december 2020 besloten om de boekwaardes van het Dorpshuis en de Woud-
mees welke tot 2016 zijn opgebouwd af te boeken. De afboeking ter grootte van € 450.000 is in 
de jaarrekening 2020 verwerkt. De plankosten die vanaf 2016 zijn gemaakt worden jaarlijks in de 
exploitatie verwerkt. 

§7 grondbeleid

Actieve grondexploitaties (in €)
Boekwaarde
01-01-2020

Lasten
2020

Baten
2020

Boekwaarde 31-12
voor winstneming

Winstneming
2020 (EW)

Projectafsluiting
2020

Balanswaarde
31-12 (OHW)

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

a. Het Bosje fase 3 1.507.000 V 231.500 N 0 N 1.275.500 V 186.000 V 1.089.500 N 0 N

b. Achterberg West 2 193.000 N 57.500 N 34.500 V 216.000 N 5.500 V ** 216.000 N

c. Rhenen - Noord 101.500 V 6.000 N 0 N 95.000 V 1.500 N ** 95.000 V

d. Winstnemingscomplex 1.103.500 N 21.500 N 0 N 1.125.000 N 3.500 N 1.089.500 V 39.000 N

Onderhanden werk positie 311.500 V 316.500 N 34.500 V 30.000 V 186.000 V 0 N 160.000 N

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

e. Buitenwal 319.500 N 255.000 V 0 N 64.500 N 64.500 N 0 N

Onderhanden werk positie 319.500 N 255.000 V * 0 N 64.500 N 0 N 0 N

* De lasten zijn gecorrigeerd met de vrijval van de voorziening negetieve grondexploitaties ad € 496.000.

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

Actieve grondexploitaties (in €) 01-01-2019
Nog te maken

lasten (ultimo 20)
Nog te realiseren

baten (ultimo 20)
Nog te nemen

winst/verlies

a. Het Bosje fase 3 0 N 0 N 0 N

b. Achterberg West 2 731.000 N 1.341.500 V 379.500 V ***

c. Rhenen - Noord 243.500 N 431.000 V 261.500 V ***

Onderhanden werk positie 975.000 N 1.772.500 V 641.000 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 kosten, 
baten en nog te nemen winst kunnen wijzigen. 
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§.7.2 Gronden in exploitatie

Het Bosje fase 3
Dit project omvat de derde en laatste fase van de wijk Het Bosje in Elst. Doel is de verkoop 
van de gemeentegrond voor de realisatie van circa 50 grondgebonden woningen passend 
binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in zowel de vrije- als in de sociale sector. 
We onderscheiden drie deelgebieden.
In totaal elf nieuwe woningen zijn gebouwd op particuliere bouwkavels, die de gemeente 
heeft verkocht. In 2018 is de laatste particuliere kavel verkocht.
Woningcorporatie Rhenam Wonen heeft van de gemeente grond gekocht voor de realisatie 
van 13 grondgebonden levensloopbestendige woningen in het sociale segment in de zuidhoek 
van het plangebied. Dit onderdeel is in 2019 afgerond. 
De overige grond, het grote middengebied, is in 2016 verkocht aan BPD. De ontwikkelaar 
heeft daar 28 woningen gebouwd. De grond is in twee fasen overgedragen aan de ontwikke-
laar. De gemeente heeft de grond (gefaseerd) bouw- en woonrijp gemaakt en de ontwikkelaar 
heeft in twee fasen de woningen gerealiseerd. 
In het grote middengebied had BPD nog 1 grote kavel in bezit. Het eigendom hiervan is 
overgedragen aan een andere ontwikkelaar en het voornemen is om daar twee levensloop-
bestendige woningen te realiseren. Daar zal nog de vergunningsprocedure voor doorlopen 
worden. De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten om het project af te sluiten. De 

laatste termijn van de winst wordt genomen en de financiële verwerking vindt plaats bij de 
jaarrekening 2020. Voor de laatste uit te voeren werkzaamheden woonrijp maken wordt een 
voorziening gevormd. 

Achterberg West 2
De provincie heeft in de provinciale structuurvisie de mogelijkheid gecreëerd voor de realisatie 
buiten de rode contour van een woonzorgvoorziening met woningbouw onder voorwaarden. 
De gemeente heeft met zorgaanbieder QuaRijn en woningcorporatie Rhenam Wonen over-
eenstemming bereikt over de realisatie van een woon-/zorgvoorziening met 24 wooneenhe-
den welke past binnen de mogelijkheden die de Wet Langdurige Zorg biedt.
De gemeenteraad heeft in 2014 een structuurvisie vastgesteld voor het hele gebied Achter-
berg West 2. Na een dubbele beroepsprocedure zijn eind 2018 het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De woon-/zorgvoorziening is begin 2020 
opgeleverd.
De resterende grond is van verschillende eigenaren. Hierop kunnen maximaal 75 woningen 
worden gebouwd. De gemeente voert constructief overleg met de eigenaren om te komen tot 
een gewenste en haalbare ontwikkeling.
Beide onderdelen van dit project geven invulling aan het ruimtelijk beleid zoals verwoord in 
de stedenbouw kundige structuurvisie en in de structuurvisie De Achterbergse Erven. Met 
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dit plan wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het volkshuisvestingsbeleid zoals 
dit is vastgelegd in de woonvisie. Alle gemeentelijke kosten worden gedekt uit toekomsti-
ge grondverkopen. De vertraging door de bezwaar- en beroepsprocedure heeft voor de drie 
partijen geleid tot hogere kosten. Met de betrokken partijen wordt, conform de motie van de 
gemeenteraad, gewerkt aan een gezamenlijk overkoepelend plan voor dit gebied. De verwach-
ting is dat het project met een positief resultaat afsluit.

Buitenwal
In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verplaatsing van de zand- en grindhandel 
Schuilenburg uit de oude stadsrand van Rhenen naar het bedrijventerrein Remmerden en de 
herontwikkeling van de vrijkomende locatie.
Dit is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van zowel de gemeente als de provincie 
Utrecht. Met de bedrijfsverplaatsing zijn de gronden in eigendom gekomen van de gemeente 
Rhenen. In 2013 is gebleken dat de bodemvervuiling ernstiger en omvangrijker was dan voor-
zien. In 2014 is de bodem van het hele gebied, inclusief de voormalige volkstuinen, gesaneerd 
en zijn de gronden bouwrijp gemaakt. Het bestemmingsplan en de grondexploitatie Buiten-
wal zijn in 2015 vastgesteld.
De gemeente heeft alle kavels verkocht aan particulieren om hier een eigen woning te bou-
wen. De gemeenteraad wenste hiermee particulier opdrachtgeverschap in Rhenen meer kans 

te geven. De bouw van alle woningen is eind 2019 voltooid. Begin 2020 is het plan woonrijp 
gemaakt. Het project kan zodoende worden afgesloten. Daartoe heeft de gemeenteraad in 
december 2020 besloten.
Bij dit project is sprake van een aanzienlijk verlies. Hiervoor is overeenkomstig de voorschrif-
ten van het BBV in voorgaande jaren een voorziening gevormd, welke bij de afsluiting van het 
project vrijvalt.

Rhenen Noord; LVA
Dit project omvat de integrale herstructurering van het gebied Lijsterberg, Valleiweg en Ach-
terbergsestraatweg (LVA). Woningcorporatie Rhenam Wonen heeft drie oudere flats gesloopt 
en drie appartementencomplexen teruggebouwd met in totaal 63 grotere nul-treden (levens-
loopbestendige) seniorenwoningen.
De gemeente heeft de grond op de hoek Achterbergsestraatweg en Lijsterberg verkocht aan 
particulieren voor de bouw van een eigen woning, volgens een door de gemeenteraad in 2012 
vastgesteld kavelpaspoort. Daarmee is een bijdrage geleverd aan particulier opdrachtgever-
schap.
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Vanwege de behoefte aan sociale huurwoningen beogen de gemeente en Rhenam Wonen 
ook nog een ontwikkeling met 20 appartementen voor senioren op de locatie naast het 
multicourt. De verwachting is dat de grond in de tweede helft van 2021 geleverd wordt aan 
Rhenam en het project met een positief resultaat afsluit. 
Dit project geeft invulling aan een deel van het ruimtelijk beleid verwoord in het coalitieak-
koord en de stedenbouwkundige structuurvisie. Met dit plan wordt tevens een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het volkshuisvestingsbeleid zoals dit is vastgelegd in de woonvisie en 
het daarbij behorende woningbouwprogramma.  

§.7.3 Faciliterend grondbeleid

Vogelenzang wonen
De nieuwbouwwijk Vogelenzang wordt ontwikkeld door de VOF Vogelenzang, een samenwer-
king tussen BPD en Van Wijnen. Deze duurzame woonwijk onderscheidt zich door hoogwaar-
dige architectuur in de unieke ligging tegen de Grebbeberg en de Nederrijn. De gemeente stelt 
kaders, toetst en faciliteert. De kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgelegd in het Stedenbouw-
kundig Ontwerp en het Beeldkwaliteitsplan.
Het plan omvat circa 220 woningen in alle prijscategorieën voor diverse doelgroepen, zowel 

grondgebonden als appartementen en zowel sociale als vrije sector. In 2020 is 81% van de 
woningen in de wijk opgeleverd en wordt er volop gewoond. Het grootste deel van de open-
bare ruimte is woonrijp gemaakt en opgeleverd. Alleen de twee appartementenblokken bij de 
entree moeten nog gerealiseerd worden.
De volkshuisvestelijke doelstelling van de wijk stond onder druk, doordat begin 2020 een 
belangrijk deel van de sociale huurwoningen (circa 30) nog niet was gerealiseerd. De planuit-
werking en bouw van de laatste 42 woningen in twee appartementencomplexen - eerder het 
poortgebouw genaamd - is in 2020 vlot getrokken. Gemeente, VOF Vogelenzang en Rhenam 
Wonen zijn tot een haalbaar plan gekomen, waarbij alle 42 woningen als sociale huurwo-
ningen worden gerealiseerd. In 2010 was het de bedoeling om 37% sociale woningbouw in 
de wijk te realiseren. Als gevolg van de woningbouwcrisis heeft de gemeenteraad in 2016 
ingestemd met een verlaging van het percentage sociale woningbouw naar 29%. Met het plan 
dat in 2020 is overeengekomen wordt het percentage sociale woningen verhoogd naar 34%. 
Om tot dit resultaat te komen hebben alle drie betrokken partijen, inclusief de gemeente, een 
financiële bijdrage toegezegd. Voor de gemeentelijke bijdrage kan gebruik worden gemaakt 
van het gemeentelijke fonds sociale woningbouw. Het college heeft een verzoek ingediend 
voor subsidie bij de Provincie Utrecht. 
 

DAMKRO Elst
Ontwikkelaar DAMKRO BV wil de locatie Elsterstraatweg 51–71 in Elst herontwikkelen, zodat 
hier plaats wordt gemaakt voor woningbouw. De gemeente heeft in 2017 hiervoor een handboek 
vastgesteld. Dit handboek is mede tot stand gekomen middels participatie met omwonenden en 
belanghebbenden. De ontwikkelaar heeft begin 2018 aan omwonenden een plan gepresenteerd 
dat positief is ontvangen en grotendeels paste binnen de kaders van het handboek.
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Na deze presentatie heeft het project even stil gelegen. In het voorjaar van 2020 is het project 
weer opgepakt. Op dat moment bleek dat het plan moest gaan voldoen aan de vastgestelde 
woonvisie. Daarnaast was het eerder gepresenteerde plan wat verouderd en moest het worden 
aangepast aan de vraag van dit moment. In de zomer van 2020 is gewerkt aan een nieuw wo-
ningbouwplan voor het gebied, welke inzet op meer woningen voor starters en senioren. Omdat 
het aantal woningen in het nieuwe plan de toegestane hoeveelheid woningen uit het Handboek 
overschrijdt, is het woningbouwplan opnieuw met bewoners besproken en voorgelegd aan de 
raadscommissie R&E op 9 december 2020. Het nieuwe woningbouwplan, welke voldoet aan de 
woonvisie, is positief ontvangen. In de tussentijd is de gemeente verder gegaan met het opstellen 
van een anterieure overeenkomst, waarin de gemeentelijke plankosten worden gedekt. Deze zit 
in de afrondende fase en kan begin 2021 ondertekend worden door de partijen. Hierna kan het 
plan worden aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling en kan worden overgegaan tot 
het wijzigen van het bestemmingsplan. 
Middels een intentieovereenkomst zijn de reeds gemaakte gemeentelijke kosten grotendeels 
verhaald op de ontwikkelaar.

Herontwikkeling Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55
Met de vorige eigenaar van het voormalige kerkgebouw en onderliggend perceel had de 

gemeente een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een wooncomplex. Na 
overleg met omwonenden en andere belanghebbenden in een waarderend vernieuwen traject 
zijn wensen en ideeën opgehaald. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat nieuwe 
planvorming voor het gehele gebied - zowel de voormalige kerk en het gezondheidscentrum 
- wenselijk is vanuit het oogpunt van stedenbouwkundige ontwikkeling. Hierop heeft de 
gemeente de intentieovereenkomst met de vorige eigenaar opgezegd.
Medio 2019 zijn het gezondheidscentrum en de kerk aan de Nieuwe Veenendaalseweg van 
eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaren willen zowel de locatie van de kerk als het bestaande 
gezondheidscentrum herontwikkelen tot een toekomstbestendig gezondheidscentrum met 
circa 45 woningen. Daarmee is een nieuwe kans ontstaan om het gezondheidscentrum op de 
bestaande locatie te behouden.
Met de huidige eigenaar is een nieuwe intentieovereenkomst gesloten om nog in 2020 
te komen tot een haalbaar plan. De gemeentelijke kosten worden verhaald op de huidige 
eigenaren. Door COVID-19 is het ontwikkelproces vertraagd, maar niettemin is het jaar 2020 
afgesloten met een plan dat in zowel stedenbouwkundig als financieel opzicht haalbaar lijkt 
en waarvoor begin 2021 het bestuurlijke besluitvormingsproces (wijziging bestemmingsplan) 
in gang wordt gezet.



161

§7grondbeleid

§.7.4 Niet in exploitatie genomen gronden

Vrijgekomen locaties MFG Elst 
Door de ontwikkeling van MFG Het Bestegoed in Elst zijn vier grondlocaties vrijgekomen. De 
locaties van de voormalige gymzaal en de voormalige school Het Visnet zijn verkocht, op deze lo-
caties is woningbouw gerealiseerd. De locaties van de Woudmees en het oude Dorpshuis zijn nog 
niet verkocht. Met een eventuele opbrengst is ook nog geen rekening gehouden in de ontwikke-
ling van de vermogenspositie van de gemeente.

Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van de locatie van het oude 
Dorpshuis. Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
- Wat doen we met het oude Dorpshuis?
- Voor wie willen we woningen (laten) realiseren?
- Wat is het financiële kader voor de herontwikkeling?
Op 1 juli 2020 is hierover met de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Toen was het voorne-
men om in het najaar  gesprekken met omwonenden en inwoners van Elst te voeren. Vanwege de 
extra coronamaatregelen in oktober 2020 zijn deze gesprekken uitgesteld. Inmiddels is besloten 
om met omwonenden digitaal in gesprek te gaan en de overige inwoners van Elst via een digitale 

enquête de gelegenheid te geven hun ideeën in te brengen. De digitale gesprekken vinden plaats 
in januari 2021, de digitale enquête volgt in het voorjaar en wordt ook ingezet voor andere tra-
jecten, zoals het centrumplan Elst.
In de zomer van 2020 is ook een aanvraag ingediend om het oude Dorpshuis aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Zowel deze aanvraag als de keuze voor het kader voor de herontwikke-
ling waren aanleiding voor het starten van een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van 
het pand. Het resultaat wordt in het voorjaar 2021 verwacht. 
De verwachting is dat met de uitkomsten van de lopende en reeds uitgevoerde onderzoeken 
en de resultaten van het participatietraject een voorstel voor de herontwikkeling kan worden 
gemaakt, dat in de zomer van 2021 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.
Met de herontwikkeling van de locatie van de Woudmees wordt gewacht op de resultaten van de 
overkoepelende trajecten, zoals de herijking van de woonvisie en de studie naar de verschillende 
gemeentelijke locaties.

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.
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Wet- en regelgeving
In 2019 heeft de raad de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV 2019) vastgesteld.
Met de ASV 2019 heeft het college drie mogelijkheden voor het verstrekken van subsidies:

1. Subsidie op basis van de ASV en nadere subsidieregels
In een ASV staan de uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid beschreven. De ASV 
moet gezien worden als de ‘juridische kapstok’ voor het verstrekken van subsidie. Deze kapstok 
staat ter beschikking aan alle beleidsterreinen binnen de gemeente, maar er kan pas subsidie 
worden verstrekt als er vanuit een beleidsterrein een nadere regel (ook wel subsidieregeling 
genoemd) wordt opgesteld. Nadere regels zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in 
aanmerking komen voor subsidie, welke bepalingen aan de subsidie worden verbonden, hoe-
veel budget er beschikbaar is (subsidieplafond) en een eventuele verdeelsleutel. 

In de ASV is vastgelegd dat het een bevoegdheid is van het college om subsidieregelingen per 
jaar vast te stellen. Het is een bevoegdheid van de raad om subsidieplafonds vast te stellen. 
Subsidieverstrekking op basis van de ASV en een nadere regel geeft de mogelijkheid om doelen, 
activiteiten en beoogde resultaten te stellen. In Rhenen wordt deze mogelijkheid bijvoorbeeld 
gebruikt voor de jaarlijkse subsidies aan stichting bibliotheek ZOUT, stichting Muziekonderwijs 
en de oranje comités. Ook voor bijvoorbeeld de verstrekking van incidentele subsidies in het 
kader van preventie wordt de ASV in combinatie met een nadere regel gebruikt.

2. Subsidies op basis van een begrotingspost
Deze mogelijkheid in de Awb (Algemene wet bestuursrecht) is bedoeld om een onevenredige 
administratieve belasting te voorkomen. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd 
door één of een beperkt aantal ontvangers, hoeft er niet speciaal voor hen een subsidie-
regeling in het leven te worden geroepen. Wel moeten de naam van de ontvanger en het 
maximale subsidiebedrag in de begroting of de toelichting daarop, worden opgenomen. Ook 
is de inhoudelijke sturing minder uitgewerkt, want er is geen nadere regel aan verbonden. In 
Rhenen wordt deze mogelijkheid bijvoorbeeld gebruikt voor subsidies voor het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen.

3. Subsidies voor incidentele gevallen
Een mogelijkheid die in de Awb is opgenomen om als college een spontaan ingediende sub-
sidieaanvraag, waarvoor geen subsidieregeling is opgesteld, toch te kunnen honoreren. Deze 
subsidies mogen voor een tijdvak van maximaal vier jaar worden verstrekt. In Rhenen wordt 
deze mogelijkheid in voorkomende gevallen gebruikt.

Artikel 11 is aan de ASV toegevoegd met de verplichting voor het college om minimaal 
jaarlijks een openbaar subsidieregister te publiceren met de op basis van de ASV verstrekte 
subsidies in het voorgaande jaar, zodat de transparantie wordt vergroot. Op deze manier kan 
iedereen inzicht krijgen in welke subsidies er in het afgelopen jaar zijn verstrekt en voor welke 
doelen.

Voor het subsidiejaar 2020 is dus de Algemene Subsidieverordening 2019 van kracht op basis 
waarvan het college ter uitwerking subsidieregelingen per jaar heeft vastgesteld. De subsidie-
regelingen geven exact aan voor welke doelen en activiteiten er subsidie wordt verleend.

Elke subsidieregeling heeft zijn eigen subsidieplafond. Deze subsidieregelingen zijn op 12 
maart 2019 vastgesteld en vervolgens gepubliceerd, zodat subsidievragers hier rekening mee 
konden houden bij hun subsidieaanvraag.

De vaststelling van de subsidieregelingen voor reguliere peuteropvang en voor- en vroeg-
schoolse educatie (vve) heeft op een later moment plaatsgevonden. Op het moment van het 
vaststellen van de subsidieregelingen was het nieuwe rijksbeleid voor onderwijsachterstanden 
vanaf 2020 inclusief de bijbehorende financiering nog niet bekend. De bijbehorende afweging 
van de verdeling van de subsidie reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 
kon dus nog niet worden gemaakt. In het college van 17 september 2019 zijn de subsidierege-
lingen voor reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) vastgesteld.

Instellingen en verenigingen die een subsidieaanvraag indienen, krijgen voor het indienen van 
subsidieverzoeken te maken met de bepalingen en verplichtingen vanuit genoemde verordening. 
Toetsing vindt tevens plaats vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
De subsidieaanvragen voor het jaar 2020 moesten voor 1 juli 2019 ingeleverd zijn. 
De aanvragen voor subsidie reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie moes-
ten uiterlijk 1 november 2019 zijn ingediend.

Totstandkoming subsidieplafonds
In de raad van 28 juni 2016 is een amendement aangenomen waarbij is ingestemd om de 
subsidies vanaf 2017 te indexeren. De subsidies worden geïndexeerd met het samengesteld 
gewogen gemiddelde zoals dat in de begroting van het jaar voorafgaand het subsidiejaar is 
opgenomen. Het subsidieplafond van voor- en vroegschoolse Educatie is onder voorbehoud 
van de toekenning van de Rijksbijdrage. De definitieve hoogte van dit subsidieplafond is eind 
december 2019 bepaald aan de hand van de bekendmaking van de specifieke uitkering voor 
onderwijsachterstanden door het Rijk.
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Vaststellen subsidieplafonds
De door het college gepubliceerde subsidieplafonds zijn door de raad bekrachtigd door het 
vaststellen van de begroting 2020. De subsidieplafonds moeten en zullen vóór het begin van 
de periode waarvoor ze gelden worden bekendgemaakt. Concreet houdt dit in dat voor 31 
december 2019 het subsidieplafond 2020 gepubliceerd moet worden. Het subsidieplafond 
2020 is in december 2019 gepubliceerd.

Verantwoording
De organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen die groter is dan € 7.500 en lager dan € 
50.000 moeten deze verantwoorden voor 1 mei 2021. Zij dienen hiervoor een inhoudelijk en 
financieel verslag in waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie werd ontvangen zijn 
uitgevoerd.

Instellingen die een subsidie ontvangen groter dan € 50.000 hebben een uitgebreidere ver-
antwoordingsplicht. Zij dienen voor 1 mei 2021 een inhoudelijk verslag, een overzicht van de 
activiteiten (jaarverslag) en jaarrekening, voorzien van een ‘controleverklaring’ in. Het college 
beoordeelt deze verantwoording en stelt binnen 16 weken na de ontvangst de subsidies vast. 
Op basis van de verantwoording kan het zijn dat er nog subsidie moet worden terugbetaald, 
indien de subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag van de toekenning.

Subsidieplafond(s) 
Begroting 

2020  
Rekening 

2020

Subsidieregeling Muziekoriëntatie 8.500 N  8.500 N

Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 300.000 N  305.500 N

Subsidieregeling Dorpshuis 35.500 N  35.500 N

Subsidieregeling Recreatie en toerisme 44.000 N  42.000 N

Subsidieregeling Museum 234.000 N  238.000 N

Subsidieregeling onderhoud/restauratie   
  gemeentelijke monumenten

10.000 N  0 N

Subsidieplafond(s) vervolg
Begroting 

2020  
Rekening 

2020

Buurtbudget 5.000 N  2.000 N

Initiatievenfonds 0 N (1) 2.500 N

Subsidieregeling Preventie 0 N (2) 0 N

Subsidieregeling VVE 0 N (3) 292.000 N

Subsidieregeling Peuterspeelzaalwerk 49.500 N  37.000 N

Saldo plafonds 686.500 N  963.000 N

(1) In de reserve investeringen Sociaal Domein is eenmalig een totaal bedrag van € 88.000 beschikbaar ge-

steld door de Raad. Bij het opstellen van de begroting 2020 gingen we ervan uit dat dit bedrag geheel besteed 

zou zijn. Dit was niet het geval. Voor 2020 en verder was nog € 18.800 beschikbaar.

(2) Bij het opstellen van de begroting 2020 gingen we ervan uit dat het eenmalig beschikbaar gestelde bedrag 

van € 20.000 geheel besteed zou zijn. Dit was niet het geval. Voor 2020 en verder was nog € 16.500 beschik-

baar.

(3) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 was het plafond voor de subsidieregeling VVE nog niet 

bekend. Deze is bekend geworden na de ontvangst van de beschikking van het Rijk. De definitieve beschikking 

2020 is uiteindelijk € 560.000.

Verklaring van de afwijkingen van het budgetplafond
Het begrote bedrag voor de bibliotheek is in de voorjaarsrapportage 2020 opgehoogd met € 
5.500. Bij de taakstelling sociaal domein in 2019 is de subsidie met € 20.000 verlaagd op ba-
sis van de subsidie aanvraag van de bibliotheek. Deze aanvraag bleek echter niet juist. Omdat 
met het beschikbare bedrag in 2020 het basispakket en de huisvesting niet gesubsidieerd kon 
worden is het budget opgehoogd. 

In de subsidieregeling Recreatie en toerisme zit in het plafond een subsidie voor vier muziek 
verenigingen, terwijl maar drie verenigingen een subsidie hebben aangevraagd. Ook is het 
ingediende bedrag van het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei lager dan het 
beschikbare plafond.

Het plafond van de subsidieregeling Museum is in de begroting 2020 te laag vastgesteld. 
Er zijn in 2020 geen aanvragen gedaan voor de subsidieregeling onderhoud/restauratie ge-
meentelijke monumenten. 
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In 2020 zijn 9 aanvragen voor het buurtbudget en 1 aanvraag voor het initiatievenfonds 
gehonoreerd. In de eerste maanden van 2020 kwamen de aanvragen voor het buurtbudget en 
nieuwe initiatieven in de buurt en openbare ruimte goed op gang. Vanaf half maart kwam dit 
grotendeels stil te liggen. Door de corona maatregelen was het vanaf half maart niet toegestaan 
om bijeenkomsten en evenementen te organiseren. Ook buurtactiviteiten konden hierdoor 
niet doorgaan. Zo kan het buurtbudget alleen toegekend worden, als er minimaal 15 adressen 
meedoen. Als gevolg van het stil komen te liggen van buurtactiviteiten, kwamen er ook weinig 
nieuwe initiatieven van inwoners van de grond. Vanaf 1 juli was er weer iets meer mogelijk aan 
activiteiten, dankzij de versoepelingen van de maatregelen. Ondanks dit feit bleven inwoners te-
rughoudend in het organiseren van activiteiten en bij het in gang zetten van nieuwe initiatieven. 
 
Er is geen gebruik gemaakt van de subsidieregeling preventie. 

De subsidies voor VVE en peuteropvang worden vanaf 2017 verstrekt per kinderplaats. Ten 
opzichte van het beschikbare plafond was een bedrag onvoorzien gereserveerd voor extra 
kindplaatsen. Zowel bij VVE als de peuteropvang is deze post onvoorzien niet ingezet. Daar-
naast geldt voor VVE dat het niet uitgegeven bedrag op de balans beschikbaar blijft omdat dit 
gedurende de beleidsperiode 2019-2023 kan worden ingezet.

Subsidies op basis van een begrotingspost Begroting 2020 
Rekening 

2020

Stichting Slachtofferhulp Nederland - Middenwest 5.000 N 6.000 N

Stichting HartslagNu Rhenen 5.000 N 5.000 N

Stichting dierenambulance 7.500 N 7.500 N

Stichting Nationaal Dierenpark ‘De Hazenberg’ 5.500 N 1.000 N

Budget Advies Centrum (via gemeente Veenendaal) 108.000 N 119.000 N

Rhenen Stad (ondernemersklimaat) 50.000 N 40.500 N

Cultuurplatform (voor toekenning en beoordeling 
aanvragen culturele verenigingen en stichtingen)

10.000 N

Stichting Klassiek aan de Rijn 5.500 N

Stichting Concerten de Korenwinde 2.000 N

Stichting Cuneragilde 2.500 N

Stichting Slag om de Grebbeberg 5.000 N 15.000 N

Subsidies op basis van een begrotingspost vervolg Begroting 2020 
Rekening 

2020

Stichting Beeld Nescio 5.000 N 0 N

Optisport 304.500 N 310.500 N

Stichting Rijnoevervaarten 1.000 N 1.000 N

Rode Kruis Bus 3.000 N 3.000 N

Jobhulpmaatje 15.000 N

Schuldhulpmaatje 9.000 N

Noodfonds 4.500 N

Saldo plafonds 509.500 N 547.000 N

Het verleende subsidiebedrag voor Stichting Slachtofferhulp is gebaseerd op een vast bedrag 
per inwoner. Het beschikbare bedrag in de begroting was te laag. 

In de voorjaarsrapportage 2020 is het begrote bedrag voor het Budget Advies Centrum 
verhoogd naar € 117.000. Het betreft de uitvoering van de wet Gemeentelijke Schuldhulpver-
lening en is een open einde regeling. Het beschikte bedrag is iets hoger. 

Rhenen Stad ontvangt de geïnde reclamebelasting minus de inningskosten. In 2020 was de 
reclamebelasting € 45.000. 

In het kader van de lustrumviering 75 jaar Vrijheid heeft de provincie het Lokaal Programma 
75 jaar Vrijheid in het leven geroepen. De gemeente heeft hiervoor een trekkingsrecht van de 
provincie ontvangen, met als doel om de activiteiten rondom het Lokaal Programma 75 jaar 
Vrijheid uit te voeren. De Stichting Slag om de Grebbeberg heeft de uitvoering van de activi-
teiten op zich genomen en daarvoor de € 10.000 van de provincie ontvangen.  
Dit bedrag is ontvangen naast de reguliere subsidie van € 5.000.

Het begrote subsidiebedrag voor Optisport in de begroting 2020 was niet juist. Dit had  
€ 310.500 moeten zijn. 

De subsidies voor Schuldhulpmaatje en het noodfonds vloeien voort uit het minimabeleidsplan 
2020-2021. De subsidie aan Jobhulpmaatje vloeit voort uit het raadsbesluit subsidietoeken-
ning Jobhulpmaatje 2020-2021. Beide besluiten zijn genomen in de raad van 4 februari 2020.
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Inleiding paragraaf Duurzaamheid
In deze paragraaf worden de milieuthema’s beschreven. Deze werden eerder opgeno-
men in een apart milieujaarverslag en een milieuprogramma. 
Om milieu en duurzaamheid integraal op te nemen in de jaarstukken worden de  
thema’s die vallen onder het programma fysiek hier beschreven. 
De komende jaren streven we ernaar om deze paragraaf uit te breiden met andere 
programma’s.

Bij de speerpunten is al het een en ander beschreven over de milieuthema’s. In deze paragraaf zal 
dieper op de thema’s in worden gegaan en wordt per thema het totaalplaatje geschetst. Hierbij 
worden de volgende milieuthema’s onderscheiden:

1. Afval
2. Bodem
3. Water (en Riolering)
4. Geluid
5. Lucht
6. Geur
7. Licht
8. Handhaving en vergunningverlening
9. Externe veiligheid
10. Natuur en groen
11. Duurzaamheid
12. Communicatie en voorlichting

Afval
In het kader van duurzaamheid en ter bevordering van de Circulaire Economie heeft scheiding 
van Afval aan de bron waar dit mogelijk is prioriteit. Op 29 september 2020 is het afval- en 
grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 door de raad vastgesteld. “Samen op weg naar minder 
afval” is de visie die we hebben als gemeente op afval. Samen op weg naar minder afval betekent 
dat wij als gemeente op een duurzame manier willen kijken naar afval. De gemeente Rhenen 
vindt het belangrijk om in samenwerking met onze inwoners toekomstgericht naar afval te 
kijken.  Het doel achter de visie is om in het algemeen minder afval te produceren.  De gemeen-
te Rhenen wil voldoen aan de Rijksdoelstelling door in 2050 circulair zijn. Daarnaast willen we 
de schone leefomgeving ook voor toekomstige generaties behouden. Om dit te bereiken is het 
van belang dat de hoeveelheid restafval afneemt en het bronscheidingspercentage stijgt. De 

gemeente kan alleen direct invloed uitoefenen op de hoeveelheid afval. De stijging van de 
bronscheiding is afhankelijk van de mate waarin inwoners hun afval scheiden, maar hierin kan 
de gemeente helpen in de vorm van voorlichting. In 2021 gaan maatregelen plaatsvinden om 
aan de landelijke doelstellingen te voldoen. 
Voorbeelden van de maatregelen die in het uitvoeringsprogramma van het afvalbeleidsplan 
zijn opgenomen:
• Plaatsing van bladkorven
• Communicatiecampagne samen op weg naar minder afval
• Ondersteuning van een afvalcoach bij voorlichten en informeren 
 over afvalscheiding
• Verlaging frequentie ophalen restafval
• Verbetering voorzieningen afvalscheiding hoogbouw

Bodem
Bodemonderzoek is verplicht bij het (her)bouwen van woningen en bij het maken van bestem-
mingsplannen. In dit kader zijn er in 2020 bodemonderzoeken uitgevoerd en beoordeeld. Bij 
geconstateerde ernstige bodemverontreiniging dient gezorgd te worden voor een adequaat 
saneringstraject (nader bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en evaluatierapport na 
sanering).

Bodemkwaliteitskaart
Het besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing van bouwstoffen, grond en bagger. Er wordt 
hierbij gezocht naar een gebiedsgerichte oplossing aan de hand van de Bodemfunctieklassen-
kaart van Rhenen. Rhenen kent tevens een Bodemkwaliteitskaart. Hierdoor is verantwoord 
hergebruik van grond mogelijk binnen de regio Zuidoost Utrecht. De in 2012 vastgestelde 
bodemkwaliteitskaart is in 2019 geëvalueerd en voor een periode van vijf jaar verlengd.

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente
Bij de invoering van de Omgevingswet worden gemeenten het bevoegd gezag voor bodem-
taken die tot nu toe bij de provincie hebben gelegen. Voor een zorgvuldige overdacht is een 
traject opgestart waarin informatie wordt gedeeld en afspraken worden gemaakt tussen de 
provincie Utrecht, de Omgevingsdienst en de gemeente Rhenen.

Onkruidbestrijding
Vanaf maart 2016 worden geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt in 
het openbaar gebied. Verhardingen worden geborsteld en geveegd, in de plantsoenen wordt 
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onkruid handmatig verwijderd. Hierdoor komen geen chemische middelen meer in de bodem 
en grond- en oppervlaktewater.

Water (en riolering)
De gemeente is wettelijk verplicht het afvalwater op te vangen en te transporteren alsook 
teveel hemel- en grondwater op te vangen en te verwerken. Het beheer en onderhoud van 
het rioolstelsel en hemelwatervoorzieningen worden verwoord in het nog op te stellen Water 
Rioolplan in 2021 (nu geldt het verbreed gemeentelijk rioleringsplan + (vGRP+). In het vGRP+ 
is het afkoppelen van hemelwater (ofwel geen regenwater in het riool laten mengen met 
afvalwater) een belangrijk uitgangspunt. In paragraaf 3 staat beschreven hoe wij het rioolstel-
sel onderhouden en beheren met daarbij een toelichting over de uitgevoerde projecten die in 
2020 hebben plaatsgevonden.

Geluid
De nationale doelstelling is het realiseren van een goede akoestische kwaliteit in alle gebieden 
(zowel stedelijk als landelijk) in 2030. In het provinciale Milieubeleidsplan is opgenomen dat 
het geluidsaspect in een vroeg stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden meegeno-
men.

In het Verkeersstructuurplan is de basis gelegd van het Verkeer- en Vervoerbeleid. Daarnaast 
is een Wegencategoriseringsplan opgesteld en kent Rhenen een ‘route gevaarlijke stoffen’. De 
verkeersproblematiek concentreert zich op de verkeersafwikkeling rond de Rijnbrug. Dit heeft 
ook negatieve gevolgen voor het omliggende wegennet in de vorm van sluipverkeer.

Uitvoering project Sanering weg- en railverkeerslawaai
Voor de bestrijding van ernstige geluidshinder ter plaatse van bestaande woningen aan druk-
ke, vaak provinciale wegen loopt al jarenlang het project ‘Sanering weg- en railverkeerslawaai’. 
De zwaarst geluid belaste woningen (A-lijst woningen) zijn in 2015 gesaneerd.

Sanering woningen van de Eindmeldingslijst
Alle woningen met een iets minder zware geluidsbelasting op de gevel vormen een aparte 
lijst, de zogenaamde Eindmeldingslijst of B-lijst. Er spelen in de gemeente Rhenen vier pro-
jecten: de ‘Cuneraweg’, de ‘Rijksstraatweg’ de ‘Grebbeweg, Herenstraat, Nude en Utrechtse-
straatweg’ en een aantal ‘restwoningen’. Voor de woningen die horen bij de projecten  
‘Cuneraweg’ is de uitvoering afgerond, de woningen die horen bij de  ‘Rijksstraatweg’ zijn 
inmiddels bijna allemaal gesaneerd. Voor de ‘restwoningen’ is een saneringsprogramma 

opgesteld, dat in december 2020 ter inzage heeft gelegen. De overige projecten zitten nog in 
de voorbereidende fase.
Tegelijk met de bouwkundige opname van de woning voor de akoestische isolatie van de wo-
ning, kan de eigenaar ook een advies aanvragen voor thermische isolatie van de hele woning. 
Dit uiteraard op eigen kosten waarbij voor dit project een gemeentelijke subsidie van € 50 per 
woning beschikbaar wordt gesteld (met een maximum van € 2.000).

Lucht
In de Wet luchtkwaliteit zijn onder andere eisen opgenomen voor de maximale concentra-
ties (grenswaarden) van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Deze waarden worden 
overschreden op drukke (provinciale) wegen met name op die plekken waar de verkeersdoor-
stroming stagneert en/of woningen dicht op de weg staan bijvoorbeeld bij de lintbebouwing 
in Elst.

Elektrisch rijden
Om elektrisch vervoer te stimuleren, staan in de gemeente Rhenen op steeds meer plekken 
openbare oplaadpalen. We hebben ons in 2020 aangesloten bij het regionale samenwer-
kingsverband MRA-E. Hierdoor werken we samen om het elektrisch vervoer te stimuleren en 
een netwerk van openbare laadpalen te realiseren. Inwoners kunnen via de website van de 
gemeente een openbare laadpaal in de buurt van hun woning aanvragen. 

Geur
De regelgeving voor geurhinder van veehouderijen is onder andere vastgelegd in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) die de laatste jaren behoorlijk is aangescherpt. De gemeente 
heeft geen specifiek geurbeleid opgesteld in de vorm van een geurverordening maar sluit aan 
bij het nationale beleid en die van het Reconstructieplan.
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Samen met andere gemeenten uit de regio is de gemeente Rhenen betrokken bij de uitvoering 
van het Manifest Gezonde leefomgeving veehouderijen.

Licht
De gemeente Rhenen heeft ca. 3100 masten en armaturen. Het areaal van de openbare ver-
lichting is eigendom van gemeente Rhenen. Aannemer Van Gelder Verkeerstechniek BV voert 
het onderhoud en vernieuwing uit.
Nobralux ondersteund de gemeente met het dagelijks beheer. De gemeente is met ingang van 
1 januari 2020 eigenaar van de openbare verlichting geworden. Het areaal van de gemeente 
is al redelijk oud. Een groot gedeelte van de lichtmasten/armaturen is inmiddels financieel 
afgeschreven. Met de vervanging/vernieuwing van de lichtmasten/armaturen wil de gemeente 
een kwalitatief goede en energiezuinige openbare verlichting die optimaal bijdraagt aan zowel 
de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. Duurzaamheid en kostenefficiency staan daarbij 
centraal. Nu worden de landelijk gehanteerde richtlijnen ROVL 2011 gebruikt voor de aanleg 

en onderhoud van de OV. In 2017 is door de gemeenteraad beleid vastgesteld 
met bovenstaande criteria. Met Van Gelder Verkeerstechniek BV hebben we 
een vierjarig contract met een optie voor een vijfde jaar (tot 2024). Met het 
beleid zijn in 2018 en 2019 scenario’s/mogelijkheden voor een nieuw exploitatie 
uitgewerkt. Hierbij is ook gekeken om het areaal over te nemen van voormalig 
exploitant CityTec. De gemeente is nu volledig eigenaar (zowel juridisch als 
fysiek) van de openbare verlichting. In 2020 is een nieuwe exploitatievorm geïm-
plementeerd.
Voor wat betreft duurzaamheid betekent dit de introductie van het grootschali-
ger toepassen van nieuwe technieken zoals Ledverlichting en dimmogelijkheden 
van de verlichting. Het huidige exploitatiebudget geldt hierbij als uitgangspunt. 
We gebruiken overigens nog steeds groene stroom binnen het collectieve in-
koopcontract met Engie.

De verlichtingskwaliteit is (nog) niet via wettelijke of andere bindende bepalingen geregeld. 
Er bestaan wel richtlijnen voor het ontwerp zoals eerder genoemd. Als richtlijn werd tot 2011 
meestal de door de NSVV opgestelde Nederlandse praktijkrichtlijn voor openbare verlichting, 
NPR 13201-1, gehanteerd. In 2011 is, als opvolger hiervan, de Richtlijn Openbare Verlichting 
2011 (ROVL 2011) geïntroduceerd. In de ROVL 2011 worden de verlichtingsklassen voor weg-
verlichting gedefinieerd in relatie tot de visuele behoeften van de weggebruikers.

Er zijn wettelijke verplichtingen ten aanzien van openbare verlichting als onderdeel van de 
openbare weg: de gemeente Rhenen heeft als wegbeheerder een zorgplicht. In het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek (boek 6, art. 6: 174) wordt de openbare verlichting als onderdeel van de 
openbare weg gezien. Dit houdt in dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld voor 
schade indien de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men 
daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen.

Handhaving en vergunningverlening
Het team handhaving stelt jaarlijks een verplicht handhavingsverslag op. Deze zal in het voor-
jaar 2021  verschijnen.
Vanaf 2018 wordt er meer aandacht besteed aan energiebesparing.
Gezamenlijke instanties binnen de provincie Utrecht met een vergunningverlenings-, toe-
zichts- en of handhavingstaak bij bedrijven (waaronder de Omgevingsdienst Regio Utrecht) 
hebben namelijk afgesproken om de komende jaren te gaan benutten om via deze taken 
bedrijven te bewegen tot energiebesparing.

Externe veiligheid
Deze gegevens worden ook opgenomen in het handhavingsverslag (zie boven). In de gemeen-
te Rhenen hebben we een route voor het transport van gevaarlijke stoffen, zoals propaan en 
vuurwerk.
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Natuur en Groen
De bos- en natuurgebieden in de gemeente, maar ook enkele landschapselementen, wor-
den beschermd door de regelgeving in bestemmingsplannen. De gemeente hecht vanwege 
biodiversiteit veel waarde aan de activiteiten van ANV Het Binnenveld en de Weidevogelwerk-
groep ter bescherming van de weidevogelstand in het Binnenveld. De gemeente ondersteunt 
deze initiatieven met een jaarlijkse bijdrage (legselvergoedingen). Hiervoor is dit jaar door de 
gebiedspartijen intergemeentelijk een nieuw beleidsplan opgesteld, waaruit nieuwe initiatie-
ven voortvloeien. Inmiddels is de provincie Utrecht doende om het beheer van Natura 2000 
gebied Binnenveld planmatig in uitvoering te nemen. Nabij “De Rimboe” zijn een tweetal 
putten geboord of worden geboord op gronden van Staatsbosbeheer. Deze putten hebben een 
maximale diepte van 40 m en een diameter van ca 50 cm en zijn voorzien van een onderlinge 
leiding op een diepte van 0,5 – 1 m. Dit proefproject “Kwelput” duurt tot 2022. De putten 
worden daarna weer gedicht. Doel van het project is te achterhalen of deze herstelmaatregel 
door het ministerie van LNV en door de internationale review-commissie kan worden erkend 
voor toepassing in Natura 2000 gebied Binnenveld. Vanaf 1 januari 2018 zijn we verant-
woordelijk voor beheer en onderhoud van Kwintelooijen. We doen dit in afstemming met 
de gemeente Veenendaal en met vrijwilligers die in het gebied actief zijn. Sinds het voorjaar 
van 2018 grazen er weer runderen in het gebied en ook dit jaar zijn er diverse verbeteringen 
aangebracht. De provincie Utrecht heeft in 2019 een start gemaakt met de herinrichting van 
de Elster Buitenwaarden voor natuur. In het plan is een recreatief wandelpad opgenomen. Het 
wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied is daarvoor inmiddels onherroepelijk. Vanwege 
PFAS zijn de werkzaamheden tijdelijk stil gelegd om nader onderzoek te kunnen uitvoeren. 
Voor hervatting van de werkzaamheden is een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig.

Duurzaamheid
Vanuit het bestuursprogramma is er een bestuurlijke opgave geformuleerd: een duurzamer en 
klimaatbestendiger Rhenen. Onder de paraplu van duurzaamheid en deze bestuurlijke opgave 
vallen de pijlers:
- Energietransitie,
- Circulaire Economie,
- Klimaatbestendig.

Energietransitie: Doel energieneutraal Rhenen in 2040
In 2050 energieneutraal, is de landelijke doelstelling. Als Regio Foodvalley houden we deze 
doelstelling aan, maar als gemeente Rhenen willen we dit in 2040 bereikt hebben. Daarbij 
willen we als gemeentelijke organisatie in 2022 energieneutraal zijn. Om inzicht te krijgen hoe 

we dit kunnen realiseren, is in 2019 een gemeentelijke Routekaart Energietransitie opgesteld. 
Deze is in februari 2020 vastgesteld door de raad. Met deze routekaart wordt duidelijk welke 
stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke ambitie in 2040 te kunnen realiseren. Als 
regio wordt aansluitend op de regionale Energievisie Foodvalley een Regionale Energiestra-
tegie (RES) opgesteld. De concept RES is op 1 oktober 2020 aangeboden aan het Rijk. Hierin 
worden mogelijke locaties voor de grootschalige opwek van duurzame energie aangewezen, 
als uitvoering van het landelijk klimaatakkoord. De concept RES wordt vervolgens verder 
geconcretiseerd in de RES 1.0. Uiteindelijk zullen de plannen lokaal worden geborgd in het 
gemeentelijk omgevingsbeleid. Daarnaast moet elke gemeente in een warmteplan in 2021 
aangeven hoe woningen in wijken verwarmd kunnen worden zonder gebruik te maken van 
aardgas. Een eerste inzicht hierin is gegeven in de leidraad warmte en regionale schets warm-
te van de RES. Deze informatie wordt samen met het openingsbod van Stedin gebruikt als 
basis voor de gemeentelijke warmtevisie. Om als gemeente energieneutraal te worden zijn in 
2020 de volgende stappen gezet:

Stimuleren van het energiezuiniger maken van woningen door o.a.:
• Voortzetten Energieloket en energieadvies
• Voortzetten ‘Energetisch Renoveren’; informeren, motiveren en ontzorgen 
 inwoners door persoonlijk advies en de mogelijkheid om alle energiebesparende 
 maatregelen onder een verantwoordelijke te laten uitvoeren
• Start met actie warmtescans voor inwoners, om inzicht te geven waar de woning 
 warmte verliest zodat gericht aan de slag kan worden gegaan met het isoleren
• Duurzaam bouwen stimuleren in (ver)bouwplannen en voor nieuwbouw 
 legeskosten voor zowel NOM-woningen als woningen zonder aardgas verlagen
• Voortzetten van de duurzaamheidslening voor inwoners, om zo te stimuleren dat duurzame 

maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Vanaf oktober dit jaar zijn de duurzaamheidlening 
en de blijverslening samengevoegd in de ‘lening duurzaam wonen’. Het pakket maatregelen 
waarvoor deze lening kan worden aangevraagd is uitgebreid met onder andere asbestverwij-
dering en het afkoppelen van regenwater.

• Convenant Rhenense banken voor financiering verduurzamen woningen
• Continuering bepreken duurzaamheidsambities en uitvoer met de 
 woningcorporatie Rhenam

Duurzame energie
• Start warmteplan eerste concept, hoe gaan we onze woningen verwarmen zonder aardgas, 

betrekken stakeholders en inwoners
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• Project ‘zon op boerendaken’, vervolg realisatie na toekennen SDE subsidie met de daken in 
het agrarisch gebied

• Project ‘zon op bedrijfsdaken’, vervolg realisatie na toekennen SDE subsidie en start inven-
tarisatie belangstelling voor een 2de ronde

• Zonne-collectieven, de zgn. ‘postcoderoosprojecten’, waarbij particulieren zonnepanelen 
kunnen kopen binnen een collectief op een groot dak elders binnen het postcodegebied.

• Regionaal opstellen van de RES, Regionale Energie Strategie. Hierin wordt inzichtelijk hoe-
veel duurzame energie we in de regio zouden kunnen opwekken.

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

Duurzame mobiliteit
• Het gemeentelijk wagenpark gaat bij vervanging waar mogelijk rijden op groengas of 
 elektrisch. 
• Op aanvraag worden laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s in het openbaar 

gebied geplaatst.

Circulaire Economie: Doel Rhenen circulair in 2050
De gemeente heeft het Convenant duurzaam beton ondertekent. Dit ter stimulering van 
hergebruik van beton, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd en er minder primaire 
(natuurlijke) grondstoffen nodig zijn. Het convenant is als randvoorwaarde meegegeven bij 
de bouw van de nieuwe brandweerpost en ook bij de bouw van het IKC aan de Bantuinweg. 
In 2019 is nieuw inkoopbeleid opgesteld, gebaseerd op circulaire inkoop. Daarnaast worden 
bedrijven gestimuleerd hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk circulair uit te voeren. We zijn al 
een aantal jaar Fairtrade gemeente en hebben in 2 kernen een Repair Café.

Klimaatbestendig: Rhenen klimaatbestendig (2050)
De gevolgen van klimaatverandering zoals hitte- en wateroverlast nemen toe. Vanuit het Delta-
plan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken om de volgende processtappen te volgen:
• Weten: inzicht in de gevolgen van klimaatverandering in Rhenen voor hitte, wateroverlast, 

overstromingen en droogte (2018)
• Willen: bepalen bestuurlijke ambitie en Ruimtelijke Adaptatie verankeren in beleid 

(2019/2021)
• Werken: Ruimtelijk adaptief werken (2050), daar waar kan werkt de gemeente Rhenen nu 

al ruimtelijk adaptief (2018 – 2021)

Willen
In 2020 is de gezamenlijke bestuurlijke ambitie “een klimaatbestendig en waterrobuust 
Rhenen 2050” vastgesteld door de raad. De bestuurlijke ambitie geeft richting aan het be-
leidsplan ruimtelijke adaptatie. Hiermee is in 2020 een start gemaakt door het houden van 
diepte interviews (circa 40) zowel binnen als buiten de organisatie. In Q2 zal het beleidsplan 
ruimtelijke adaptatie aan de raad worden voorgesteld.  

Werken
Daar waar kan werken wij nu al ruimtelijk adaptief. Concreet zijn er in 2020 de volgende 
activiteiten ondernomen:
• Groene (school) pleinen (begeleiding ontwerp blauwgroene schoolpleinen)
• Start coronaproof voorlichtingscampagne “ga Rhenen ontstenen en vergroenen” i.s.m. 

Rhenam. 
• Inzet afkoppelcoaches

Communicatie en voorlichting
Om inwoners en bedrijven te informeren worden belangrijke onderwerpen op het gebied van 
milieu en duurzaamheid gepubliceerd op de gemeentepagina in Het Gemeentenieuws en op 
de website. Dit kan gaan om het doorgeven van landelijke, regionale en lokale informatie over 
bijvoorbeeld subsidies of veranderingen in regelgeving.
Daarnaast zijn ook in (begin) 2020 informatiebijeenkomsten georganiseerd om inwoners en/ 
of bedrijven te informeren over een bepaald onderwerp. Het doel hierbij is onder andere om 
inwoners te stimuleren en hulp te bieden bij het energiezuiniger maken van hun eigen woning. 
Het energieloket was ook in 2020 beschikbaar voor inwoners met vragen over alles op het 
gebied van energiebesparing, duurzame energie, energieadvies en subsidies. Normaal zou het 
energieloket ook zijn ingezet bij de organisatie van informatiebijeenkomsten en op pad zijn 
gegaan met de ‘Energiecaravan’, een mobiel energieloket. Aangezien het afgelopen jaar fysie-
ke bijeenkomsten al snel niet meer mogelijk waren is eind van het jaar gestart met een actie 
om warmtescans te maken. Door inzicht te geven in warmtelekken kunnen inwoners gericht 
aan de slag met het isoleren van hun woning.
Op het gebied van natuur- en milieu-educatie worden scholen blijvend ondersteund door de 
uitgifte van leskisten en het aanbieden van excursies die worden verzorgd door de Rhenense 
scholenwerkgroep van het IVN.
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Rekening van baten en lasten
Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de 
begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de 
verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten.

Toelichting op de rekening van baten en lasten
Dit is een toelichting op de verschillen per programma. In de financiële verordening is opgenomen 
dat verschillen die politiek/bestuurlijk van belang zijn of van enige omvang worden toegelicht. Voor 
een uitgebreidere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u naar het betreffende deelprogram-
ma uit het programmaplan in het jaarverslag. 

Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen 
verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft.  
Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen wanneer de norm wordt overschreden. 
De verantwoordingsgegevens zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

Taakveldenoverzicht
Met ingang van de begroting 2017 is het verplicht (volgens financiële verslagleggingsregels) om 
in de jaarrekening een overzicht op te nemen waarin de baten en lasten uit de gemeentelijke 
begroting worden omgezet naar landelijke uniforme taakvelden. Door het gebruik van uniforme 
taakvelden is het mogelijk om deze informatie ook direct te gebruiken voor de informatiebehoefte 
van derden, zoals bijvoorbeeld het Rijk, de toezichthouders, de EU en het CBS. Ook stelt het de 
raad in staat vergelijkingen te maken met andere gemeenten.

Incidentele baten en lasten
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is inzicht in de incidentele baten en 
lasten vereist. De belangrijkste incidentele baten en lasten hebben wij in dit hoofdstuk uiteengezet. 
Een belangrijk aspect hierbij is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele 
lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan (de algemene) 
reserve(s). Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even duidelijk te maken. Uit 
de toelichting op artikel 19 en 28 BBV blijkt dat baten/lasten incidenteel zijn als deze zich geduren-
de maximaal 3 jaar voordoen. 

Begrotingsrechtmatigheid
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet onderzoekt de externe accountant ook de recht- 
matigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Een van de  
toetsingscriteria in dit kader betreft de begrotingsrechtmatigheid. In hoofdlijnen zijn overschrijdingen 
ten opzichte van de begroting onrechtmatig tenzij de uitgaven passen binnen het bestaande beleid 
of gecompenseerd worden door inkomsten.

Balans
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 weer-
geeft. De balans is een financieel overzicht waarop enerzijds staat op welke wijze het geïnvesteerde 
vermogen is verkregen (vreemd en eigen vermogen) en anderzijds op welke wijze het vermogen is 
aangewend (de activa).

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling geven aan op welke manier de balansposten 
gewaardeerd en baten en lasten respectievelijk tot stand gekomen zijn.

Toelichting op de balans
In dit hoofdstuk worden de balansposten nader toegelicht en onderbouwd.

Single Information Single Audit (SISA)
SISA staat voor Single Information Single Audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we 
geen aparte  verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte 
accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen 
mogen we in de jaarrekening opnemen volgens een bepaald format. De accountant betrekt deze 
verantwoording bij de controle van onze jaarstukken.

Reserves en voorzieningen
In dit deel van de jaarrekening vindt u de staat van reserves en voorzieningen. Na deze staat worden 
de reserves en voorzieningen individueel getoond. In dit overzicht vindt u een beknopt doel van ie-
dere reserve of voorziening, de stand ultimo en primo boekjaar en de mutaties gedurende het jaar.

Investeringsoverzicht
In dit hoofdstuk wordt het verloop van de investeringen van het boekjaar getoond. De investerin-
gen zijn hierbij op individueel niveau in beeld gebracht en verdeeld over verschillende categorieën. 
In het overzicht wordt ook aangegeven of een investering doorloopt naar een volgend jaar of in dit 
boekjaar wordt afgesloten.

Overzicht kapitaallasten
In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Deze 
lasten worden doorbelast aan de programma’s. Een restantsaldo wordt ten laste gebracht van de 
algemene dekkingsmiddelen.

Afronding
De cijfers in tabellen voor de rekening van baten en lasten zijn afgerond op € 500. En de cijfers voor 
de balans op € 1.000. Het totaalcijfer van iedere tabel is de afronding van het werkelijk totaal, ofte-
wel van de som van de niet afgeronde deelcijfers. Hierdoor kan het afgeronde totaalcijfer afwijken 
van de som van de afgeronde deelcijfers.
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Rek. van baten en lasten (in €)

Primitief 2020 2020 na wijziging Werkelijk 2020

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Bedrijfsvoering 198.000 V 7.599.000 N 84.500 V 8.473.500 N 72.000 V 7.894.500 N

Dienstverlening 259.000 V 749.500 N 271.000 V 762.000 N 263.000 V 710.000 N

Fysiek 6.316.000 V 9.283.500 N 6.630.000 V 12.371.500 N 6.311.000 V 11.466.500 N

Sociaal-Maatschappelijk 5.153.000 V 22.171.000 N 7.083.000 V 26.021.500 N 7.475.500 V 25.639.000 N

Economie 236.500 V 1.246.000 N 260.000 V 1.347.000 N 354.000 V 1.293.500 N

Veiligheid 62.500 V 2.140.000 N 25.000 V 2.208.000 N 76.500 V 2.215.500 N

Algemene Dekkingsmiddelen 33.575.500 V 2.833.500 N 34.722.000 V 2.693.500 N 34.947.500 V 2.227.000 N

Totaal 45.800.500 V 46.023.000 N 49.075.500 V 53.877.000 N 49.500.000 V 51.446.000 N

Saldo van baten en lasten 222.500 N 4.801.500 N 1.946.000 N

Primitief 2020 2020 na wijziging Werkelijk 2020

Mutaties reserves Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Bedrijfsvoering 152.000 V 0 N 543.500 V 0 N 334.500 V 270.500 N

Dienstverlening 0 N 0 N 7.500 V 0 N 0 N 30.000 N

Fysiek 186.500 V 26.000 N 2.735.500 V 188.000 N 2.511.500 V 326.500 N

Sociaal-Maatschappelijk 226.500 V 9.000 N 847.500 V 9.000 N 400.500 V 125.000 N

Economie 18.500 V 1.500 N 88.000 V 1.500 N 47.000 V 69.000 N

Veiligheid 146.500 V 0 N 150.500 V 0 N 149.000 V 41.000 N

Algemene Dekkingsmiddelen 148.500 V 445.500 N 300.000 V 445.500 N 125.500 V 633.000 N

Totaal 878.500 V 482.000 N 4.673.000 V 644.000 N 3.568.500 V 1.495.500 N

Saldo van mutaties reserves 396.500 V 4.029.000 V 2.073.500 V

Gerealiseerd resultaat 174.000 V 772.500 N 127.000 V

Rekening van baten en lasten

H3 rekening van baten en lasten
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H3

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Programma Bedrijfsvoering (in €) Primitief 2020 2020 na wijziging Werkelijk 2020 Verschil

1.1 - Bestuur

Lasten 1.628.500 N 1.850.500 N 1.752.500 N 98.000 V

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

1.2 - Organisatie

Lasten 3.442.000 N 3.793.000 N 3.638.500 N 154.500 V

Baten 77.000 V 35.000 V 27.500 V 7.500 N

1.3 - Facilitair

Lasten 2.528.500 N 2.830.000 N 2.504.000 N 326.000 V

Baten 121.000 V 49.500 V 45.000 V 4.500 N

Saldo van baten en lasten 7.401.000 N 8.389.000 N 7.822.500 N 566.500 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 270.500 N 270.500 N

Onttrekking aan reserves 152.000 V 543.500 V 334.500 V 209.500 N

Resultaat 7.249.000 N 7.845.000 N 7.758.500 N 86.500 V

toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €)

1.1 - Bestuur

Door diverse omstandigheden waaronder de coronapandemie is vertraging opgetreden in de uitvoering van
 het jaarplan van de rekenkamer  waardoor het beschikbare onderzoeksbudget in 2020 niet is besteed.  
Het voordeel is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling.

20.000 V

Vanaf 2020 is de inhuur van een externe notulist bij raadsbijeenkomsten structureel vervallen omdat de 
werkzaamheden door griffie worden gedaan.

11.000 V

Lagere uitkering ouderdoms- en nabestaandenpensioen voormalig wethouders 20.000 V

Vacatureruimte bestuurssecretariaat door vertrek medewerker 44.000 V

Kerstattentie college aan personeel als extra blijk van waardering in het jaar van de coronapandemie 17.500 N

Overige verschillen 20.500 V

Totaal 1.1 - Bestuur 98.000 V

1.2 - Organisatie

Lagere personeelskosten informatisering en automatisering doordat de tijdelijke inhuur van de CISO is
gedekt uit het knelpuntenbudget in plaats van uit de vacatureruimte

33.000 V

Voordeel ontstaan door (tijdelijke) vacatureruimte documentaire informatievoorziening 42.000 V

Lagere personeelskosten financiën door niet opgevulde vacatureruimte medewerkster inkoop en medewerkster 
interne controle, lagere uitgaven voor fiscaliteiten (werkzaamheden BTW en WKR schuiven grotendeels door naar 2021) 
en het project doorontwikkeling financiën (restant middelen worden in 2021 betrokken bij vervanging financieel pakket). 
Hiertegenover staan hogere kosten voor de uitvoering van de functie van senior administrateur en de begeleiding van 
een medewerker naar een nieuwe rol binnen financiën.

42.000 V

Lagere kosten inhuur receptie doordat de middelen generatiepact twee keer als dekking zijn ingezet. 26.500 V

Overige verschillen 11.000 V

Totaal 1.2 - Organisatie 154.500 V

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

1.3 - Facilitair

De budgetten voor de uitvoering van het project Fijn en flexibel werken en het realiseren van veiligheidsmaatregelen 
bij het gemeentehuis zijn niet (volledig) besteed door de coronapandemie. De besteding schuift daarom gedeeltelijk door naar 2021.

33.000 V

Werkzaamheden afronding meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen hebben op de onderdelen monumenten 
en het woonwagencentrum vertraging opgelopen. Het opstellen van het huur en prijsbeleid vastgoed wordt vooral door 
corona doorgeschoven naar 2021. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van de budgetten in 2020.

25.500 V

De kosten van informatisering en automatisering (incl. privacy en beveiliging) laten een voordeel zien. Het SmartAIM heeft 
vertraging opgelopen waardoor effectief pas in 2021 kan worden gestart. Verder zal accent bij de uitvoering van de privacy impact 
analyses liggen in  2021. Het budget hiervoor was volledig in 2020 begroot. Beide ontwikkelingen zorgen in 2020 voor een 
voordeel van 45.000. Hiertegenover staan extra kosten voor kantoorautomatisering voor het realiseren van voorzieningen 
bij het thuiswerken.

19.000 V

Hogere facilitaire uitgaven voor hygiëne door de coronapandemie 15.500 N

Kosten van digitalisering bouwvergunningen vinden zowel in 2020 als in 2021 plaats. Het volledige budget was geraamd in 2020. 62.000 V

Door de communicatie rondom corona en vacatures is een deel van het communicatiebudget voor de ontwikkeling van 
de website niet uitgegeven. Het voordeel is voor een bedrag van  30.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling 
zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

37.000 V

Voordeel op budget advieskosten en kosten contributies en abonnementen 24.000 V

In 2020 is er vanwege corona het slechts op bescheiden schaal mogelijk geweest om organisatiebreed; per team en 
individueel te werken aan organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de verwachting 
dat er in 2021 weer meer mogelijk wordt, is een programma opgesteld waar het budget van 2020 deels wordt ingezet. 
Ook zal een deel van de middelen worden ingezet voor een onderzoek naar het huidige organisatiemodel.

53.000 V

Door de coronapandemie waren de mogelijkheden om (fysiek) opleidingen te volgen zeer beperkt. Dit leidt tot een onderbesteding 
bij het budget voor opleidingen, congressen en symposia. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve opleidingen.

112.000 V

Overige verschillen 24.000 N

Totaal 1.3 - Facilitair 326.000 V

Totaal verschil lasten 578.500 V

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen baten (in €)

1.1 - Bestuur

Niet van toepassing

Totaal 1.1 - Bestuur 0 N

1.2 - Organisatie

Ontvangen verzekeringsuitkering door ziekte medewerker ten onrechte als budget opgenomen in programma 
bedrijfsvoering. De werkelijke uitkering is verantwoord in DP 7.2. bij de baten en lasten van voormalig personeel

20.000 N

Overige verschillen 12.500 V

Totaal 1.2 - Organisatie 7.500 N

1.3 - Facilitair

Overige verschillen 4.500 N

Totaal 1.3 - Facilitair 4.500 N

Totaal verschil baten 12.000 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Toevoeging onderzoeksbudget rekenkamer aan de reserve budgetoverheveling 20.000 N

Toevoegen restantbudget afronding opstellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en opstellen huur 
en prijsbeleid vastgoed aan reserve budgetoverheveling

25.500 N

Toevoeging restantbudget communicatie voor de ontwikkeling van de website is toegevoegd aan de reserve 
budgetoverheveling

30.000 N

Toevoeging restantbudget informatiebeveiliging aan de reserve budgetoverheveling zodat SmartAIM project in 
2021 verder kan worden gerealiseerd

30.000 N

Toevoeging voordeel organisatieontwikkeling aan de reserve budgetoverheveling 53.000 N

Toevoeging voordeel opleidingsbudget 2020 aan de reserve opleidingen 112.000 N

Totaal toevoegingen reserves 270.500 N

Onttrekking reserves

Lagere onttrekking aan de algemene reserve door voordeel bij uitkering ouderdoms- en nabestaandenpensioen 
voormalig wethouders

20.000 N

Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling en de algemene reserve voor respectievelijk werkzaamheden 
fiscaliteit en project doorontwikkeling financiën. Middelen worden in 2021 ingezet. 

73.500 N

Lagere onttrekking algemene reserve en reserve budgetoverheveling voor project Fijn en flexibel werken en 
veiligheidsmaatregelen gemeentehuis

33.000 N

Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling omdat de uitvoering van de data privacy analyses deels 
doorschuift naar 2021. Verder zijn middelen vrijgevallen uit de reserve budgetoverheveling

16.500 N

Lagere onttrekking aan de reserve projecten omdat een deel van de werkzaamheden voor de digitalisering van de 
bouwvergunningen gedeeltelijk plaatsvindt in 2021

62.000 N

Overige verschillen 4.500 N

Totaal onttrekking reserves 209.500 N

Totaal verschil reserves 480.000 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Programma Dienstverlening (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

2.1 - Rhenense Publieksbalie

Lasten 749.500 N 762.000 N 710.000 N 52.500 V

Baten 259.000 V 271.000 V 263.000 V 8.000 N

Saldo van baten en lasten 490.500 N 491.000 N 447.000 N 44.500 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 30.000 N 30.000 N

Onttrekking aan reserves 0 N 7.500 V 0 N 7.500 N

Resultaat 490.500 N 483.500 N 477.000 N 7.000 V

Verschillen lasten (in €)

2.1 - Rhenense Publieksbalie

Hogere lasten t.b.v. de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er voor 
€10.000 extra uitgaven geweest, o.a. voor de inrichting van de (extra) stemlokalen. Voor dit aandeel wordt een gedeelte van 
het corona steunpakket aangewend in 2020. Deze rijksbijdrage wordt in programma 7.2  verantwoord.

15.500 N

Door de corona-maatregelen en verlate invulling van vacatureruimte konden niet alle projecten voor de ontwikkeling 
van de website en Mozard opgepakt worden.  Het voordeel is voor een bedrag van 30.000 toegevoegd aan de reserve 
budgetoverheveling zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

42.500 V

Overige verschillen 25.500 V

Totaal verschil lasten 52.500 V

Verschillen baten (in €)

2.1 - Rhenense Publieksbalie

Overige verschillen 8.000 N

Totaal verschil baten 8.000 N

Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Toevoeging restantbudget dienstverlening voor ontwikkeling website en Mozard toegevoegd aan de reserve 
budgetoverheveling

Totaal toevoeging reserves 30.000 N

Overige verschillen 7.500 N

Totaal onttrekking reserves 7.500 N

Totaal verschil reserves 37.500 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Programma Fysiek (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Lasten 7.088.000 N 8.895.000 N 8.490.500 N 404.500 V

Baten 4.737.500 V 4.684.500 V 4.694.500 V 10.000 V

3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten 1.885.500 N 3.068.500 N 2.563.000 N 505.000 V

Baten 1.576.500 V 1.945.000 V 1.436.500 V 508.500 N

3.3 - Duurzaamheid

Lasten 310.000 N 408.000 N 413.000 N 4.500 N

Baten 2.000 V 1.000 V 180.000 V 179.000 V

Saldo van baten en lasten 2.968.000 N 5.741.500 N 5.156.000 N 585.500 V

Toevoeging aan reserves 26.000 N 188.000 N 326.500 N 139.000 N

Onttrekking aan reserves 186.500 V 2.735.500 V 2.511.500 V 224.000 N

Resultaat 2.807.500 N 3.193.500 N 2.971.000 N 222.500 V

Verschillen lasten (in €)

3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Binnen verkeer is het opstellen van het mobiliteitsplan doorgeschoven naar 2021. Als gevolg hiervan is € 50.000 minder 
onttrokken aan de reserve. Daarnaast vallen de kosten voor beheer verkeersmaatregelen lager uit en is de beoogde 
aanvullende - tijdelijke - personele capaciteit later ingevuld. Voor het resterende budget is een budgetoverheveling 
van € 32.000 toegepast.  

119.000 V

Er zijn meer kosten voor het herstel van verhardingen en straatwerk gemaakt. Deze kosten van het herstel in verband 
met graafwerkzaamheden worden doorbelast aan de partijen die graafwerkzaamheden hebben uitgevoerd. 
Per saldo is sprake van een voordeel. 

20.000 N

De structurele kosten voor groenbeheer nemen toe. Er zijn meer kosten gemaakt voor onderhoud en beheer, 
als gevolg van wortelopdruk, droogte, eikenprocessierups en dergelijke. Bij de voorjaarsrapportage was reeds 
€ 120.000 toegevoegd aan het budget kosten beheer. 

74.400 N

Er heeft geen onttrekking uit de reserve budgetoverheveling voor openbare verlichting plaatsgevonden (€ 10.000), 
deze schuift dooor naar 2021. 

2.000 V

Bij de voorjaarsrapportage is het budget onderhoud speelterreinen verhoogd met € 21.700. Als gevolg van Corona is 
nog geen gehoor gegeven aan het buurtinitiatief speelplein Vreewijk. Via een budgetoverheveling van € 21.700 
komt het bedrag voor 2021 beschikbaar.  

25.000 V

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

De afvalstoffenheffing sluit in 2020 met een verlies van € 61.300. Dit is een verbetering ten opzichte van het verlies 
op basis van de bijgestelde begroting (€ 170.300).  In het verlies in de onttrekking aan de voorziening afval van € 81.500 verwerkt. 
De afrekeningen van de AVU over 2019 hebben geleid tot lagere kosten voor verwerking. De kosten voor inzameling oud papier 
zijn door Corona  toegenomen. Het oud papier is een groot deel van het jaar opgehaald door Remondis, de vrijwilligers 
hebben wel een vergoeding ontvangen. 

224.000 V

De rioolheffing sluit in 2020 met een positief resultaat van € 25.500. Dit is een verslechtering ten opzichte van het positieve 
resultaat op basis van de bijgestelde begroting (€ 89.500). In het positieve resultaat is de onttrekking aan de voorziening riolering 
van € 416.000 en de onttrekking aan de voorziening uitgestelde investeringen riolering van € 36.500 verwerkt. 
De beheerkosten zijn hoger uitgevallen. 

34.000 N

In verband met de kosten voor reconstructie van de oude begraafplaats vallen de onderhoudskosten begraafplaatsen hoger uit. 
De toevoeging aan de egalisatievoorziening lijkbezorging valt na het afsluiten van de boekhouding lager uit. 

27.000 V

De onderhoudskosten voor de aula en bergingen op de begraafplaatsen zijn lager. 20.800 V

De exploitatiekosten van de overige voertuigen en werkmaterieel vallen lager uit. 14.600 V

De loonkosten vallen lager uit. Vacatures zijn later of via tijdelijke inhuur ingevuld. 138.500 V

Overige verschillen 37.000 N

Totaal 3.1 - Verkeer en openbare ruimte 405.500 V

3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

De implementatie van de omgevingswet is in 2020 gestart. Vervanging voor de ambtelijk projectleider is later gestart. 
In verband met corona zijn de geplande keukentafelgesprekken inzake de visie buitengebied niet doorgegaan. 
De pilot Remmerden loopt door in 2021 en 2022. Er is minder onttrokken aan de reserves.

105.000 V

Er zijn meer advieskosten gemaakt voor bestemmingswijzigingen, hier staan opbrengsten tegenover. 18.000 N

Het grondexploitatieproject Buitenwal is afgesloten in 2020. De voorziening voor het verlies tot en met 2019 is vrijgevallen. 
Voor nakomende kosten is een voorziening van € 70.000 opgenomen. Het project sluit met een jaarverlies van € 64.600; dit verlies 
is conform raadsbesluit onttrokken aan de algemene reserve. Ook het grondexploitatieproject Bosje fase 3 is afgesloten in 2002. 
Voor nakomende kosten is een voorziening van € 50.000 opgenomen. Het project sluit met een jaarwinst van € 185.900; 
deze winst is conform raadsbesluit aan de algemene reserve. De grondexploitatie-projecten Achterberg en Rhenen Noord 
hebben vertraging opgelopen. HIerdoor zijn minder kosten gemaakt. 

378.000 V

Voor de faciliterende grondexploitatie Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55 is een intentieovereenkomst afgesloten. De kosten voor dit 
project worden gedekt uit de bijdrage van de ontwikkelaar. Voor DAMKRO zijn meer kosten gemaakt dan de resterende vergoeding 
voorgaande jaren.  Voor afgesloten faciliterende grondexploitaties zijn vanuit nazorg nog kosten geregistreerd. 

20.000 N

Conform raadsvoorstel zijn de boekwaarden van het voormalig Dorpshuis Elst en Woudmees afgeboekt. Deze kosten worden gecom-
penseerd door een begrote onttrekking uit de algemene reserve. De voorbereidingskosten voor herontwikkeling zijn lager uitgevallen. 

24.000 V

De rentmeester is vaker ingehuurd, hier staan grondopbrengsten tegenover. 30.000 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

Het opstellen van de warmtevisie schuift door naar 2021. 20.000 N

De loonkosten vallen lager uit. Nieuw ingevulde functies laten een voordeel ten opzichte van de begroting zien.  54.000 V

Overige verschillen 32.000 V

Totaal 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling 505.000 V

3.3 - Duurzaamheid

Mede door corona zijn er minder kosten gemaakt voor voorlichting over energiebesparing. het onderzoeken inzake de verkenning 
van duurzame energie binnen de gemeente loopt door in 2021. Hierdoor is minder onttrokken aan de reserves (€ 73.500). De werk-
zaamheden voor de transitievisie warmte zijn gestart in 2020 en lopen eveneens door in 2021 (budgetoverheveling € 19.000).

86.000 V

Er zijn geen kosten voor bodemsanering gemaakt. De bodemsanering is gekoppeld aan de aanpassing van de riolering fase 2 
Zwarteweg welk in 2020 niet is uitgevoerd. Er heeft ook geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. 

15.000 V

Voor saneringsprojecten geluid was € 12.500 begroot. De kosten voor geluidswerende maatregelen zijn uitgekomen op € 196.000. 
Het betreft met name woningen aan de Rijksstraatweg in Elst. Tegenover de uitgaven staat een subisie van € 180.000.

183.000 N

De loonkosten vallen lager uit doordat de invulling van vacatureruimte is vertraagd. 58.000 V

Overige verschillen 19.500 V

Totaal 3.3 - Duurzaamheid 4.500 N

Totaal verschil lasten 906.000 V

Verschillen baten (in €)

3.1 - Verkeer en openbare ruimte

Er zijn meer kosten voor herstel van straatwerk en verhardingen doorbelast aan partijen die graafwerkzaamheden hebben 
uitgevoerd. Er is ook sprake van hogere kosten, per saldo is sprake van een voordeel.

65.000 V

Vanuit de overname van de lichtmasten en armaturen is een bijdrage ontvangen voor het onderhoud aan openbare verlichting welke 
door ontwikkelaars is aangelegd. Hier staan hogere onderhoudskosten tegenover. De vergoeding voor lichtmastreclame 
over zowel 2019 als 2020 is in rekening gebracht.  

38.000 V

De opbrengst van de verkoop van bomen is bij de voorjaarrapportage verlaagt. Bij de schouw in het najaar is gebleken dat ook d
e resterende begrote opbrengst niet gehaald zou worden. De oorzaken hiervan zijn een lage prijs door veel aanbod en weinig 
bijgroei door de droogte. Het gesloten houden van bossen kan bijdragen aan klimaatadaptatie. 

12.400 N

Binnen de afvalverwerking zijn de exploitatiebijdragen gemeentelijke regelingen lager uitgevallen. 128.000 N

Voor aansluitingen op riolering is een bedrag van € 57.000 in rekening gebracht, waarvan € 49.000 
voor Landgoed Prattenburg. 

57.000 V

De opbrengsten begrafenisrechten en onderhoud graven vallen lager uit. 52.000 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen baten (in €) vervolg

Bij de openbare verlichting zijn de opbrengsten lichtmastreclame van 2019 in 2020 gefactureerd. Daarnaast is de bijdrage in de 
exploitatie van CityTec inzake de overname van de lichtmasten en armaturen verwerkt; deze was niet begroot. 

37.000 V

De verkoop van vervangen rijdend materieel heeft meer opgebracht dan begroot. 14.600 V

Overige verschillen 9.200 N

Totaal 3.1 - Verkeer en openbare ruimte 10.000 V

3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Er zijn meer kosten met betrekking tot bestemmingswijzigingen doorbelast dan begroot. Daarnaast zijn meer 
principeverzoeken ontvangen. 

80.000 V

De grondexploitatie projecten Rhenen Noord en Achterberg hebben vertraging opgenomen. Er zijn nog geen 
opbrengsten grondverkoop gerealiseerd. 

410.000 N

De anterieure overeenkomst voor de faciliterende grondexploitatie DAMKRO schuift door naar 2021. 
Binnen Vogelenzang is minder aan exploitatiebijdrage ontvangen.  

50.000 N

Er zijn meer percelen restgroen, tuingrond en dergelijke verkocht en geleverd dan begroot. 46.000 V

Een groot project waarvoor een bouwvergunning was aangevraagd is door aanpassingen op een substantieel lager 
bedrag uitgekomen. Daarnaast is een budgetvoordeel in 2020 tweemaal verwerkt. Eind 2020 zijn bouwvergunningen 
aangevraagd, die niet in 2020 zijn afgehandeld; hiervan is de opbrengst naar 2021 gebracht. 

147.000 N

Overige verschillen 27.500 N

Totaal 3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling 508.500 N

3.3 - Duurzaamheid

Voor de geluidswerende maatregelen (woningen aan de Rijksstraatweg in Elst) is een subsidie ontvangen welke 
de kosten vrijwel dekt. 

180.000 V

Overige verschillen 1.000 N

Totaal 3.3 - Duurzaamheid 179.000 V

Totaal verschil baten 319.500 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

De budgetoverheveling voor tijdelijke personele capaciteit bij mobiliteit was niet begroot. 
Hier staan lagere lasten tegenover.

32.000 N

De budgetoverheveling voor speelterreinen was niet begroot. Hier staan lagere lasten tegenover. 21.700 N

De budgetoverheveling voor de transitievisie warmte was niet begroot. Hier staat lagere lasten tegenover. 19.000 N

De budgetoverheveling voor de omgevingsvisie en de visie buitengebied was niet begroot. 
Hier staan lagere lasten tegenover.

30.000 N

De resultaten van de grondexploitaties Buitenwal en Bosje fase 3 zijn in de begroting gesaldeerd als toevoging aan de reserve opge-
nomen. Voor Bosje fase 3 is in de jaarrekening een toevoeging aan de reserve opgenomen. Voor Buitenwal een onttrekking aan de 
reserve.

28.900 N

Overige verschillen 7.400 N

Totaal Toevoeging reserves 139.000 N

Onttrekking reserves

Het bedrag voor het opstellen van het mobiliteitsplan is in 2020 niet onttrokken aan de reserve. 
Hier staan lagere lasten tegenover. 

50.000 N

De onttrekking aan de reserve budgetoverheveling voor het verbeteren van verlichting heeft niet plaatsgevonden, 
dit schuift door naar 2021. 

10.000 N

De onttrekking aan de algemene reserve voor de voorziening lijkbezorging is na het afsluiten van de boekhouding 
opnieuw berekend en lager uitgevallen dan begroot. 

56.000 N

De onttrekking aan de reserve bodemsanering heeft niet plaatsgevonden. De bodemsanering is gekoppeld aan 
de aanpassing van de riolering fase 2 Zwarteweg welk in 2020 niet is uitgevoerd. Hier staan lagere lasten tegenover. 

15.000 N

Voor de werkzaamheden die doorlopen in 2021 zoals voorlichting over energiebesparing en het opwekken van 
duurzame energie is minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Hier staan lagere lasten tegenover. 

65.000 N

Er is minder onttrokken aan de reserves omdat voor de implementatie van de omgevingswet in 2020 en de pilot 
Remmerden minder kosten zijn gemaakt. 

65.300 N

Omdat de warmtevisie is doorgeschoven naar 2021 heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. 20.000 N

Voor grondexploitatie Buitenwal is een onttrekking aan de reserve opgenomen. 64.000 V

Overige verschillen 6.700 N

Totaal Onttrekking reserves 224.000 N

Totaal verschil reserves 363.000 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Programma Sociaal Domein (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

4.0 - Programma Sociaal Domein

Lasten 17.000 N 87.500 N 66.500 N 20.500 V

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

4.1 - Jeugd preventief

Lasten 1.846.000 N 2.039.000 N 1.789.000 N 250.500 V

Baten 529.500 V 702.000 V 491.500 V 210.500 N

4.2 - Jeugd maatwerk

Lasten 5.513.500 N 5.893.000 N 5.843.500 N 49.500 V

Baten 286.000 V 117.500 V 104.000 V 13.000 N

4.3 - Maatschappelijke ondersteuning preventief

Lasten 3.466.500 N 3.627.500 N 3.495.000 N 132.500 V

Baten 438.500 V 404.000 V 393.000 V 11.500 N

4.4 - Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Lasten 3.861.500 N 4.448.500 N 4.650.500 N 201.500 N

Baten 128.500 V 118.500 V 211.500 V 93.500 V

4.5 - Participatie preventief

Lasten 224.500 N 290.500 N 169.000 N 121.500 V

Baten 0 N 0 N 19.000 V 19.000 V

4.6 - Participatie maatwerk

Lasten 7.242.000 N 9.635.500 N 9.625.500 N 9.500 V

Baten 3.770.000 V 5.741.000 V 6.257.000 V 515.500 V

Saldo van baten en lasten 17.018.000 N 18.938.500 N 18.163.500 N 775.500 V

Toevoeging aan reserves 9.000 N 9.000 N 125.000 N 116.000 N

Onttrekking aan reserves 226.500 V 847.500 V 400.500 V 447.000 N

Resultaat 16.800.500 N 18.100.000 N 17.887.500 N 212.500 V

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten



187

Verschillen lasten (in €)

4.0 - Programma Sociaal Domein

Er was begroot 13.500 in te zetten voor de netwerken. Er is maar 1k uitgegeven. 13.000 V

Overige verschillen 7.500 V

Totaal 4.0 - Programma Sociaal Domein 20.500 V

4.1 - Jeugd - preventief

Lagere uitgaven onderwijsachterstandenbeleid dan van het rijk ontvangen bedrag. 224.000 V

Voor de tijdelijke huisvesting van de Daltonschool was € 50.000 begroot. De kosten in 2020 zijn 11.000 geweest. Het restant 
wordt in 2021 ingezet. 

39.000 V

Overige verschillen 12.500 N

Totaal 4.1 - Jeugd preventief 250.500 V

4.2 - Jeugd - maatwerk

Overschrijding leerlingenvervoer door hogere kosten nieuwe vervoerder dan begroot. 48.000 N

Hogere uitgaven in 2020 aan zorgkosten uit oudere jaren dan was verwacht. Omdat zorgkosten nog tot 5 jaar na leveren 
van de zorg kunnen worden gedeclareerd is in 2020 een rekening ontvangen van zorgkosten uit 2019 en eerder. 
Hiervoor was een bedrag op de balans gereserveerd, maar dit was onvoldoende.

50.000 N

Voordeel op de uitvoeringskosten Jeugd door het later starten van de gedragswetenschapper dan begroot, 
het stoppen van de Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH) en het geen doorgang vinden van diverse 
groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie door corona. 

73.500 V

Voordeel op inhuur en salarisbudget. Er was begroot om voor € 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van 
aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. Deze inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Door corona moest het 
jeugdteam andere prioriteiten stellen. Er kon daardoor nagenoeg geen uitvoering worden gegeven aan de uitvoering 
van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. In 2021 wordt hierover een informatienota uitgebracht. 

56.000 V

Overige verschillen 18.000 V

Totaal 4.2 - Jeugd - maatwerk 49.500 V

4.3 - Maatschappelijke ondersteuning - preventief

In 2020 zijn middelen begroot voor Gezond in de stad. De middelen hiervoor zijn ontvangen in de september-
circulaire 2020 en zijn nog niet uitgegeven. De middelen zijn in de reserve budgetoverheveling gestort.

5.000 V

Het begrote bedrag van  35.000 voor de aanpassing van de entree van sportpark Candia is in 2020 nog niet 
uitgekeerd. Dit gebeurt in 2021. 

35.000 V

Voor de uitvoering van het sportakkoord is in 2020 € 20.000 ontvangen. Wegens corona zijn de uitgaven in 
2020 beperkt en is het bedrag op de balans gereserveerd voor 2021. 

18.000 V

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

In 2020 is een nieuwe meerjaren investeringsplanning (MIP) sport opgesteld. Onderdeel van de meerjaren investerings-
planning is dat in bepaalde jaren onderhoud moet worden uitgevoerd om de investeringsplanning te realiseren. 
Het budget voor onderhoud van € 5.000 is opgenomen in de exploitatie. De planning van het MIP sport en daarmee ook de 
beschikbare onderhoudsbudgetten zijn door personele wisselingen nog niet besproken met vereniging en tot uitvoering 
gekomen. Voor 2020 stond een bedrag van € 5.000 gepland. Dit bedrag is in de reserve budgetoverheveling gestort.

5.000 V

Nadeel bij Het Bestegoed door incidenteel extra uitgaven aan klein onderhoud van het gebouw, de installaties en het terrein 
(22,5k) en de schoonmaakkosten (18,5k)

41.000 N

In 2020 zijn uitgaven begroot voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Met  de septembercirculaire 2020 is hiervoor 
budget beschikbaar gekomen. Afstemming over hoe deze middelen het best ingezet kunnen worden vindt plaats in het 
regionaal beleidsoverleg. Dit overleg heeft in 2020 niet meer kunnen plaatsvinden. Naar verwachting wordt dit budget 
overgeheveld naar de centrumgemeente. 

18.000 V

Restant middelen voor de verlenging van de pilot Advies- en Meldpunt Verward worden overgeheveld naar 2021 omdat de 
kosten niet in 2020 vallen, maar in 2021. 

7.000 V

Voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning was 70.000 begroot in 2020. Wegens vacatureruimte in 2020 en het later 
starten van de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorgondersteuning is minder uitgegeven dan begroot. 

35.000 V

Kosten voor vitale kernen waren verwacht voor 2020, maar o.a. door de coronapandemie heeft het traject vertraging 
opgelopen. Kosten worden verwacht in 2021. 

39.500 V

In 2020 was € 19.000 begroot voor het initiatievenfonds. Wegens corona zijn veel minder aanvragen ingediend dan verwacht. 
Dit levert een voordeel in de exploitatie op. Het bedrag blijft beschikbaar voor het initiatievenfonds in 2021 en verder. 

16.500 V

Overige verschillen 5.500 N

Totaal 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning - preventief 132.500 V

4.4 - Maatschappelijke ondersteuning - maatwerk

Nadeel op de zorgkosten begeleiding individueel. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een tussentijdse ophoging van de 
indicaties en een hoger verzilveringspercentages dan in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

171.000 N

Voordeel op de kosten van de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten i.v.m. corona 60.000 V

De kosten van GGZ arrangementen worden voorgeschoten en zijn niet begroot (budgetneutraal) 117.500 N

Voordeel op de uitvoeringskosten Wmo (met name op medisch advies 13k) 32.000 V

Het restant budget voor de invoering Wet verplichte GGZ wordt ingezet als dekking in 2021 voor de verlenging van de pilot 
Advies- en Meldpunt Verward. Er resteert in 2020 budget omdat het aantal meldingen in werkelijkheid veel lager is geweest 
dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden.

6.500 V

Voordeel op de salarissen door vacatureruimte 14.500 V

Overige verschillen 26.000 N

Totaal 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning - maatwerk 201.500 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

4.5 - Participatie - preventief

In 2020 zijn middelen ontvangen en begroot voor de invoering van de wet inburgering (40k). Deze middelen zijn in 
de reserve budgetoverheveling gestort in verband met uitstel van de wet naar 1 januari 2022. 

40.000 V

In het budget participatie nieuwkomers was per abuis twee keer een bedrag voor de verhoging van het taalniveau van 
statushouders opgenomen (23k). Dit valt net als het restant van het budget vrij.

46.000 V

Voordeel op de salarissen door vacature ruimte. 31.000 V

Overige verschillen 4.500 V

Totaal 4.5 - Participatie - preventief 121.500 V

4.6 - Participatie - maatwerk

In een tussentijdse corona rapportage van IW4 gaf IW4 aan tekort te komen aan de coronacompensatie van het rijk. In de 
begroting van Rhenen was hiervoor € 20.000 opgenomen. IW4 heeft inmiddels laten weten dit bedrag niet nodig te hebben. 

20.000 V

Nadeel op de lasten BUIG (omdat de inkomsten van de klant als opbrengst worden geboekt, maar als lagere
uitgaven zijn begroot is hier sprake van een nadeel)

126.500 N

Voordeel op het minimabeleid (belangrijkste oorzaak is dat we de subsidie aan Jobhulpmaatje voor twee jaar hadden begroot, 
maar de uitkering voor het tweede jaar op verzoek van de stichting Hulpmaatje Rhenen pas in 2021 plaat vindt. Voordeel 15k

30.000 V

Voor de TOZO waren lasten begroot van € 2.063.000 conform de eerste twee ontvangen voorschotten. 
De werkelijke lasten in 2020 zijn € 1.778.000. Van het rijk is in totaal een voorschot bedrag ontvangen van € 4,4 miljoen. 
Dit bedrag is gebaseerd op het aantal zelfstandigen in de gemeente Rhenen in relatie tot het totaal aantal zelfstandigen 
in Nederland maal het bedrag dat landelijk beschikbaar is. In de gemeente Rhenen hebben veel minder zelfstandigen een 
beroep gedaan op de TOZO regeling dan mogelijk was. Vanuit de 4,4 miljoen zijn ook de uitvoeringskosten aan de gemeente 
Veenendaal betaald. Het restant moet terugbetaald worden aan het rijk en staat op de balans.  

284.500 V

De uitvoering van de TOZO is gedaan door de gemeente Veenendaal. Hiervoor zijn conform de norm bedragen 
uitvoeringskosten in rekening gebracht. Deze waren niet begroot. 

183.500 N

Overige verschillen 15.000 N

Totaal 4.6 - Participatie - maatwerk 9.500 V

Totaal verschil lasten 382.500 V

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen baten (in €)

4.1 - Jeugd - preventief

Verschil rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid en uitgaven ‘20 (incl. uren) naar balans 209.000 N

Overige verschillen 1.500 N

Totaal 4.1 - Jeugd - preventief 210.500 N

4.2 - Jeugd - maatwerk

Overige verschillen 13.000 N

Totaal 4.2 - Jeugd - maatwerk 13.000 N

4.3 - Maatschappelijke ondersteuning - preventief

Nadeel op de opbrengst huur i.v.m. kwijtschelding van de huur om corona 21.500 N

Overige verschillen 10.000 V

Totaal 4.3 - Maatschappelijke ondersteuning - preventief 11.500 N

4.4 - Maatschappelijke ondersteuning - maatwerk

Nadeel op de eigen bijdrage. Het CAK heeft pas in september de eigen bijdrage opgelegd bij de cliënten. Hiervan is pas een 
klein deel ontvangen. Het niet ontvangen deel mag conform commissie BBV niet als nog te ontvangen bedrag worden opgeno-
men.

38.500 N

De uitgaven aan GGZ arrangementen worden voorgeschoten en doorbelast, maar worden niet begroot (budgetneutraal) 117.500 V

Overige verschillen 14.500 V

Totaal 4.4 - Maatschappelijke ondersteuning - maatwerk 93.500 V

4.5 - Participatie - preventief

Overige verschillen 19.000 V

Totaal 4.5 - Participatie - preventief 19.000 V

4.6 - Participatie - maatwerk

Voordeel op de baten BUIG  (omdat de inkomsten van de klant als opbrengst worden geboekt (baat), maar als lagere uitgaven 
zijn begroot (last) is hier sprake van een voordeel van 249,5k. Daarnaast is de rijksbijdrage 277k hoger dan begroot)

618.000 V

De TOZO wordt budgetneutraal uitgevoerd. Voor de TOZO waren lasten en dus ook baten begroot van 2.063.000. 
De werkelijke lasten en dus ook de baten in 2020 zijn 1.778.000.

284.500 N

De uitvoeringskosten van de TOZO worden gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage. Deze waren niet begroot. 183.500 V

Nadeel op de baten van het minimabeleid. We begroten € 30.000 aan opbrengsten uit terugvordering en verhaal. 
In 2020 was dit maar € 11.500.

18.500 N

Overige verschillen 17.000 V

Totaal 4.6 - Participatie - maatwerk 515.500 V

Totaal verschil baten 393.000 V

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Ontvangen middelen voor gezond in de stad en de aanpak van dak- en thuisloosheid in de septembercirculaire 2020 zijn wel 
begroot als uitgave in 2020, maar zijn nog niet gedaan. Deze worden in de reserve budgetoverheveling gestort.

23.000 N

Storting in de reserve budgetoverheveling voor onderhoud sport. 5.000 N

Met het collegebesluit over de verlenging van de pilot Advies- en Meldpunt Verward (Z 633869) is ingestemd met een ver-
lenging van de pilot met 15 maanden (tot en met 31 december 2021). Hiervoor is dekking gevonden in de budgetten 2020 en 
2021. Omdat de kosten van de pilot met name in 2021 vallen is in het collegevoorstel opgenomen dat de dekking uit 2020 
wordt overgeheveld naar 2021. 

13.500 N

In de meicirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de nieuwe Wet Inburgering. Ten tijde van het verschijnen van 
de meicirculaire 2020 was de verwachting dat deze wet per 1 juli 2021 in werking zou treden. Inmiddels is dit uitgesteld naar 
2022. De voorbereiding voor de implementatie van deze wet zijn gestart in samenwerking met de gemeenten Veenendaal en 
Renswoude. Deze hebben echter nog niet geleid tot uitgaven. De middelen worden in de reserve budgetoverheveling gestort.

40.000 N

Storting in de reserve WWB/BUIG om de maximale omvang van de reserve te bereiken. Afspraak is om 20% van het beschikbaar 
gesteld BUIG budget maximaal in de reserve te hebben. De storting is gebaseerd op 20% van de defintieve beschikking 2020.

34.500 N

Totaal Toevoeging reserves 116.000 N

Onttrekking reserves

Lagere onttrekking uit de reserve budgetoverheveling door lagere uitgaven netwerken. 13.000 N

Lagere onttrekking uit de reserve budgetoverheveling voor de kosten tijdelijke huisvesting Daltonschool. 39.000 N

Er was begroot om voor 70.000 in te huren voor de uitvoering van het plan van aanpak terugdringen kosten jeugdhulp. Deze 
inhuur heeft in 2020 niet plaatsgevonden, waardoor de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein niet hoeft plaats te vinden. 

70.000 N

Omdat de  35.000 voor de aanpassing van de entree van het sportpark Candia nog niet is uitgekeerd vindt in 2020 ook nog 
geen onttrekking aan de algemene reserve plaats.

35.000 N

De kosten voor vitale kernen worden onttrokken aan de reserve budgetoverheveling. Omdat de uitgaven met name in 2021 
plaatsvinden is een lagere onttrekking nodig. 

39.500 N

Lagere onttrekking aan de reserve investeringen sociaal domein omdat het aantal aanvragen voor het initiatievenfonds beperkt 
was in 2020. 

16.500 N

Lagere onttrekking aan de reserve WWB/BUIG omdat in de begroting de aanname was gedaan dat het aantal uitkeringsge-
rechtigden zou stijgen van 224 naar 240 i.v.m. corona. Deze stijging heeft zich niet voorgedaan, waardoor een onttrekking aan 
de reserve niet nodig is.

217.000 N

Lagere onttrekking aan de reserve armoedebestrijding omdat de tweede tranch van de subsidie aan Jobhulpmaatje niet in 
2020 is overgemaakt. De tweede tranch hoeft dus ook niet onttrokken te worden.

15.000 N

Overige verschillen 2.000 N

Totaal onttrekking reserves 447.000 N

Totaal verschil reserves 563.000 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Programma Economie (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

5.1 - Economische zaken

Lasten 1.246.000 N 1.347.000 N 1.293.500 N 54.000 V

Baten 236.500 V 260.000 V 354.000 V 94.000 V

Saldo van baten en lasten 1.009.500 N 1.087.000 N 939.500 N 147.500 V

Toevoeging aan reserves 1.500 N 1.500 N 69.000 N 67.500 N

Onttrekking aan reserves 18.500 V 88.000 V 47.000 V 41.000 N

Resultaat 992.500 N 1.000.500 N 961.500 N 39.000 V

Verschillen lasten (in €)

5.1 - Economische zaken

Vertraging bij het opstellen van de economische agenda. 33.000 V

Lagere uitgaven ondernemersfonds i.v.m. in rekening brengen heffingskosten oudere jaren. 13.500 V

Lagere uitgaven voor het beheer van monumenten, stadswallen en keermuren. 15.000 V

Uitgaven ten laste van de motie passantenhaven zijn in 2020 nog beperkt. 14.500 V

Uitgaven aan Kwintelooijen ten laste van de bruidsschat zijn niet begroot, maar wel gedaan. De kosten zijn gemaakt in het 
kader van de marktuitvraag voor de horecavoorziening op Kwintelooijen.

26.500 N

Kleine voordelen in budgetten van product recreatie en toerisme. 20.500 V

Voordeel op projectgelden Foodvalley. 22.500 V

Nadeel op natuur en openlucht (rekening uit 2019 en verrekening BTW). 34.000 N

De kosten projectleiding voor de herdenking 75 jaar vrijheid waren niet begroot. 20.000 N

Lagere uitgaven toeristische bebording. 12.500 V

Overige verschillen. 3.000 V

Totaal verschil lasten 54.000 V

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten



193

Verschillen baten (in €)

5.1 - Economische zaken

Niet begrote onttrekking aan de bruidsschat Kwintelooijen. 34.500 V

Doorbelasting voorgeschoten kosten projectleiding voor de herdenking 75 jaar vrijheid en ontvangen subsidie van 
de provincie voor het lokaal programma 75 jaar vrijheid waren niet begroot. 

33.500 V

Hogere vergoeding voor de projectleider Eiwittransitie 26.000 V

Totaal verschil baten 94.000 V

Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Toevoeging budget voor het opstellen van de economische agenda aan de reserve budgetoverheveling. 23.000 N

Toevoeging restantbudgetten product recreatie en toerisme aan de reserve budgetoverheveling voor het 
wandelroute netwerk.

20.500 N

Toevoeging restantbudget projecten Foodvalley aan de reserve Foodvalley. 22.500 N

Overige verschillen 1.500 N

Totaal Toevoeging reserves 67.500 N

Onttrekking reserves

Lagere onttrekking aan de algemene reserve van de middelen voor de leegstandsaanpak. 14.500 N

Lagere onttrekking aan de reserve projecten ten laste van de motie passantenhaven. 14.500 N

Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling ten behoeve van de toeristische bebording. 12.500 N

Overige verschillen 500 V

Totaal Onttrekking reserves 41.000 N

Totaal verschil reserves 108.500 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Programma Veiligheid (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

6.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten 1.541.500 N 1.562.500 N 1.550.500 N 11.500 V

Baten 0 N 0 N 11.500 V 11.500 V

6.2 - Handhaving

Lasten 599.000 N 645.500 N 664.500 N 19.000 N

Baten 62.500 V 25.000 V 65.000 V 40.500 V

Saldo van baten en lasten 2.077.500 N 2.183.000 N 2.138.500 N 44.000 V

Toevoeging aan reserves 0 N 0 N 41.000 N 41.000 N

Onttrekking aan reserves 146.500 V 150.500 V 149.000 V 1.500 N

Resultaat 1.931.500 N 2.032.500 N 2.030.500 N 2.000 V

Verschillen lasten (in €)

6.1 - Openbare orde en veiligheid

Minder uitgaven aan ondermijningsbeeld dan begroot. Door de coronacrisis konden enkele werkzaamheden, zoals 
extra controles en onderzoeken naar specifieke beroepsgroepen, niet uitgevoerd worden. Het restant schuift door naar 2021.

41.000 V

Nadeel op lonen en salarissen, omdat het beschikbare budget is begroot in het deelprogramma algemene 
dekkingsmiddelen.

19.000 N

Overige verschillen 10.500 N

Totaal 6.1 - Openbare orde en veiligheid 11.500 V

6.2 - Handhaving

In 2020 is een bedrag van €61.500 opgelegd in het kader van kostenverhaal bij bestuursdwang. Gezien de omvang van de 
vordering en de onzekerheid betreffende de inbaarheid, is voor het volledige bedrag een dotatie gedaan aan de voorziening 
dubieuze debiteuren.

61.500 N

Op de salariskosten is een voordeel ontstaan door het vertrek van een medewerker, waarbij de vacatureruimte niet is inge-
vuld. Daarnaast waren de loonkosten in de primitieve begroting te hoog geraamd (ruim €10.000).

49.500 V

Overige verschillen 7.000 N

Totaal 6.2 - Handhaving 19.000 N

Totaal verschil lasten 7.500 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten



195

Verschillen baten (in €)

6.1 - Openbare orde en veiligheid

Overige verschillen 11.500 V

Totaal 6.1 - Openbare orde en veiligheid 11.500 V

6.2 - Handhaving

In 2020 is een bedrag van €61.500 opgelegd in het kader van kostenverhaal bij bestuursdwang. Gezien de omvang van 
de vordering en de onzekerheid betreffende de inbaarheid, is voor het volledige bedrag een dotatie gedaan aan de dotatie 
dubieuze debiteuren.

61.500 V

Overige verschillen 21.000 N

Totaal 6.2 - Handhaving 40.500 V

Totaal verschil baten 52.000 V

Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Minder uitgaven aan ondermijningsbeeld dan begroot. Door de coronacrisis konden enkele werkzaamheden, zoals extra 
controles en onderzoeken naar specifieke beroepsgroepen, niet uitgevoerd worden. Het restant schuift door naar 2021.

41.000 N

Totaal toevoeging reserves 41.000 N

Overige verschillen 1.500 N

Totaal onttrekking reserves 1.500 N

Totaal verschil reserves 42.500 N

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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(overige) Algemene Dekkingsmiddelen (in €) Primitief 2020 2020 na wijzigingen Werkelijk 2020 Verschil

7.1 - Belastingen

Lasten 474.000 N 513.500 N 494.500 N 19.500 V

Baten 5.835.000 V 5.769.000 V 5.839.000 V 70.000 V

7.2 - Overige (alg) dekkingsmiddelen

Lasten 2.333.000 N 2.174.500 N 1.733.000 N 442.000 V

Baten 27.740.500 V 28.952.500 V 29.108.500 V 156.000 V

7.3 - Onvoorzien & VPB

Lasten 26.500 N 5.000 N 0 N 5.000 V

Baten 0 N 0 N 0 N 0 N

Saldo van baten en lasten 30.742.500 V 32.028.500 V 32.720.500 V 692.500 V

Toevoeging aan reserves 445.500 N 445.500 N 633.000 N 187.500 N

Onttrekking aan reserves 148.500 V 300.000 V 125.500 V 174.500 N

Resultaat 30.445.000 V 31.882.500 V 32.213.000 V 330.500 V

Verschillen lasten (in €)

7.1 - Belastingen

Lagere uitvoeringskosten belastingen 19.500 V

Totaal 7.1 - Belastingen, leges en heffingen 19.500 V

7.2 - Overige (alg) Dekkingsmiddelen

Middelen (incidenteel) voor uitvoering bestuursprogramma zijn in 2020 niet aangewend en toegevoegd aan de reserve 
collegeprogramma

92.500 V

Lagere loonkosten flexteam en een lagere claim op het budget werkdruk zorgen voor een  voordeel van in totaal 321.500. 
Het voordeel bij het flexteam is het gevolg van het vertrek van medewerkers en vacatureruimte. Van het totale voordeel is 75.000 
toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling voor capaciteit in 2021 op gebied van mobiliteit en voor de 
projectleider ombuigingen . Verder is de onttrekking aan de reserve knelpuntenbudget organisatie vervallen omdat 
bijbehorende lasten kunnen worden opgevangen binnen het hier genoemde voordeel. In plaats van een onttrekking heeft 
een toevoeging aan die reserve plaatsgevonden van 20.000 (tot aan het ingestelde plafond van de reserve)

321.500 V

Voordeel lasten voormalig personeel inclusief verrekening niet begrote transitiekosten voormalig personeel 39.000 V

Overige verschillen 11.000 N

Totaal 7.2 - Overige (alg) Dekkingsmiddelen 442.000 V

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen lasten (in €) vervolg

7.3 - Onvoorzien & VPB

Overige verschillen 5.000 V

Totaal 7.3 - Onvoorzien & VPB 5.000 V

Totaal verschil lasten 466.500 V

Verschillen baten (in €)

7.1 - Belastingen

Meeropbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) 26.000 V

Meeropbrengst toeristenbelasting 36.500 V

Overige verschillen 7.500 V

Totaal 7.1 - Belastingen, leges en heffingen 70.000 V

7.2 - Overige (alg) Dekkingsmiddelen

Het nadeel bij de uitkering gemeentefonds betreft enerzijds een voordelig effect  van de decembercirculaire door extra 
toegekende middelen voor het corona steunpakket van 61.000. Hiertegenover staat een nadeel van 105.000 doordat de 
geraamde stelpost onderuitputting BTW compensatiefonds niet is verrekend met het voorschot zoals dat in september door het 
Rijk is uitgekeerd. Ook is een bedrag van 24.000 voor de verkiezingen 2021 als onderdeel van het corona steunpakket overgeheveld 
naar 2021. Hiermee was geen rekening gehouden in de bijgestelde begroting. Resteert nog een bedrag van  46.000 voordelig 
aan overige verschillen.

22.000 N

Hogere (administratieve) doorbelasting rente aan de investeringen van de deelprogramma’s 
door het hanteren van de rente uit de perspectiefnota 2020.

81.000 V

Per saldo voordeel suppletieaangifte BTW/BCF over 2015 67.500 V

Voormalig personeel: niet begrote verzekeringsuitkering voor gemaakte transitiekosten 30.000 V

Overige verschillen 500 N

Totaal 7.2 - Overige (alg) Dekkingsmiddelen 156.000 V

Totaal verschil baten 226.000 V

H3toelichting op de rekening van baten en lasten
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Verschillen mutaties reserves (in €)

Toevoeging reserves

Niet besteed budget uitvoering bestuursprogramma toegevoegd aan de reserve collegeprogramma 92.500 N

Toevoeging aan reserve knelpuntenbudget organisatie door egalisatie exploitatiebudget (tot maximaal plafond reserve) 20.000 N

Toevoeging voordeel niet besteed personeelsbudget mobiliteit en projectleiding toekomstige ombuigingen aan reserve 
budgetoverheveling

75.000 N

Totaal toevoeging reserves 187.500 N

Onttrekking reserves

Voordeel voormalig personeel waardoor minder wordt onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar 69.000 N

Inhuur personeel kan worden opgevangen binnen de (flexibele) personeelsbudgetten waardoor in 2020 geen claim wordt gelegd op de 
reserve knelpuntenbudget organisatie

101.500 N

Overige verschillen 4.000 N

Totaal onttrekking reserves 174.500 N

Totaal verschil reserves 362.000 N

H3 toelichting op de rekening van baten en lasten
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Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi- 
publieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende 
op de gemeente Rhenen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.  

Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000,-. Het weergegeven individuele WNT- 
maximum 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.

Tabel 1a
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende top- 
functionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Naam P. Bonthuis C. Apell

Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging 2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 121.713 € 71.241

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.995 € 10.373

Subtotaal € 138.708 € 81.614

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2020 € 201.000 € 178.667

-/- Onverschuldig betaald bedrag n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 2020 € 138.708 € 81.614

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toege-
staan n.v.t.  n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling n.v.t. n.v.t.

Tabel 1a vervolg

Naam P. Bonthuis C. Apell

Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 111.196 € 67.328

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.682 € 9.307

Subtotaal bezoldiging 2019 € 127.878 € 76.635

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2019 € 194.000 € 172.660

Bezoldiging 2019 € 127.878 € 76.635

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalender- 
 maand 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.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die  
in 2020 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.

H3Wet Normering Topinkomens
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Baten en lasten op taakveld (in €) Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur 71.500 V 1.796.000 N

0.2 Burgerzaken 264.000 V 552.500 N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 258.500 V 235.000 N

0.4 Overhead 71.000 V 6.223.500 N

0.5 Treasury 1.264.500 V 1.172.000 N

0.61 OZB woningen 3.996.000 V 253.000 N

0.62 OZB niet-woningen 527.500 V 0 N

0.63 Parkeerbelasting 0 N 0 N

0.64 Belastingen overig 1.224.500 V 261.500 N

0.7 Algemene uitkering en 
 overige uitkeringen gemeentefonds

27.618.500 V 0 N

0.8 Overige baten en lasten 225.500 V 678.500 N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 N 0 N

0.10 Mutaties reserves 3.563.500 V 1.495.500 N

0.11 Resultaat van de rekening van 
  baten en lasten

0 N 0 N

Subtotaal - Bestuur en ondersteuning 39.085.500 V 12.667.500 N

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 11.500 V 1.354.500 N

1.2 Openbare orde en veiligheid 66.000 V 821.500 N

Subtotaal - Veiligheid 77.500 V 2.176.000 N

Baten en lasten op taakveld (in €) vervolg Baten Lasten

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 282.000 V 1.466.000 N

2.2 Parkeren 74.500 V 277.000 N

2.3 Recreatieve havens 0 N 0 N

2.4 Economische havens en waterwegen 0 N 32.500 N

2.5 Openbaar vervoer 0 N 0 N

Subtotaal - Verkeer, vervoer en waterstaat 356.500 V 1.775.500 N

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling 0 N 69.500 N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 N 0 N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 13.500 V 124.500 N

3.4 Economische promotie 91.500 V 5.000 N

Subtotaal - Economie 105.000 V 199.000 N

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs 0 N 88.000 N

4.2 Onderwijshuisvesting 92.000 V 531.000 N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 401.500 V 1.089.500 N

Subtotaal - Onderwijs 494.000 V 1.708.500 N

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering 26.500 V 40.500 N

5.2 Sportaccommodaties 30.000 V 717.500 N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
 en cultuurparticipatie

23.500 V 178.000 N

5.4 Musea 140.000 V 343.500 N

5.5 Cultureel erfgoed 37.500 V 300.000 N

5.6 Media 42.500 V 311.000 N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 132.000 V 1.753.000 N

Subtotaal - Sport, cultuur en recreatie 431.500 V 3.643.500 N

H3 taakveldenoverzicht

Taakveldenoverzicht
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Baten en lasten op taakveld (in €) vervolg Baten Lasten

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 100.000 V 2.037.000 N

6.2 Wijkteams 8.500 V 775.000 N

6.3 Inkomensregelingen 6.242.500 V 7.680.000 N

6.4 Begeleide participatie 12.500 V 1.624.500 N

6.5 Arbeidsparticipatie 20.500 V 306.500 N

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.000 V 978.500 N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 194.000 V 3.495.500 N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 104.000 V 4.814.000 N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 N 52.000 N

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 N 54.500 N

Subtotaal - Sociaal domein 6.692.000 V 21.817.000 N

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 168.000 V 750.500 N

7.2 Riolering 1.182.500 V 921.500 N

7.3 Afval 2.633.500 V 2.072.000 N

7.4 Milieubeheer 180.000 V 401.000 N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 479.500 V 2.170.000 N

Subtotaal - Volksgezondheid en milieu 4.643.500 V 6.314.500 N

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening 194.500 V 1.665.000 N

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven 
 terreinen)

472.500 V 377.500 N

8.3 Wonen en bouwen 517.000 V 597.500 N

Subtotaal - Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing 1.183.500 V 2.640.000 N

Totaal 53.068.500 V 52.941.500 N

Saldo van de rekening 127.000 V

H3taakveldenoverzicht
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H3 incidentele baten en lasten

Specificatie incidentele baten (in €) 2020

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Onttrekking aan de algemene reserve voor uitgaven 
toekomst en omgevingsvisie

45.500 V

Onttrekking aan de algemene reserve voor de veiligheidsmaatregelen 43.000 V

Onttrekking aan de algemene reserve pensioenuitgaven voormalig 
collegeleden

52.000 V

Onttrekking algemene reserve voor projectuitgaven doorontwikkeling 
financieel beheer

10.000 V

Onttrekking aan reserve budgetoverheveling voor uitgaven project 
Fijn en flexibel werken

35.500 V

Onttrekking aan reserve budgetoverheveling voor uitgaven informatie-
beveiliging 2020 en de uitvoering van de data privacy analyses plus 
algemene vrijval van de hiervoor gereserveerde middelen.

68.000 V

Onttrekking aan de reserve projecten voor de uitgaven van de  
digitalisering van de bouwvergunningen

36.000 V

Programma 3 - Fysiek

Opbrengst verkoop afgeschreven rijdend materieel 42.000 V

Afronding ruilverkaverling O-gen 15.000 V

Specificatie incidentele baten (in €) vervolg 2020

Onttrekking algemene reserve voor kosten implementatie 
omgevingswet 2020

35.000 V

Onttrekking reserve Foodvalley voor Foodvalley mobiliteit 19.000 V

Onttrekking reserve Fooodvalley voor Foodvalley regiodeal 25.000 V

Ontrekking reserve Foodvalley voor Foodvalley programma 
voedsel en eiwittransitie

12.000 V

Onttrekking reserve begraafplaatsen voor kosten ruimen graven 35.000 V

Onttrekking reserve Foodvalley voor regiodeel Foodvalley 169.000 V

Afschrijving van de tot 2016 opgebouwde boekwaarde ontwikkel-
locaties Dorpshuis en Woudmees i.v.m. gewijzigde regelgeving 
ten laste van algemene reserve

450.000 V

Onttrekking algemene reserve afsluiten grondexploitatie Buitenwal 64.500 V

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

Vrijval algemene reserve project accommodatie- en vastgoed 65.500 V

Vrijval reserve budgetoverheveling tijdelijke huisvesting 
Daltonschool

11.000 V

Subsidie Jeugd aan Zet 10.000 V

Incidentele baten en lasten

Inleiding
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is inzicht in de incidentele 
baten en lasten vereist. De belangrijkste incidentele baten en lasten hebben wij hieron-
der uiteengezet. De verplichting tot het aangeven van incidentele baten en lasten vloeit 
voort uit artikel 19, lid c (begroting) en 28, lid c (rekening). Door een indicatie van de 
incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het 
beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Een belangrijk aspect hierbij 
is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen 
worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan (de algemene) 
reserve(s). Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even duidelijk te 
maken. Uit de toelichting op artikel 19 en 28 BBV blijkt dat baten/ lasten incidenteel  

 
 
 
zijn als deze zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. Voorbeelden van deze bijzondere 
baten en lasten zijn de incidentele baten vanwege de verkoop van panden, eventuele 
bijzondere vrijvallen van voorzieningen dan wel de instelling van voorzieningen.

Resultaat incidentele baten en lasten (in €) 2020

Totaal incidentele baten 3.961.000 V

Totaal incidentele lasten 3.745.500 N

Resultaat incidentele baten en lasten 215.500 V
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H3incidentele baten en lasten

Vrijval reserve budgetoverheveling alcoholproject 10.500 V

Transformatiebudget Foodvalley 35.500 V

Corona nadelen op de inkomsten (huuropbrengsten) 21.500 V

Bijdrage uitvoering sportakkoord 20.000 V

Vrijval reserve budgetoverheveling vitale kernen, 
communicatie mantelzorg

24.500 V

Vrijval reserve Sociaal Domein voor overschrijding op 
Wmo zorgkosten

147.500 V

Vrijval reserve budgetoverheveling taalhuis 25.000 V

Vrijval reserve armoedebestrijding uitgaven armoedebeleid 
na motie raad

20.000 V

Vrijval reserve budgetoverheveling 3e groep bewegen werkt 
en subsidie dierenvoedselbank

17.500 V

Rijksbijdrage Tozo regeling 1.623.500 V

Programma 5 - Economie

Vrijval algemene reserve motie Licht in het duister (kerstverlichting in 
centrum Rhenen)

10.000 V

Dekking uitgaven Kwintelooijen incidenteel (vrijval balanspost) 34.500 V

Bijdrage provincie 75 jaar vrijheid 10.000 V

Doorbelaste kosten projectleiding viering 75 jaar vrijheid 23.500 V

Vrijval reserve projecten n.a.v. motie passantenhaven 10.500 V

Opbrengst uitgeleend personeel t.b.v. Regio Foodvalley 71.500 V

Programma 6 - Veiligheid

Verhaalde kosten i.v.m.bestuursdwang 61.000 V

Programma 7 - (algemene) dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds: corona steunpakket en decembercirculaire 436.000 V

Dekking uitgaven voormalig personeel ten laste van de algemene reserve 48.000 V

Per saldo voordeel suppletieaangifte BTW/BCF over 2015 67.500 V

Resultaat incidentele baten 3.961.000 V

Specificatie incidentele lasten (in €) 2020

Programma 1 - Bedrijfsvoering

Extra personele uitgaven voor P&O, communicatie en financiën i.v.m. 
corona 

53.000 N

Extra materiële uitgaven i.v.m. corona zoals kantoorautomatisering, aan-
passingen in het huis van de Gemeente, facilitaire uitgaven en algemene 
personeelskosten (incl. kerstattentie van bestuur)

52.000 N

Uitgaven voor het opstellen van de toekomst en omgevingsvisie 45.500 N

Toevoeging onderbesteding budget rekenkamer aan de reserve
budgetoverheveling

19.500 N

Realiseren van diverse veiligheidsmaatregelen 83.000 N

Projectuitgaven doorontwikkeling financieel beheer 10.000 N

Vastgoed overig:  projectleiding verkoop museum Rondeel en 
advies/onderzoekskosten museumkwartier

48.000 N

Toevoeging onderbesteding budget opstellen meerjaren-
onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en opstellen huur en 
prijsbeleid vastgoed aan de reserve budgetoverheveling

25.500 N

Toevoeging onderbesteding budget informatiebeveiliging voor 
uitvoering van SmartAIM project aan reserve budgetoverheveling

30.000 N

Uitgaven project digitalisering bouwvergunningen 36.000 N

Onderbesteding budget communicatie (website) toegevoegd 
aan de reserve budgetoverheveling

30.000 N

Onderbesteding budget organisatieontwikkeling toegevoegd 
aan de reserve budgetoverheveling

53.000 N

Onderbesteding budget opleidingen toegevoegd aan de reserve opleidingen 112.000 N

Programma 2 - Dienstverlening

Extra uitgaven Tweede Kamerverkiezingen als gevolg van corona-
maatregelen

10.000 N

Toevoeging reserve budgetoverheveling voor de ontwikkeling 
van het Zaaksysteem

30.000 N

Programma 3 - Fysiek

Toevoeging onderbesteding budget voorbereiding omgevingswet 
en visie buitengebied aan de reserve budgetoverheveling

30.000 N

Specificatie incidentele baten (in €) vervolg 2020
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Specificatie incidentele lasten (in €) vervolg 2020

Toevoeging onderbesteding budget tijdelijke ondersteuning 
mobiliteit en verkeer aan reserve budgetoverheveling

32.000 N

Toevoeging onderbesteding budget transitievisie warmte aan 
reserve budgetoverheveling

19.000 N

Onderbesteding budget speelplein Vreewijkplein (buurtinitiatief) 
aan reserve budgetoverheveling

21.500 N

Afschrijving van de tot 2016 opgebouwde boekwaarde ontwikkel-
locaties Dorpshuis en Woudmees i.v.m. gewijzigde regelgeving 
ten laste van algemene reserve

450.000 N

Toevoeging winst grondexploitatie Het Bosje fase 3 aan algemene reserve 186.000 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

Uitgaven project accommodatie- en vastgoed 65.500 N

Uitgaven tijdelijke huisvesting Daltonschool 11.000 N

Corona uitgaven (peuteropvang, Jeugd aan Zet, sociaal beheer 
(extra inhuur), welzijnsprofessionals (schoonmaakkosten), IW4)

120.500 N

Transformatiebudget Foodvalley 35.500 N

Toevoeging aan reserve budgetoverheveling voor brede aanpak dak- 
en thuisloosheid

18.000 N

Toevoeging aan reserve budgetoverheveling voor verlenging pilot 
meldpunt verward

13.500 N

Toevoeging aan reserve budgetoverheveling voor Wet Inburgering 40.000 N

Toevoeging aan reserve WWB/BUIG i.v.m. positief resultaat 34.500 N

Uitgaven Tozo regeling (inclusief uitvoeringskosten) 1.623.500 N

Programma 5 - Economie

Motie Licht in het duister (kerstverlichting in centruim Rhenen) 10.000 N

Toevoeging aan reserve budgetoverheveling voor economische agenda 23.000 N

Uitgaven Kwintelooijen incidenteel 34.500 N

Projectleiding viering 75 jaar vrijheid 23.500 N

Toevoeging reserve budgetoverheveling wandelroutenetwerk 20.500 N

Toevoeging reserve Foodvalley (restant projectgelden) 22.500 N

Specificatie incidentele lasten (in €) vervolg 2020

Inhuur vervanging uitgeleend personeel Regio Foodvalley 45.000 N

Programma 6 - Veiligheid

Toevoeging aan de reserve budgetoverheveling voor ondermijningsbeeld 41.000 N

Programma 7 - (algemene) dekkingsmiddelen

Onderbesteding budget uitvoering collegeprogramma toegevoegd aan de 
reserve collegeprogramma

92.500 N

Onderbesteding flexibele personeelsbudgetten toegevoegd aan de reserve 
knelpuntenbudget en reserve budgetoverheveling

95.000 N

Resultaat incidentele lasten 3.745.500 N
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Begrotingsrechtmatigheid
Inleiding
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet onderzoekt de externe accountant ook de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Een 
van de toetsingscriteria in dit kader betreft de begrotingsrechtmatigheid. In hoofdlijnen zijn overschrijdingen ten opzichte van de begroting onrechtmatig tenzij de uitgaven passen 
binnen het bestaande beleid of gecompenseerd worden door inkomsten. In de tabel hieronder staan de precieze uitzonderingen opgesomd.
Overigens heeft de raad de reikwijdte van het onderzoek naar de rechtmatigheid afgebakend middels aanwijzingen in het controleprotocol.

begrotingsrechtmatigheid

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.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen 

kunnen tenminste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,

maar telt niet mee 
voor het oordeel

Onrechtmatig, 

en telt mee voor 
het oordeel

Budgetoverschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid, maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet 
tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussen-
tijdse informatie al wel bekend, maar men heeft 
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend 
en dit is in strijd met de budgetregels zoals afge-
sproken met de raad.

X

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kosten-
dekkende omzet.

X

Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)
regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in 
het kader van het opmaken van de jaarrekening een 
(niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd 
door extra inkomsten die niet direct gerelateerd 
zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten 
heeft de raad nog geen besluit genomen

X

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten 
welke achteraf als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader on-
derzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst 
of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak 
gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van 
wet- en regelgeving die na het verantwoordings-
jaar aan het licht komen. Er zijn dan geen recht-
matigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. 
Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat 
de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening 
worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn 
voor het lopende jaar.

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar X

X

Budgetoverschrijdingen op activeerbare acti-
viteiten (investeringen of totaal geautoriseerd 
budget) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en 
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren.
jaar van investeren

afschrijvings- en financieringslasten in
latere jaren

X

X
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Reguliere exploitatie (in €)
Programma’s

Begrote
lasten

Begrote
lasten reser.

Saldo begr.
Lasten

Werkelijke
Lasten

Afwijking Overschr.
toelichten

Bedrijfsvoering 8.473.500 N 0 N 8.473.500 N 8.165.000 N 308.000 V Nee

Dienstverlening 762.000 N 0 N 762.000 N 740.000 N 22.500 V Nee

Fysiek 12.371.500 N 188.000 N 12.559.000 N 11.793.500 N 766.000 V Nee

Sociaal-Maatschappelijk 26.021.500 N 9.000 N 26.030.500 N 25.764.000 N 266.500 V Nee

Economie 1.347.000 N 1.500 N 1.349.000 N 1.362.500 N 13.500 N Nee

Veiligheid 2.208.000 N 0 N 2.208.000 N 2.256.500 N 48.500 N Nee

(algemene) Dekkingsmiddelen 2.693.500 N 445.500 N 3.139.000 N 2.860.000 N 279.000 V Nee

Totaal 53.877.000 N 644.000 N 54.521.000 N 52.941.500 N 1.579.500 V

Investeringen (in €)
Per programma

Restant
2019

Extra
Krediet

Totaal
Krediet

Werkelijke
Lasten

Afwijking Overschr.
toelichten

Bedrijfsvoering 18.500 N 40.000 N 58.500 N 68.500 N 10.000 N Nee

Dienstverlening 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Fysiek 442.000 N 196.000 N 638.000 N 530.500 N 107.500 V Nee

Sociaal-Maatschappelijk 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Economie 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Veiligheid 81.500 N 0 N 81.500 N 32.000 N 49.500 V Nee

(algemene) Dekkingsmiddelen 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Nee

Totaal 542.000 N 236.000 N 778.000 N 631.000 N 147.000 V
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H3waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 17 maart 2015 de uitgangs-
punten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de 
inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De financiële verordening bevat onder andere:
• regels voor waardering en afschrijving van activa;
• criteria voor het activeren van investeringen, bestaande uit:
 • een minimumbedrag; en/ of
 • een minimale gebruiksduur;
• regels voor het moment waarop met afschrijven van een nieuw kapitaalgoed 
 wordt begonnen;
• uitgangspunten over de handelswijze betreffende restwaarde van activa;
• grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te 
 brengen prijzen en tarieven;
• regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten 
 van de financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de 
 financieringsfunctie;
• kaders voor het ten gunste of ten laste brengen van specifiek benoemde saldi aan 
 een specifiek benoemde bestemmingsreserve;
• regels ten aanzien van:
 • de autorisatie van kredieten door de gemeenteraad;
 • vervaardigingskosten van niet in exploitatie genomen gronden;
 • hoogte van de in acht te nemen marktwaarde;
 • tussentijdse winstneming;
 • de wijze van activering van kosten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe 
plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, 
onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waar-

onder ook de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun 
brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel is als volgt:

Vaste activa
Immateriële activa
Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:
• De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van 
 agio en disagio.
• De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
• De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 
inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de 
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen 
subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van immateriële vaste 
activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Indien van toepassing worden de kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van 
agio en disagio niet geactiveerd, maar als last verantwoord. 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende 
voorwaarden geactiveerd:
• Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
• De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
• Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert. 
• De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen. 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.

De geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties worden niet geactiveerd als 
kosten voor onderzoek en ontwikkeling, maar als last verantwoord. 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende 
vereisten is voldaan: 
• Er is sprake van een investering door een derde. 
• De investering draagt bij aan de publieke taak. 



208

• De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze 
 zoals is overeengekomen. 
• De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in 
 gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die 
 samenhangen met de investering. 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij 
de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij der-
den) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Wijze van afschrijving
De afschrijvingstermijn van immateriële activa is 5 jaar, actief wordt lineair afgeschreven. De 
gemeente Rhenen verantwoordt kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen direct 
als een last of baat in de rekening van baten en lasten. In afwijking van bovenstaande is de 
afschrijvingstermijn van boetes op geldleningen 10 jaar.
Op de kosten van ontwikkeling voor een bepaald materieel actief, de zogenaamde voorbereidings-
kosten, wordt niet onder deze noemer afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd 
als onderdeel van de verkrijgingsprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geacti-
veerde materiële actief is geldend voor het totale bedrag.
Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden in beginsel direct ten 
laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

Materiële activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materi-
ele vaste activa:
• Investeringen met een economisch nut.
• Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten 
 een heffing kan worden geheven.
• Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/ of indien ze kun-
nen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut 
worden geactiveerd.
De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of historische kostprijs na aftrek van ontvangen 
subsidies en verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Dit betekent, dat 

onttrekkingen uit bestemmingsreserves geen deel uitmaken van de verkrijgingsprijs of histo-
rische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de berekende 
(afschrijvings)lasten.

Investeringen met een maatschappelijke nut
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het ‘Be-
sluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’, worden verstaan investeringen 
in aanleg en onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, wegen, straten, pleinen, 
fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlich-
ting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte en openbaar groen.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en 
over de gebruiksduur afgeschreven. 

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: 
• Deze investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over de verwachte 
 gebruiksduur. Dit is gelijk aan de voorschriften die gelden voor investeringen met 
 een economisch nut.
• In de balans zijn deze investeringen met maatschappelijk nut afzonderlijk tot 
 uitdrukking gebracht. 

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot 
aan investeringsdatum 31 december 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in minde-
ring zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 Wijze van afschrijving
De wijze van afschrijving is gehanteerd zoals opgenomen in onze nota Investerings- en 
afschrijvingsbeleid 2015. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden 
niet geactiveerd. De lasten samenhangend met de uitvoering van klein en groot onderhoud, 
bodemsaneringen en het baggeren van watergangen zijn niet levensduur verlengend en zijn 
daarom niet geactiveerd, maar direct ten laste van de exploitatie of de gevormde voorziening 
gebracht.

Duurzame waardevermindering van vaste activa
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van 
het boekjaar in aanmerking genomen.

H3 waarderingsgrondslagen
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Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstel-
ling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Financiële activa
Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbon-
den partijen;
• Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen 
 en overige verbonden partijen;
• Overige langlopende leningen;
• Uiteenzettingen in ‘s Rijks schatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• Uiteenzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische 
 looptijd van één jaar of langer;
• Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 
inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaar-
deringen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van 
vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 
Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering 
gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen 
aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 
aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt 
afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Vlottende activa
Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het 
complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploita-
tie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd. De onderhanden werken 
grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd 
met de opbrengst wegens verkopen en ontvangen (Rijks)subsidies. Indien de boekwaarde de 
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde 
verantwoord/ wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De 

vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en 
de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 
van het Besluit ruimtelijke ordening), die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast een redelijk deel van de indirecte 
kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar 
toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 janu-
ari van het betreffende boekjaar. De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van 
de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve 
grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefper-
centage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2020: 2%).

De percentage of completion methode
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn 
verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van 
de kosten en de opbrengsten winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, 
bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 
Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
1. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
2. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaar-
heid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven. De vaste 
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd 
anders staat vermeld

H3waarderingsgrondslagen
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Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen 
zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vast-
stelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom 
worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. 
Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een 
bestemmingsreserve. Om die reden kennen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo 
verslagjaar geen negatieve stand. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een 
algemene reserve genoemd. Aan de reserves wordt geen rente toegevoegd.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden 
kennen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand. De voor-
zieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er vinden geen rentetoevoegingen aan de 
voorzieningen plaats.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van: 
• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch rede-

lijkerwijs te schatten.
• Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 

of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

• Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een econo-
misch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.

• Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering 
van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begro-
tingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is 
als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen 
zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van 
de exploitatie verantwoord.
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere 

begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onder-
houd is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de 
gevormde voorziening gebracht.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het ‘jaarlijks vergelijkbaar volu-
me’ is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaar-
deerd tegen nominale waarde.

Te besteden bestemmingsmiddelen
Vanaf 2008 worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voor-
schotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek beste-
dingsdoel, niet meer gestort in de voorzieningen, maar gerubriceerd als vooruit ontvangen 
bedragen onder de overlopende passiva.

H3 waarderingsgrondslagen
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H3balans

Activa (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa Vaste passiva

Immateriële vaste activa Eigen vermogen

Onderzoek en ontwikkeling 0 47 Algemene reserves 15.073 17.076 

Activa in eigendom derden 210 218 Bestemmingsreserves 11.575 11.580 

210 264 Saldo jaarrekening 127 64 

26.775 28.720 

Materiële vaste activa

Inv. met economisch nut 37.565 38.322 Voorzieningen 3.931 2.020 

Inv. waarvoor ter bestrijding 

van de kosten een heffing wordt Vaste schulden met een 

geheven 14.352 13.416 rentetypische looptijd van één 

Inv. In de openbare ruimte met jaar of langer

een maatschappelijk nut 8.112 6.518 Binnenlandse banken 35.188 33.164 

60.028 58.257 

Financiële vaste activa

Deelnemingen 167 167 

Over. Langlopende leningen 5.949 5.655 

6.116 5.821 

Balans
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Activa (in € x 1.000) vervolg 31-12-2020 31-12-2019 Passiva vervolg 31-12-2020 31-12-2019

H3 balans

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder Rekening-courant met 

Openbare lichamen 2.782 3.092 niet financiële instellingen 0 210 

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist 1.233 606 Overige schulden 3.268 3.927 

Rekening-courant met 3.268 6.825 

niet financiële instellingen 293 0 

Overige vorderingen 1.332 1.199 Overlopende passiva

5.641 4.897 Verplichting begrotingsjaar die

in volgend begrotingsjaar tot 

Liquide middelen betaling komt 1.630 1.476 

Kas 7 9 Overige vooruitontv. bedragen 694 414 

Bank 210 201 Voorschotbedragen uitkeringen

217 210 met spec. bestedingsdoel: 3.561 622 

5.885 2.512 

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschot met een spec. bestedingsdoel:

- het rijk 136 136 

- overig overheidslichaam 18 163 

Overige nog te ontvangen en 

vooruitbetaalde bedragen 2.520 3.493 

2.675 3.792 

Totaal 75.046 73.241 Totaal 75.046 73.241 

Aan natuurlijke en rechtspersonen 

Recht op verliescomp. VPB 1969 485 315 verstrekte borg- of garantstellingen 11.733 7.649 

Vlottende activa Vlottende passiva

Voorraden Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar

Onderhanden werk 159 0 Onderhanden werk 0 489

159 0 Overige kasgeldleningen 0 2.200 
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H3toelichting op de balans

Immateriële vaste activa (in € x 1.000)
Kosten onderz.

en ontwikkeling
Activa in eigend.

van derden Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2020 279 300 579 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019 -232 -83 -315

Boekwaarde 01-01-2020 47 218 264 

Investeringen 2020 0 0 0 

Ten laste van bijdragen derden 0 0 0 

Desinvesteringen 0 0 0 

Afschrijvingen 2020 -47 -8 -54

Aanschafwaarde 31-12-2020 279 300 579 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020 -279 -90 -369

Boekwaarde 31-12-2020  - 210 210 

In 2020 hebben er geen investeringen in immateriële vaste actief plaatsgevonden.

Toelichting op de balans

Inleiding
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 geïnvesteerde vermogen is verkregen 
(vreemd en eigen vermogen) en anderzijds op welke wijze het vermogen is aangewend (de activacomponenten).

Vaste activa
Immateriële vaste activa
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Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/ of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Materiële vaste activa
Inv. met Economisch nut (in € x 1.000)

Gronden
en terrein

Bedrijfs-
gebouwen

Woon-
ruimten

Machines,
apparaten

Grond, weg
waterbouw

 Vervoer- 
 middelen 

Over. Mat.
vaste act.

Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2020 9.285 43.976 35 1.497 3.846 1.161 3.252 63.052 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019 -2.400 -15.613 0 -1.021 -2.391 -666 -2.639 -24.729

Boekwaarde 01-01-2020 6.885 28.363 35 477 1.455 494 613 38.322 

Investeringen 2020 0 679 0 0 14 157 68 918 

Overhev. nr bouwgrond in exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ten laste van bijdragen derden 0 4 0 0 0 0 0 4 

Ten laste van reserves en voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 2020 -453 -681 0 -65 -186 -120 -175 -1.680

Aanschafwaarde 31-12-2020 9.285 44.659 35 1.497 3.860 1.317 3.320 63.974 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020 -2.852 -16.294 0 -1.086 -2.577 -787 -2.813 -26.410

Boekwaarde 31-12-2020 6.432 28.365 35 411 1.283 531 507 37.565 

De belangrijkste investeringen in 2020 zijn (verminderd met bijdragen derden):
- Investering nieuwbouw Daltonschool € 586.500
- Vervanging Tractor   €    97.500
- Herstel keermuur Weverstraat  €   70.000
- Computerruimte    €   46.000

H3 toelichting op de balans
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Investeringen met een economisch nut (waar een heffing tegenover staat) 
Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de moge-
lijkheid om middelen te verwerven, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen en 
leges.

Materiële vaste activa
Inv. met Economisch nut (met heffing) 
(in € x 1.000)

Riool
en afval Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2020 20.094 20.094 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019 -6.677 -6.677

Boekwaarde 01-01-2020 13.416 13.416 

Investeringen 2020 1.373 1.373 

Ten laste van bijdragen derden -30 -30

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen 2020 -407 -407

Aanschafwaarde 31-12-2020 21.436 21.436 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020 -7.085 -7.085

Boekwaarde 31-12-2020 14.352 14.352 

De belangrijkste investering 2020 zijn (verminderd 
met bijdragen derden):

- Herinrichting Ericalaan en omgeving  € 1.005.500 

- Riolering Utrechtsestraatweg-Rotonde Paardenveld  € 98.000 

- Aanleg Wadi’s in Elst  € 62.000 

- Zwarteweg 2e fase  € 48.000 

 

Materiële vaste activa
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
Overheden kennen investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publie-
ke taak vervullen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om investeringen in water, wegen en pleinen.

Materiële vaste activa
Inv. met Maatschappelijk nut
(in € x 1.000)

Grond, weg, en 
waterbouw.

< 1-1-2017

Grond, weg,
en waterbouw.

2017 e.v. Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2020 8.197 4.202 12.399 

Cumulatieve afschrijvingen 
t/m 2019 

-4.854 -1.027 -5.881

Boekwaarde 01-01-2020 3.342 3.175 6.518 

Investeringen 2020 0 1.867 1.867 

Ten laste van bijdragen derden 0 0 0 

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen 2020 -203 -71 -274

Aanschafwaarde 31-12-2020 8.197 6.070 14.266 

Cumulatieve afschrijvingen 
t/m 2020 

-5.057 -1.098 -6.155

Boekwaarde 31-12-2020 3.140 4.972 8.112 

De belangrijkste investeringen zijn (verminderd met bijdragen van derden):

- Overname lichtmasten en armaturen € 1.280.000
- Vervanging lichtmasten en armaturen € 180.000
- Herinrichting Ericalaan en omgeving € 160.000
- Parkeerplaats de Brakken € 104.000

H3toelichting op de balans
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Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 
(in € x 1.000)

Overige langl.
geldleningen u/g Deelnemingen Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2020 23.396 198 23.593 

Cumulatieve aflossingen 
t/m 2019

-17.741 -31 -17.772

Boekwaarde 01-01-2020 5.655 167 5.821 

Verstrekte leningen 2020 504 0 504 

Aflossingen 2020 -210 0 -210

Aanschafwaarde 31-12-2020 23.900 198 24.098 

Cumulatieve aflossingen 
t/m 2020 

-17.951 -31 -17.982

Boekwaarde 31-12-2020 5.949 167 6.116 

De waarde van de langlopende geldleningen u/g bedraagt per balansdatum 
€ 5.949.000. Deze is ten opzichte van 2019 vermeerderd met € 294.500. 
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe duurzaamheidslening van  
€ 500.000. En aflossingen van de hypothecaire leningen voor -/- € 141.000. 
De dividenduitkering deelnemingen in 2020 (over 2019) bedraagt € 77.500.
De rentebaten op de geldleningen u/g bedraagt € 125.000.

Vlottende activa
Voorraden

Voorraden (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Onderhanden werk (netto)

Uitvoering in eigen beheer 159 8 

Voorziening negatieve grondexploitaties 0 -496

Boekwaarde grondexploitaties 31-12-2020 159 -488

In de loop van 2020 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden in de voorraad 
onderhanden werk:

Voorraden

Boekwaarde 01-01-2020 8 

Toegerekende rentelasten 2 

Investeringen in actieve grondexploitaties 62 

Baten -35

Mutaties reserves 0 

Winstnemingen 122 

Boekwaarde 31-12-2020 (A) 159 

Voorziening negatieve grondexploitaties 1-1-2019 -496

Mutaties voorzieningen 2020 496 

Totaal voorziening negatieve grondexploitaties (B) 0 

Onderhanden werk (A+B) 159 

Saldo totaal te realiseren investeringen 975 

Saldo totaal te realiseren opbrengsten -1.772

Totaal te verwachten resultaat -638

H3 toelichting op de balans
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De waardering van de in exploitatie genomen gronden is geba-
seerd op de inzichten van december 2020 en de daarbij beho-
rende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. 
Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onze-
kerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien 
en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als 
negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van 
de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt 
voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. 

De gemeente Rhenen hanteert de volgende algemene uitgangs-
punten ten aanzien van haar schattingen:
- rentepercentage bedraagt 1,93%;

- kostenindexatie bedraagt 2,00%
- opbrengstenindexatie bedraagt 2,0%;
Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten zijn de vol-
gende uitgangspunten gehanteerd:
- voor de kosten van bouw- en woonrijpmaken wordt gebruik 
gemaakt van het kengetallenkompas of van intern opgestelde 
gedetailleerde berekeningen;
- voor de plankosten wordt gebruik gemaakt van de plankosten-
scan.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten zijn 
als uitgangspunten gehanteerd:
- een marktconformiteitstoets;

- een residuele grondwaardeberekening; of
- een taxatierapport.
De grondexploitaties Het Bosje fase 3 en Buitenwal zijn in 2020 
afgerond. De onderhandenwerkpositie van beide grondexploi-
taties alsook de voorziening voor het verlies tot en met 2019 
voor Buitenwal zijn vrijgevallen. Het negatieve resultaat over 
2020 voor Buitenwal is conform raadsbesluit onttrokken aan de 
algemene reserve. Het positieve resultaat voor Het Bosje fase 3 
is conform raadsbesluit toegevoegd aan de algemene reserve. 
Ultimo 2020 zijn er nog twee actieve grondexploitaties over. 

Voor een toelichting per project verwijzen wij u naar paragraaf 7 
grondbeleid.

Actieve grondexploitaties (in €)
Boekwaarde
01-01-2020

Lasten
2020

Baten
2020

Boekwaarde 31-12
voor winstneming

Winstneming
2020 (EW)

Projectafsluiting
2020

Balanswaarde
31-12 (OHW)

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

a. Het Bosje fase 3 1.507.000 V 231.500 N 0 N 1.275.500 V 186.000 V 1.089.500 N 0 N

b. Achterberg West 2 193.000 N 57.500 N 34.500 V 216.000 N 5.500 V ** 216.000 N

c. Rhenen - Noord 101.500 V 6.000 N 0 N 95.000 V 1.500 N ** 95.000 V

d. Winstnemingscomplex 1.103.500 N 21.500 N 0 N 1.125.000 N 3.500 N 1.089.500 V 39.000 N

Onderhanden werk positie 311.500 V 316.500 N 34.500 V 30.000 V 186.000 V 0 N 160.000 N

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

e. Buitenwal 319.500 N 255.000 V 0 N 64.500 N 64.500 N 0 N

Onderhanden werk positie 319.500 N 255.000 V * 0 N 64.500 N 0 N 0 N

* De lasten zijn gecorrigeerd met de vrijval van de voorziening negetieve grondexploitaties ad € 496.000.

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

Actieve grondexploitaties (in €) 01-01-2019
Nog te maken

lasten (ultimo 20)
Nog te realiseren

baten (ultimo 20)
Nog te nemen

winst/verlies

a. Het Bosje fase 3 0 N 0 N 0 N

b. Achterberg West 2 731.000 N 1.341.500 V 379.500 V ***

c. Rhenen - Noord 243.500 N 431.000 V 261.500 V ***

Onderhanden werk positie 975.000 N 1.772.500 V 641.000 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 kosten, 
baten en nog te nemen winst kunnen wijzigen. 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder (in € x 1.000)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een 
jaar of minder (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen op publiekrechtelijk lichamen 2.782 3.092 

Algemene debiteuren 428 408 

Belastingdebiteuren 209 177 

Debiteuren sociale zaken 695 615 

Rekening-courant verhoudingen 1.527 606 

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd 
van een jaar of minder

5.641 4.897 

Specificatie vorderingen op prubliekrechtelijke lichamen:

Vorderingen op belastingdienst 2.598 2.901 

Vorderingen op gemeenten 94 140 

Vorderingen op de provincie en overig
publiekrechtelijke instellingen

90 51 

Totaal vorderingen op publiekrechtelijke lichamen 2.782 3.092 

Specificatie Algemene debiteuren:

Debiteuren algemeen 509 461 

Af: voorziening voor dubieus -81 -53

Totaal algemene debiteuren 428 408 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een 
jaar of minder (in € x 1.000) vervolg 31-12-2020 31-12-2019

Belastingdebiteuren

Belastingdebiteuren 211 172 

Grafrechten en onderhoud 40 52 

Af: voorziening voor dubieus -42 -47

Totaal belastingdebiteuren 209 177 

Debiteuren sociale zaken

Debiteuren sociale zaken 1.203 1.111 

Af: voorziening voor dubieus -508 -496

Totaal debiteuren sociale zaken 695 615 

Rekening-courant verhoudingen

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist 1.233 606 

Rekening-courant met niet financiële instellingen 293 0 

Totaal rekening-courant verhoudingen 1.527 606 

Totaal 5.641 4.897 

H3 toelichting op de balans
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Debiteuren

Ouderdomsanalyse algemene debiteuren ultimo (in € x 1.000)

Aantal dagen openstaand

x =< 30 30 < x < = 60 60 < x < = 90 x > 90 Totaal

Overige vorderingen 375 69 6 34 484 

Reclassificatie debetsaldo op crediteurenniveau 14 3 1 6 25 

Vorderingen op de provincie en overig publiekrechtelijke instellingen 90 90 

Openstaande vorderingen Gemeenten 94 94 

Totaal uitstaande vorderingen 574 71 7 40 693 

Overlopende activa
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit nog in de rekening te brengen vorderingen 2019 
en betalingen die in 2019 hebben plaatsgevonden en ten laste van de exploitatie 2020

 gebracht zullen worden. Deze post is als volgt gespecificeerd:

Overlopende activa (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Nog te ontvangen voorschot met 
een spec. Bestedingsdoel

155 299 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 2.520 3.493 

Totaal 2.675 3.792 

Specificatie overlopende activa:

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- het Rijk 136 136 

- overige Nederlandse overheidslichamen 18 163 

Totaal nog te ontvangen voorschot 
met spec.bestedingsdoel

155 299 

Overlopende activa (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Specificatie van de overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen:

Nog te ontvangen opbrengsten

Leges 471 198 

Voorschotten FoodValley 270 0 

Verkoop, huren en afval 139 105 

Dividenduitkering BNG 78 0 

Gemeentefonds 74 186 

Doogestorte subsidies Omgevingsdienst regio Utrecht 7 36 

Belastingen (precario en toeristenbelasting e.d.) 0 15 

Divers 221 222 

Totaal nog te ontvangen opbrengsten 1.260 762 



220

Overlopende activa (in € x 1.000) vervolg 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde kosten

Subsidies 693 680 

Gemeenschappelijke regeling Afval verwijdering Utrecht 211 210 

Exploitatiebijdrages 107 185 

Automatisering 101 101 

Verzekeringen 46 138 

Aankoop lichtmasten 0 1.280 

Overige 103 136 

Totaal vooruitbetaalde kosten 1.260 2.729 

Overige overlopende activa 0 2 

Totaal 2.520 3.493 

Nog te ontvangen subsidies van openbare lichamen 
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvan-
gen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Nog te ontvangen subsidies 
van openbare lichamen
(in € x 1.000)

Beginsaldo 
01-01-2020

Vermeerd. 
baten

Vermind. 
lasten

Eindsaldo 
31-12-2020

Subsidie Cuneratoren 148 -148 0 

Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting

15 3 18 

Beschikkingen van ministerie 
van infra

136 136 

Totaal 299 3 -148 155 

Voor een verdere toelichting over de subsidies verwijzen wij u naar paragraaf 8. 

Liquide middelen
Het betalingsverkeer loopt via de BNG Bank met een rekening-courantkrediet van € 1 miljoen. 
Voor de overige banken zijn geen rekening-courantkredietfaciliteiten afgesproken. De liquide 
middelen staan volledig tot onze beschikking.

Liquide middelen (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Kas 7 9

ING algemene dienst 1 0

ING Burgerzaken 8 1

Rabobank 4 0

Bank Nederlandse Gemeenten 197 194

Kruisposten 0 5

Totaal 217 210

H3 toelichting op de balans
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Schatkistbankieren
Ultimo 2020 is een bedrag van 1.233.000 uitgezet bij de schatkist. In principe dienen alle 
overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uit-
zonderingen. 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 gehouden. Voor gemeente Rhenen is dat voor 2020 € 343.000.

Drempel schatkistbankieren (in € x 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 343 

(2) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen 157 195 189 196 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder drempelbedrag 186 148 155 148 

(3b) = (2) > (1) Ruimte boven drempelbedrag 0 0 0 0 

(1) Berekening drempelbedrag

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 45.792 

(4b) Het deel v.h. begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 45.792 

(4c) Het deel v.h. begrotingstotaal dat groter of gelijk is aan € 500 miljoen 0 

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002  
Drempelbedrag met een minimum van € 250.000

 343 

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a) Som per dag buiten ‘s Rijks schatkist gehouden middelen (negatieve bedragen 
tellen als nihil)

14.301 17.747 17.356 18.011 

(5b) dagen in het kwartaal 91 91 92 92 

(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis 157 195 189 196 

(1) De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk 
aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laat-
ste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liqui-
de middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 
2020 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande 
tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier 
kwartalen 2020 is geweest:
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en
het saldo van de rekening van baten en lasten. Hieronder zijn deze categorieën nader
gespecificeerd:

Algemene Reserves en bestemmingsreserve
Algemene reserve en bestemmingsre-
serves  (in € x 1.000)

Algemene
Reserve vrij

Bestemm.
reserves Totaal

Saldo 01-01-2020 17.076 11.581 28.656 

Vermeerderingen:

- ten laste van (bestemmings-) reserves 572 572 

- ten laste van de rekening van 
   baten & lasten

923 923 

- resultaat vorig boekjaar 237 237 

Totaal vermeerderingen 572 1.161 1.732 

Verminderingen:

- ten gunste van algmene reserve -572 -572

- ten gunste van de rekening van
   baten en lasten

-2.402 -595 -2.997

- resultaat vorig boekjaar -173 -173

Totaal verminderingen -2.575 -1.167 -3.741

Saldo 31-12-2020 15.073 11.575 26.647 

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Zij bevatten voorziene lasten
in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang min of meer onzeker
is. Voorzieningen kunnen ook betrekking hebben op verplichtingen van bepaalde
kosten die in de tijd onregelmatig gespreid zijn.

Voorzieningen (in € x 1.000)

Bijdr. toekomst.
vervangingsin-

vesteringen

Voor derde 
beklemde 
middelen Egalisatie Totaal

Saldo 01-01-2020 0 719 1.301 2.020 

Vermeerderingen:

- ten laste van de rekening van 
baten & lasten

48 2.749 2.797 

Totaal vermeerderingen 0 48 2.749 2.797 

Verminderingen:

- ten gunste van de balans 0 

- ten gunste van de rekening van 
baten & lasten

-534 -352 -886

Totaal verminderingen 0 -534 -352 -886

Saldo 31-12-2020 0 233 3.698 3.931 

Voor een uitgebreidere uiteenzetting van de reserves en voorzieningen verwijzen we naar de 
staat van reserves en voorzieningen en de toelichting hierop vanaf bladzijde 231.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische loop-
tijd van jaar of langer (in € x 1.000)

Onderhandse
geldleningen ‘20

Onderhandse
geldleningen ‘19

Saldo 01-01-2020 33.164 30.137 

Vermeerderingen 4.000 5.000 

Aflossingen -1.976 -1.974

Saldo 31-12-2020 35.188 33.164 

Rentelast voor deze leningen bedraagt € 1.142.000

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onder-

scheiden in:

Netto-vlottende schulden: (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Onderhanden werk 0 489

Overige kasgeldleningen 0 2.200 

Rekening-courant met niet financiële instellingen 0 210 

Algemene crediteuren 2.294 3.034 

Loonbelasting en premieheffing 632 568 

Te betalen crediteuren Sociale Zaken 176 167 

Pensioenpremie 146 127 

Premie ziektekostenverzekering Sociale Zaken 15 12 

Overig 5 10 

Loonbelasting Sociale Zaken 0 8 

Totaal 3.268 6.825 
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Overlopende passiva
Deze post bestaat uit per balansdatum nog te betalen kosten en rente en vooruit ontvangen 
opbrengsten. De specificatie van deze post is als volgt:

Overlopende passiva (in € x 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Verplichting begrotingsjaar die in volgend 
begrotingsjaar tot betaling komt

1.630 1.475 

Overige vooruitontv. bedragen 694 414 

Totaal 2.324 1.889 

Specificatie overlopende passiva:

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:

Te betalen rente 314 316 

WMO 288 327 

Leerlingenvervoer 236 0 

Dienstverleningsovereenkomst Veenendaal (Soza) 135 86 

Inzameling afval 103 58 

Personele lasten gemeentelijke samenwerking 91 70 

Jeugd (o.a. afrekeningen voorgaande jaren) 77 144 

Meerkosten Corona Sociaal Domein 72 0 

Sociale zaken (Soza) 57 66 

Riolering 47 51 

Dienstverleningsovereenkomst Ede (Belastingen) 35 47 

Onderhoud glasvezel 0 47 

Overige 174 262 

Totaal te betalen kosten 1.630 1.475 

Overlopende passiva (in € x 1.000) vervolg 31-12-2020 31-12-2019

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

Personele kosten Omgevingsvergunningen 
en leges

373 99 

Restant bruidschat Kwintelooijen 112 147 

Bijdrage verkeersmaatregelen 100 100 

Parkeergarage Rhenense Hof 49 49 

Verkiezingen 2021 24 0 

Overig 35 19 

Totaal vooruitontvangen opbrengsten 694 414 

Totaal overlopende passiva 2.324 1.889 

H3 toelichting op de balans
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Voorschotbedragen uitkeringen met spec. Bestedingsdoel
Vanaf 2008 worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, niet 
meer gestort in de voorzieningen, maar gerubriceerd als vooruit ontvangen bedragen onder de overlopende passiva. Deze zijn als volgt:

Nog te besteden
bestemmingsmiddelen (in € x 1.000)

Beginsaldo
01-01-2020

Vermeerd.
baten

Vermind.
lasten

Eindsaldo
31-12-2020

TOZO-gelden 0 4.572 -1.786 2.787 

Wet Oke 250 560 -321 489 

Geluid 373 0 -180 193 

Stimulering verkeer 0 61 0 61 

Sportakkoorden 0 20 -2 18 

Toeslagenproblematiek 0 8 0 8 

Sport 0 22 -16 6 

Totaal 622 5.243 -2.305 3.561 
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Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de ge-
meente voor toekomstige jaren is verbonden
Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting.
De gemeente Rhenen heeft in verband met onzekerheid of fiscale verliezen in de toekomst 
gecompenseerd kunnen worden geen bedrag opgenomen onder de activa zijde van de 
gemeentelijke balans voor wat betreft het toekomstige recht op verliescompensatie krach-
tens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Per ultimo boekjaar bedragen de fiscale 
verliezen:

Verliescompensatie VPB (in € x 1.000) 2020

Recht op verliescompensatie 2019 circa  315 

Recht op verliescompensatie 2020 circa 5 

Recht op extra verliescompensatie 2020 over voorgaande jaren ivm 
vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst circa

165 

Totaal recht op verliescompensatie 485 

De niet uit de balansblijkende verplichtingen zien er als volgt uit voor het komende 
jaar:
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente 
voor toekomstige jaren is verbonden

Overeenkomsten:
Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet 
in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor 
toekomstige jaren is gebonden.

Niet uit de bal. blijkende verpl. (in € x 1.000)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 15.743

De niet uit de balansblijkende verplichtingen zien er als volgt uit 
voor het komende jaar:

Jeugdcontracten 3.941 

Bouw IKC 2.324 

Inhuur derden 1.490 

WMO contracten * 1.370 

Restantkredieten 1.253 

Dienstverleningsovereenkomst Soza Veenendaal 1.210 

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht 1.141 

Welzijnsproducten 866 

Software-/ onderhoudscontracten 488 

Vakantie en verlofdagen 297 

Subsidie Museum 240 

Schoonmaak 233 

Energie 232 

Dienstverleningsovereenkomst Belastingen Ede 215 

Verzekeringen 149 

Bijdrage AVU 142 

Overig 153 

15.743 

* 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, oplegging en incasso 
van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om 
privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau 
en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

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 volle-
digheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijk-
heid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte 
van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
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Gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen
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.
De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Gegarandeerde geldleningen achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Gewaarborgde geldleningen 
(in € x 1.000)

Oorspronkelijk
bedrag

Rente %
lening

Restant
1-1-2020

Mutaties
2020

Eindsaldo
31-12-2020

WSW geborgde leningen BNG 9.762 Tussen -0,45% en 4,6% 4.243 -2.294 6.537 

WSW geborgde leningen NWB 3.000 -3.000 0 

WSW geborgde leningen Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 5.000 0,23% 0 5.000 5.000 

Totaal 14.762 0 7.243 -294 11.537 

Dit betreft borgstellingen waarvoor WSW direct borg staat, het rijk indirect en de gemeente als achtervang.
WOZ-waarde van het bij WSW ingezette onderpand in gemeente Rhenen bedraagt € 415.323.000 (peildatum 1-1-2019).

Gegarandeerde leningen woningen
Dit betreft afgesloten geldleningen voor woningen, waarbij de gemeente Rhenen garant staat.

Garanstelling 
(in € x 1.000)

Rest risico
1-1-2020

Restant schuld
2020

Kapitaal
2020

Rest risico
31-12-2020

Gegarandeerde leningen woningen 219 404 -357 46 

Totaal 219 404 -357 46 

Overige garantstellingen

Garanstelling 
(in € x 1.000)

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage Restant
1-1-2020

Betalingen
2020

Eindsaldo
31-12-2020

Bouw kinderdagverblijf 545 - 113 -36 77 

Verbouw verenigingsgebouw 91 6,59% 74 -2 73 

Totaal 636 187 -38 150 
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Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp 
gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van 
Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen 
a, b en d (artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar 
T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten Aard controle R
Indicator: B1/01 

Aard controle R
Indicator: B1/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/03

Aard controle R
Indicator: B1/04 

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/06

11 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse edu-
catie 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 vroeg-
schoolse 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
Indicator: D8/01

Aard controle R
Indicator: D8/02

Aard controle R
Indicator: D8/03

Aard controle R
Indicator: D8/04

€ 268.538 € 34.090 € 18.456 € 249.975 

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 onderwijs-
achterstandenbeleid 

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren 
en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor-
matie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte 
middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijs-
achterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/08

1
2
3
4
5

IenW 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.

Indicator: E3/01
Aard controle R

Indicator: E3/02
Aard controle R

Indicator: E3/03
Aard controle R

Indicator: E3/04
Aard controle R

Indicator: E3/05
     R elortnoc draA

Indicator: E3/06
1 IenM/BSK-2014/238061
2 IenW/BSK-2018/245554 € 151.191 
3 IenW/BSK-2019/153525
4
5
6
7
8

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen 
(t/m jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld 
in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van 
Rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 
ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/10

Aard controle R
Indicator: E3/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/12

1 IenM/BSK-2014/238061 € 187.816 Nee
2 IenW/BSK-2018/245554 € 151.191 Nee
3 IenW/BSK-2019/153525 € 100.856 Nee
4
5
6
7
8

IenW 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

Indicator: E20/01
Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/02
Aard controle R

Indicator: E20/03
Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/04

€ 0 € 0 € 0 Nee

Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid van de op te leveren en de opge-
leverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type 
maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk 

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/08

1 IenW/BSK-2020/232497 Nee
2
3
4
5
6

0 

€ 0 
€ 0 
€ 0 

€ 0
€ 0
€ 0

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 
€ 0 

€ 0 
€ 0 
€ 0 

€ 0 
€ 0 
€ 0 

€ 0 
€ 0 

€ 0 



229

H3Single Information Single Audit (SISA)

Single Information Single Audit (SISA)

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van 
artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020                                      

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 gemeente-
deel 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 inkomensvoorzie-
ning oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oude-
re en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
te gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicator: G2/01

Aard controle R
Indicator: G2/02

Aard controle R
Indicator: G2/03

Aard controle R
Indicator: G2/04

Aard controle R
Indicator: G2/05

Aard controle R
Indicator: G2/06

€ 3.199.278 € 101.972 € 134.760 

Besteding (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) Loonkostensubsi-
die o.g.v. art. 10d Participatiewet 
(excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering 
(Ja/Nee) 

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levenson-
derhoud) (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)

Aard controle R
Indicator: G2/07

Aard controle R
Indicator: G2/08

Aard controle R
Indicator: G2/09

Aard controle R
Indicator: G2/10

Aard controle R
Indicator: G2/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/12

€ 32.395 € 1.793 € 211.647 

SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende zelfstan-
digen)_gemeentedeel 2020

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) uitvoerings- en 
onderzoekskosten artikel 56, 
eerste en tweede lid, Bbz 2004 
(exclusief 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 Open-
baar lichaam opgericht op grond van de Wgr.  

Aard controle R
Indicator: G3/01

Aard controle R
Indicator: G3/02

Aard controle R
Indicator: G3/03

Aard controle R
Indicator: G3/04

Aard controle R
Indicator: G3/05

Aard controle R
Indicator: G3/06

€ 13.720 € 4.300 

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020  

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrek-
king (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking 
(overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeente-
deel 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.
Indicator: G4/01

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle R
Indicator: G4/05

Aard controle R
Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.020.314 € 105.606 € 28.036 
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 268.538 € 30.157 
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 209.827 € 23.657 

Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) 
Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aan-
vragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 
22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering 
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09

Aard controle R
Indicator: G4/10

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/11

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 254 14 € 0 
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 63 5
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 63 4

Kopie 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.
Indicator: G4/12

Aard controle R
Indicator: G4/13

Aard controle R
Indicator: G4/14

Aard controle R
Indicator: G4/15

Aard controle R
Indicator: G4/16

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

€ 0 
€ 0 

€ 0 
€ 0 
€ 0 

€ 0 
€ 0 
€ 0 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0€ 0 Ja

€ 0 € 0€ 0
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VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen 
Rijksbijdrage - automatisch ingevuld

Gemeenten
Aard controle R.
Indicator: H4/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02

€ 19.708 € -782

Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van 
Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccom-
modaties) per project ten laste van Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en 
sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 
kosten per project ten laste van 
Rijksmiddelen 

Toelichting

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03

Aard controle R
Indicator: H4/04

Aard controle R
Indicator: H4/05

Aard controle R
Indicator: H4/06

Aard controle R
Indicator: H4/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08

1 SPUK20-803040 € 24.646 € 13.999 € 6.492 € 0 

2
3
4
5
6
7
8

Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van 
Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte 
van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automa-
tische berekening)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/09

Aard controle R
Indicator: H4/10

Aard controle R
Indicator: H4/11

1 SPUK20-803040 € 20.491 125%
2
3
4
5
6
7
8

VWS H8 Regeling Sportakkoord 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)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle R
Indicator: H8/01

Aard controle R
Indicator: H8/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05

€ 5.625 € 5.625 Nee€ 0 € 0 

Single Information Single Audit (SISA)
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Reserves en voorzieningen

Algemene reserves
Primitief

BGR2020
Aansluiting

BGR20->JRR19
Saldo

1-1-2020
Toevoeging

2020
mut

I/S
Onttrekking

2020
mut

I/S
Saldo

31-12-2020

A - Algemene Reserves

01 - Algemene reserve € 16.290.500 € 785.000 € 17.075.500 € 572.000 I € -2.574.500 I € 15.073.000

Totaal algemene reserves € 16.290.500 € 785.000 € 17.075.500 € 572.000 € -2.574.500 € 15.073.000

Bestemmingsreserves Primitief
BGR2020

Aansluiting
BGR20->JRR19

Saldo
1-1-2020

Toevoeging
2020

mut
I/S

Onttrekking
2020

mut
I/S

Saldo
31-12-2020

B - Bestemmingsreserves

02 - Uitvoering collegeprogramma € 215.000 € 113.500 € 328.500 € 92.500 I € -80.000 I € 341.000

05 - Bovenwijkse voorzieningen € 183.500 € 0 € 183.500 € 0 € 0 € 183.500

09 - Opleidingen en trainingen € 0 € 14.500 € 14.500 € 112.000 I € 0 € 127.000

10 - Knelpunten organisatie € -19.500 € 249.000 € 229.500 € 20.000 I € 0 € 249.500

14 - Restauratiefonds museum € 12.000 € 0 € 12.000 € 1.500 S € 0 € 13.500

16 - Wet werk en bijstand € 744.500 € 7.000 € 751.500 € 34.500 I € 0 € 786.000

17 - Groot gymmateriaal € 57.500 € -6.500 € 51.000 € 9.000 S € 0 € 60.000

18 - Sociaal Domein € 237.500 € 0 € 237.500 € 0 € -147.500 I € 90.000

24 - Duurzaamheid € 72.500 € 0 € 72.500 € 237.000 I € -12.000 I € 297.500

26 - Bodemsanering € 95.000 € 0 € 95.000 € 0 € 0 € 95.000

31 - Begraafplaatsen < € 10.000 € 63.500 € -3.500 € 60.000 € 4.000 S € -500 I € 64.000

32 - Werkmat. Remm. < € 10.000 € 124.500 € -16.000 € 108.500 € 19.500 S € -5.500 I € 122.500

35 - Sociale woningbouw € 191.000 € 0 € 191.000 € 7.000 I € 0 € 198.000

36 - Ruimtelijk ordening € 100.500 € 0 € 100.500 € 0 € -5.000 I € 95.500

42 - Stedelijke Vernieuwing € 81.500 € 0 € 81.500 € 0 € 0 € 81.500

43 - Lokaal onderwijsbeleid € 147.000 € -14.500 € 132.500 € 0 € -5.000 I € 128.000

45 - Armoedebestrijding € 151.500 € 97.000 € 248.500 € 0 € -20.500 I € 228.000

48 - Projectenreserve € 684.000 € -76.500 € 607.500 € 1.500 I € -216.000 I € 393.000

49 - Budgetoverheveling € 164.000 € 447.500 € 611.500 € 539.000 I € -243.500 I € 907.500
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Bestemmingsreserves vervolg Primitief
BGR2020

Aansluiting
BGR20->JRR19

Saldo
1-1-2020

Toevoeging
2020

mut
I/S

Onttrekking
2020

mut
I/S

Saldo
31-12-2020

53 - FoodValley € 37.500 € 0 € 37.500 € 22.500 I € -37.000 I € 23.000

55 - Kosten ruimen graven € 66.000 € 11.500 € 77.500 € 0 € -35.000 I € 42.000

56 - Mobiliteit FoodValley € 235.500 € 0 € 235.500 € 0 € -19.000 S € 216.500

57 - Ecologische VerbindingsZone € 48.500 € 0 € 48.500 € 0 € -48.000 S € 0

60 - Beheer Machinistenschool € 160.500 € 0 € 160.500 € 0 € 0 € 160.500

62 - Precario kabels en leidingen € 286.000 € -286.000 € 0 € 0 € 0 € 0

63 - Invest. in het Sociaal Domein € 284.000 € 18.500 € 302.500 € 0 € -2.500 I € 300.000

Totaal bestemmingsreserves € 4.422.500 € 555.500 € 4.978.000 € 1.101.000 € -877.000 € 5.201.500

C - Bruto methode reserves

13 - Inrichting rampenstaf € 0 € 11.500 € 11.500 € 0 € -6.000 € 6.000

20 - Sportaccommodaties € 60.000 € 4.000 € 64.000 € 0 € -2.000 S € 62.000

29 - Kapitaallasten Remmerden € 0 € 152.500 € 152.500 € 0 € -13.000 S € 139.500

44 - Lijsterberg € 631.500 € 0 € 631.500 € 0 € -22.000 S € 609.000

46 - Nieuwbouw gemeentehuis € 959.500 € 0 € 959.500 € 0 € -29.000 S € 930.500

54 - Het Bestegoed € 1.475.000 € 0 € 1.475.000 € 59.500 S € -68.500 S € 1.466.000

58 - Binnenstad West € 1.562.500 € 0 € 1.562.500 € 0 € -40.000 S € 1.522.500

61 - Cuneratoren € 781.000 € 0 € 781.000 € 0 € -18.500 S € 762.000

64 - Brandweerkazerne Elst € 1.398.000 € -740.000 € 658.000 € 0 € -63.500 S € 594.500

65 - Kunstgrasveld Elst € 307.000 € 0 € 307.000 € 0 € -26.500 S € 280.500

Totaal bruto methode reserves € 7.174.500 € -571.500 € 6.602.500 € 59.500 € -289.500 € 6.373.000

H3 reserves en voorzieningen
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Staat van voorzieningen
Primitief

BGR2020
Aansluiting

BGR20->JRR19
Saldo

1-1-2020
Toevoeging

2020
Onttrekking

2020
Saldo

31-12-2020

D - Voorzieningen

05 - Onderhoud gebouwen € 614.000 € 176.500 € 790.500 € 490.500 € -221.500 € 1.059.000

06 - Onderhoud wegen € 139.500 € 82.000 € 221.500 € 275.000 € -76.500 € 420.000

09 - Voorziening lijkbezorging € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

11 - Grondexploitaties € 14.500 € 0 € 14.500 € 120.000 € 0 € 134.500

14 - Riolering € 446.000 € 155.500 € 601.500 € 25.500 € -416.000 € 211.000

15 - Afval € 0 € 81.500 € 81.500 € 0 € -81.500 € 0

16 - Uitgest. invest. & ond. Riolering € 86.500 € -50.000 € 36.500 € 22.000 € -36.500 € 22.000

17 - Uitgest. invest. & ond. Afval € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

19 - Rioolvervangingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

20 - Egalisatie lijkbezorging € 0 € 253.500 € 253.500 € 1.863.500 € -33.000 € 2.084.500

21 - Egalisatie ruimen graven € 0 € 21.000 € 21.000 € 0 € -21.000 € 0

Totaal voorzieningen € 1.300.500 € 719.500 € 2.020.000 € 2.796.500 € -886.000 € 3.931.000
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R00001 - Algemene reserve vrij besteedbaar
Doel: Reserve ter egalisatie van de jaarlijkse rekeninguitkomsten

Prim. begroting € 16.290.500

Correctie balans € 785.000

Saldo 01-01-2020 € 17.075.500

Toevoegingen € 186.000 Winstneming grondexploitatie Bosje fase 3

€ 386.000 Toevoeging Precariobelasting

Saldo toevoeging € 572.000

Onttrekkingen € -172.500 Resultaat 2019

€ -45.500 Toekomst- en omgevingsvisie

€ -43.000 Realiseren van diverse veiligheidsmaatregelen

€ -52.000 Onttrekking pensioen voormalige collegeleden

€ -10.000 Kosten project doorontwikkeling financieel beheer

€ -1.576.000 Meerjarige afkoopsommen lijkbezorging die in het verleden ontvangen zijn toegevoegd aan  
algemene reserve tot 2019. Nu overgeheveld om periode te kunnen matchen met de duur  
afkooptermijn.

€ -48.000 Onttrekking voormalig personeel

€ -275.000 Afboeken boekwaarde voormalig Dorpshuis Elst 1-1-2020

€ -175.000 Afboeken boekwaarde Woudmees 1-1-2020

€ -32.500 Implementatie omgevingswet 2020

€ -10.000 Onttrekking t.b.v. motie Licht in het duister

€ -64.500 Extra verlies bij afsluiting grondexploitatie Buitenwal

€ -65.500 Onttrekking t.b.v.  accommodatie en vastgoed Gastland

€ -4.000 Overige onttrekkingen < € 5.000 waaronder planschade

Saldo onttrekking -€ 2.574.500

Saldo 31-12-2020 € 15.073.000

Algemene reserves
De Algemene reserve wordt beschouwd als de belangrijkste component van het financiële weerstandsvermogen, als onderdeel van het risicomanagement. 
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de middelen die nodig zijn om niet in financiële problemen te komen als zich tegenvallers voordoen. 
De reservemutaties liggen vast in de Nota reserves & voorzieningen of zijn onderbouwd door een afzonderlijk raadsbesluit.

H3 reserves en voorzieningen
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R00002 - Uitvoering Collegeprogramma
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van activiteiten 
uit het collegeprogramma.

Saldo 01-01-2020 € 328.500

Toevoeging
€ 92.500

Toevoeging niet besteed budget reserve 
collegeprogramma 2020.

Onttrekking
€ -80.000

Ontrekking maatregelen en aanpak 
ondermijning. 

Saldo 31-12-2020 € 341.000

R00005 - Bovenwijkse voorzieningen
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het bekostigen van bovenwijkse voorzieningen

Saldo 01-01-2020 € 183.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 183.500

R00009 - Opleidingen en trainingen
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor opleidingen en trainingen van het personeel.

Saldo 01-01-2020 € 14.500

Toevoeging
€ 112.000

Toevoeging niet besteed budget 
opleidingen en trainingen

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 127.000

R00010 - Knelpunten organisatie
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van personeel

Saldo 01-01-2020 € 229.500

Toevoeging
€ 20.000

Toevoeging egalisatie knelpuntenbudget 
exploitatie

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 249.500

R00013 - Inrichting rampenstaf
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
kapitaallasten van de inrichting van de rampenstaf.kapitaallasten van de inrichting van de rampenstaf.

Saldo 01-01-2020 € 11.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -6.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 6.000

R00014 - Restauratiefonds museumR00014 - Restauratiefonds museum
Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de conditie van de collectie van het museum Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de conditie van de collectie van het museum 
op peil te houden.op peil te houden.

Saldo 01-01-2020 € 12.000

Toevoeging € 1.500 Reguliere jaarlijkse toevoeging. 

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 13.500

R00016 - Wet werk en bijstand (inkomensdeel)
Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de financiële gevolgen van de open-einde 
regeling WWB op te vangen.

Saldo 01-01-2020 € 751.500

Toevoeging
€ 34.500

Toevoeging WWB tot 20% van de 
definitieve beschikking 2020

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 786.000

R00017 - Groot gymmateriaal
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van groot gymmateriaal.

Saldo 01-01-2020 € 51.000

Toevoeging € 9.000 Reguliere jaarlijkse toevoeging. 

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 60.000

Bestemmingsreserves
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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

Saldo 01-01-2020 € 237.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -147.500 Onttrekking t.b.v. WMO uitgaven 2020

Saldo 31-12-2020 € 90.000

R00020 - Sportaccommodaties
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten 
van verschillende sportaccommodaties.

Saldo 01-01-2020 € 64.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -2.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 62.000

R00024 - Energiebeperking / Duurzaamheid
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de stimulering van activiteiten en projecten 
op gebied van duurzaamheid.

Saldo 01-01-2020 € 72.500

Toevoeging

€ 237.000

Bij de resultaatbestemming jaarrekening 
2019 is bepaald dat het bij de december-
circulaire 2019 ontvangen bedrag voor 
energietransitie wordt toegevoegd aan de 
reserve energiebeperking/duurzaamheid. 

Onttrekking € -12.000 Onttrekking voor energieloket 2020

Saldo 31-12-2020 € 297.500

R00026 - Bodemsanering
Doel: Deze reserve wordt gebruikt als buffer voor onverwachte bodemsaneringen 
van gemeentelijke gronden.

Saldo 01-01-2020 € 95.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 95.000

R00029 - Kapitaallasten Remmerden
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van een deel van 
de afschrijvingslasten van de gemeentewerf. 

Saldo 01-01-2020 € 152.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -13.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten 

Saldo 31-12-2020 € 139.500

R00031 - Investeringen begraafplaatsen < € 10.000
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van het klein werkmaterieel op 
de begraafplaatsen.

Saldo 01-01-2020 € 60.000

Toevoeging € 4.000 Reguliere jaarlijkse toevoeging. 

Onttrekking
€ -500

Onttrekking voor aanschaf klein
werkmaterieel begraafplaatsen.

Saldo 31-12-2020 € 64.000

R00032 - Investeringen werkmaterieel < € 10.000
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor vervanging van kleine materiele
investeringen van de buitendienst. 

Saldo 01-01-2020 € 108.500

Toevoeging € 19.500 Reguliere jaarlijkse toevoeging. 

Onttrekking
€ -5.500

Onttrekking voor aanschaf klein 
werkmaterieel begraafplaatsen.

Saldo 31-12-2020 € 122.500

H3 reserves en voorzieningen
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R00035 - Vereveningsfonds
Doel: Deze reserve wordt gebruikt om invulling te geven aan de behoefte om sociale 
huurwoningen en woningen voor de lage middeninkomens te realiseren.

Saldo 01-01-2020 € 191.000

Toevoeging
€ 7.000

Toevoeging ontvangen boeteclausule
sociale koopwoning project Vogelenzang.

Onttrekking €  0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 198.000

R00036 - Ruimtelijke ordening
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het actueel houden van de bestemmings-
plannen.

Saldo 01-01-2020 € 100.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking
€ -5.000

Onttrekking voor visie plangebied 
Gedachteniskerk.

Saldo 31-12-2020 € 95.500

R00042 - Stedelijke Vernieuwing
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het project ‘Woon Bewust’.

Saldo 01-01-2020 € 81.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 81.500

R00043 - Lokaal onderwijsbeleid
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor inzetten van middelen voor het lokaal 
onderwijsbeleid. 

Saldo 01-01-2020 € 132.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -5.000 Onttrekking voor uitgaven LOB 2020.

Saldo 31-12-2020 € 128.000

R00044 - Lijsterberg
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
kapitaallasten van MFC Lijsterberg.

Saldo 01-01-2020 € 631.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -22.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten 

Saldo 31-12-2020 € 609.000

R00045 - Armoedebestrijding
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor projecten ter financiële ondersteuning
van inwoners met minimumloon.

Saldo 01-01-2020 € 248.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -15.000 Onttrekking voor activiteiten jobhulp.

Onttrekking
€ -5.500

Diverse uitgaven w.o. verstrekken van 
mondkapjes (motie armoedebestrijding bij 
jaarrekening 2019)

Saldo 31-12-2020 € 228.000

R00046 - Nieuwbouw gemeentehuis
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke)  dekking van de 
kapitaallasten van het gemeentehuis.

Saldo 01-01-2020 € 959.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -29.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 930.500
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R00048 - Projectenreserve
Doel: Deze reserve wordt gebruikt om de middelen voor meerjarige 
exploitatieprojecten beschikbaar te houden.

Saldo 01-01-2020 € 607.500

Toevoeging € 1.500 Toevoeging vanuit project Kwintelooijen

Onttrekking
€ -36.000

Onttrekking voor project digitalisering 
bouwvergunningen.

Onttrekking € -169.000 Onttrekking voor regiodeal Foodvalley.

Onttrekking € -10.500 Onttrekking voor motie passantenhaven.

Saldo 31-12-2020 € 393.000

R00049 - Budgetoverheveling
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het overhevelen van budgetten naar een 
volgend kalenderjaar.

Saldo 01-01-2020 € 611.500

Toevoeging
€ 539.000

Overheveling budgetten van 2020 naar 
2021

Onttrekking
€ -243.500

Uitgaven ten laste van budgetover- 
hevelingen voor 2020

Saldo 31-12-2020 € 907.500

R00053 - FoodValley
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor projecten binnen de Regio Foodvalley.

Saldo 01-01-2020 € 37.500

Toevoeging
€ 22.500

Toevoeging egalisatie restantbudget 
Foodvalley.

Onttrekking € -25.000 Onttrekking voor regiodeal Foodvalley.

Onttrekking
€ -12.000

Onttrekking voor Foodvalley programma 
voedsel en eiwittransitie.

Saldo 31-12-2020 € 23.000

R00054 - Het Bestegoed
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaal-
lasten van het ‘Het Bestegoed’.

Saldo 01-01-2020 € 1.475.000

Toevoeging € 59.500 Reguliere jaarlijkse toevoeging. 

Onttrekking € -68.500 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 1.466.000

R00055 - Kosten ruimen graven
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking van de kosten voor het ruimen 
van graven 

Saldo 01-01-2020 € 77.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking
€ -35.000

Onttrekking t.b.v. het  ruimen van graven in 
2020.

Saldo 31-12-2020 € 42.000

R00056 - Mobiliteit FoodValley
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse bijdrage 
aan het Mobiliteitsfonds FoodValley

Saldo 01-01-2020 € 235.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -19.000 Reguliere jaarlijkse onttrekking voor 
regiobijdrage mobiliteit.

Saldo 31-12-2020 € 216.500

R00057 - Economische VerbindingsZone (EVZ)
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
kapitaallasten van de ecologische verbindingszone

Saldo 01-01-2020 € 48.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -48.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 0

H3 reserves en voorzieningen
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R00058 - Herinrichting Binnenstad West
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
kapitaallasten van het centrumplan

Saldo 01-01-2020 € 1.562.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -40.000 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 1.522.500

R00060 - Beheer Machinistenschool
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor het onderhouden van de parkeerplaats aan 
de Oude Weg en de steiger aan de Nederrijn

Saldo 01-01-2020 € 160.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 160.500

R00061 - Restauratie Cuneratoren
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaal-
lasten van de Cuneratoren

Saldo 01-01-2020 € 781.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -18.500 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 762.000

R00062 - Precario kabels en leidingen
Doel: Deze reserve wordt gebruikt om vooruitlopend op de wet- en regelgeving 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 kabels en leidingen (in 2022) een deel van de opbrengst kabels en leidingen  toe te 
voegen aan deze reserve   voegen aan deze reserve   

Saldo 01-01-2020 € 0

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 0

R00063 - Investeringen in het Sociaal Domein
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor investeringen in het Sociaal Domein o.a. Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor investeringen in het Sociaal Domein o.a. 
voor wijkgericht werken en het project alcoholmatiging.voor wijkgericht werken en het project alcoholmatiging.

Saldo 01-01-2020 € 302.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -2.500 Onttrekking voor uitgaven initiatievenfonds.

Saldo 31-12-2020 € 300.000

R00064 - Brandweerkazerne Elst
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaal-
lasten van de brandweerkazerne Elst

Saldo 01-01-2020 € 658.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -63.500 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 594.500

R00065 - Kunstgrasveld Elst
Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de Doel: Deze reserve wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) dekking van de 
kapitaallasten van het kunstgrasveld in Elstkapitaallasten van het kunstgrasveld in Elst

Saldo 01-01-2020 € 307.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -26.500 Jaarlijkse onttrekking kapitaallasten

Saldo 31-12-2020 € 280.500
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V00005 - Onderhoud gebouwen
Doel: Het gelijkmatig verdelen van kosten van onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen over de jaren.

Saldo 01-01-2020 € 790.500

Toevoeging
€ 490.500

Toevoeging onderhoudsvoorziening op basis van 
het meerjarenonderhoudsplan

Onttrekkingen

€ -221.500

Vrijval ter dekking van kosten groot 
onderhoud gebouwen, zoals Het Huis van de 
gemeente, de brandweerkazerne Rhenen en de 
gymzalen Achterberg en Lijsterberg. 

Saldo 31-12-2020 € 1.059.000

V00006 - Onderhoud wegen
Doel: Het gelijkmatig verdelen van kosten van onderhoud van de 
gemeentelijke wegen over de jaren.

Saldo 01-01-2020 € 221.500

Toevoeging
€ 275.000

Toevoeging onderhoudsvoorziening op basis van 
het meerjarenonderhoudsplan

Onttrekkingen

€ -76.500

Vrijval ter dekking van kosten groot onderhoud 
wegen en een bijdrage vanuit de voorziening 
voor de projecten de Opslag (11.000) en Spoor-
laan (50.000).

Saldo 31-12-2020 € 420.000

V00011 - Grondexploitaties
Doel: Voorziening voor nog te maken civiele kosten van verschillende projecten.

Saldo 01-01-2020 € 14.500

Toevoeging
€ 120.000

Toevoeging voor afrondende werkzaamheden bij 
project het Bosje fase 3 en Buitenwal.

Onttrekkingen € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 134.500

V00014 - Riolering
Doel: Opvangen van schommelingen in de baten en lasten lopende het
 begrotingsjaar en in de jaarlijkse tarieven.

Saldo 01-01-2020 € 601.500

Toevoeging € 25.500 Toevoeging exploitatieresultaat riolering 2020

Onttrekking
€ -416.000

Inzet voorziening riolering voor een beperkte 
stijging van de woonlasten in 2020.

Saldo 31-12-2020 € 211.000

V00015 - Afval
Doel: Opvangen van schommelingen in de baten en lasten lopende het 
begrotingsjaar en in de jaarlijkse tarieven.

Saldo 01-01-2020 € 81.500

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € -81.500 Egalisatie resultaat afval

Saldo 31-12-2020 € 0

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Zij bevatten voorziene lasten in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang min of meer onzeker is. 
Voorzieningen kunnen ook betrekking hebben op verplichtingen van bepaalde kosten die in de tijd onregelmatig gespreid zijn.
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V00016 - Uitgestelde investeringen RioleringV00016 - Uitgestelde investeringen Riolering
Doel: Reserveren van kaplasten van nog niet afgeronde investeringen en 
onderhoudswerkzaamheden

Saldo 01-01-2020 € 36.500

Toevoeging
€ 22.000

Werkzaamheden ruimtelijke adaptatie schuiven 
deels door naar 2021.

Onttrekking
€ -36.500

Inzet voorziening uitgestelde investeringen 
riolering voor een beperkte stijging van de 
woonlasten in 2020.

Saldo 31-12-2020 € 22.000

V00017 - Uitgestelde investeringen Afval
Doel: Reserveren van kaplasten van nog niet afgeronde investeringen en 
onderhoudswerkzaamheden

Saldo 01-01-2020 € 0

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 0

V00019 - Rioolvervangingen
Doel: Reserveren van middelen ter dekking van vervangingen rioleringen

Saldo 01-01-2020 € 0

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking € 0 Geen mutaties.

Saldo 31-12-2020 € 0

V00020 - Egalisatie lijkbezorging
Doel: Reserveren van middelen ter dekking van jaarlijkse kosten onderhoud graven

Saldo 01-01-2020 € 253.500

Toevoeging

€ 1.863.500

Eenmalige dotatie afkoopsommen groot on-
derhoud die in het verleden als onderdeel van 
resultaat jaarrekening zijn toegevoegd aan de al-
gemene reserve (1.576.000). Plus dotatie huidig 
jaar (267.000) en overheveling van voorziening 
V00021 - Egalisatie ruimen graven (21.000)

Onttrekking € -33.000 Jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie

Saldo 31-12-2020 € 2.084.500

V00021 - Egalisatie ruimen graven
Doel: Reserveren van middelen ter dekking van het ruimen van graven

Saldo 01-01-2020 € 21.000

Toevoeging € 0 Geen mutaties.

Onttrekking
€ -21.000

Overheveling naar V00020-egalisatie
lijkbezorging. 

Saldo 31-12-2020 € 0
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Investeringsoverzicht

Activa
nummer

Verleend
krediet

 
Naam/omschrijving investering

Restant op 1-1-2020 Nieuw krediet 2020  
Investering

Realisatie 2020 Restant per 31-12-2020

Vrijval bij JRR2020 Overhevelen naar 2021Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage

A03013 € 3.371.000 Restauratie Cuneratoren € 0 € 0 € 0 € 0 Restauratie Cuneratoren € 0 € -4.000 € 0 € -4.000 € -4.000 € 0

A03014 € 100.000 Keermuur stadswallen € 0 € 0 € 100.000 € 0 Keermuur stadswallen € -70.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 30.000

A03033 € 50.000 Museumkwartier - Verpl. Rode kruis € 50.000 € 0 € 0 € 0 MK - Verpl. Rode kruis € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000

A03025 € 3.631.000 Ver-/nieuwbouw Daltonschool € 3.544.500 € 0 € 0 € 0 Ver-/nieuwbouw Daltonschool € -577.000 € 0 € 2.967.500 € 0 € 0 € 2.967.500

A03036 € 1.683.500 Brandweerkazerne Elst € 81.500 € 0 € 0 € 0 Brandweerkazerne Elst € -32.000 € 0 € 49.500 € 0 € 12.500 € 37.000

 € 8.835.500 Gebouwen € 3.676.000 € 0 € 100.000 € 0 Gebouwen € -679.000 € -4.000 € 3.097.000 € -4.000 € 8.500 € 3.084.500

A04536 € 150.000 Investeringen begraafplaatsen € 0 € 0 € 0 € 0 Investeringen begraafplaatsen € -14.000 € 0 € -14.000 € 0 € -14.000 € 0

 € 150.000 Grond, weg en waterbouw (economisch) € 0 € 0 € 0 € 0 Gebouwen € -14.000 € 0 € -14.000 € 0 € -14.000 € 0

A04030 € 60.000 Herinrichting Franseweg € 50.000 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Franseweg € -9.000 € 0 € 41.000 € 0 € 0 € 41.000

A04043 € 35.000 De Opslag € 28.500 € 0 € 0 € 0 De Opslag € -32.000 € 0 € -3.500 € 0 € -3.500 € 0

A04046 € 45.000 Parkeerplaats de Brakken € 0 € 0 € 45.000 € 0 Parkeerplaats de Brakken € -39.500 € 0 € 5.500 € 0 € 5.500 € 0

A04523 € 765.000 Rioolbeschadiging Zwarteweg € 0 € 0 € 0 € 0 Rioolbeschadiging Zwarteweg € -500 € 0 € -500 € 0 € -500 € 0

A04524 € 420.000 VK Zwarteweg 2e fase € 33.000 € 0 € 380.000 € 0 VK Zwarteweg 2e fase € -48.000 € 0 € 365.000 € 0 € 0 € 365.000

A04527 € 1.374.000 Herinrichting Ericalaan € 1.220.500 € -20.000 € 0 € 0 Herinrichting Ericalaan € -1.004.500 € 0 € 216.000 € -20.000 € 0 € 196.000

A04532 € 30.000 VK Herinrichting Achterbergsestraatweg € 23.500 € 0 € 0 € 0 VK Herinr Achterbergsestraatweg € 0 € 0 € 23.500 € 0 € 0 € 23.500

A04541 € 50.000 Riool Batuinweg - Dokter Wallerstraat € 33.000 € 0 € 0 € 0 Batuinweg - Dokter Wallerstraat € -17.500 € 0 € 15.500 € 0 € 15.500 € 0

A04542 € 69.500 Aanleg WADI’s € 47.000 € -30.000 € 32.500 € 0 Aanleg WADI’s € -91.500 € 30.000 € -12.000 € 0 € -12.000 € 0

A04543 € 22.500 Riool Cunera en Zandweg € 7.000 € 0 € 0 € 0 Riool Cunera en Zandweg € -2.500 € 0 € 4.500 € 0 € 4.500 € 0

A04545 € 25.000 Vervanging IBA € 25.000 € 0 € 0 € 0 Vervanging IBA € -21.000 € 0 € 4.000 € 0 € 0 € 4.000

A04544 € 20.000 Rioolgemaal De Dijk Achterberg € 10.500 € 0 € 0 € 0 Rioolgemaal De Dijk Achterberg € -8.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.000 € 0

A04540 € 125.000 Utrechtsestraatweg-Rotonde € 110.500 € 0 € 0 € 0 Utrechtsestraatweg-Rotonde € -98.000 € 0 € 12.500 € 0 € 12.500 € 0

 € 3.041.000 Riool en afval (met heffing) € 1.588.500 € -50.000 € 457.500 € 0 Gebouwen € -1.372.500 € 30.000 € 673.500 € -20.000 € 24.000 € 629.500

A04527 € 150.000 Herinrichting Ericalaan € 150.000 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Ericalaan € -160.000 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0

A03025 € 287.000 Openbare ruimte nieuwbouw Daltonschool € 287.000 € 0 € 0 € 0 OR nieuwbouw Daltonschool € -9.500 € 0 € 277.500 € 0 € 0 € 277.500

A04030 € 50.000 Herinrichting Franseweg € -31.500 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Franseweg € -23.500 € 0 € -55.000 € 0 € 0 € -55.000

A04035 € 115.000 Trottoir Cuneraweg € 39.500 € 0 € 0 € 0 Trottoir Cuneraweg € -4.000 € 0 € 35.500 € 0 € 35.500 € 0

A04036 € 30.000 VK Parkeren Binnenstad € 37.500 € 0 € 0 € 0 VK Parkeren Binnenstad € -22.500 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 15.000
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Activa
nummer

Verleend
krediet

 
Naam/omschrijving investering

Restant op 1-1-2020 Nieuw krediet 2020  
Investering

Realisatie 2020 Restant per 31-12-2020

Vrijval bij JRR2020 Overhevelen naar 2021Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage

A03013 € 3.371.000 Restauratie Cuneratoren € 0 € 0 € 0 € 0 Restauratie Cuneratoren € 0 € -4.000 € 0 € -4.000 € -4.000 € 0

A03014 € 100.000 Keermuur stadswallen € 0 € 0 € 100.000 € 0 Keermuur stadswallen € -70.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 30.000

A03033 € 50.000 Museumkwartier - Verpl. Rode kruis € 50.000 € 0 € 0 € 0 MK - Verpl. Rode kruis € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000

A03025 € 3.631.000 Ver-/nieuwbouw Daltonschool € 3.544.500 € 0 € 0 € 0 Ver-/nieuwbouw Daltonschool € -577.000 € 0 € 2.967.500 € 0 € 0 € 2.967.500

A03036 € 1.683.500 Brandweerkazerne Elst € 81.500 € 0 € 0 € 0 Brandweerkazerne Elst € -32.000 € 0 € 49.500 € 0 € 12.500 € 37.000

 € 8.835.500 Gebouwen € 3.676.000 € 0 € 100.000 € 0 Gebouwen € -679.000 € -4.000 € 3.097.000 € -4.000 € 8.500 € 3.084.500

A04536 € 150.000 Investeringen begraafplaatsen € 0 € 0 € 0 € 0 Investeringen begraafplaatsen € -14.000 € 0 € -14.000 € 0 € -14.000 € 0

 € 150.000 Grond, weg en waterbouw (economisch) € 0 € 0 € 0 € 0 Gebouwen € -14.000 € 0 € -14.000 € 0 € -14.000 € 0

A04030 € 60.000 Herinrichting Franseweg € 50.000 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Franseweg € -9.000 € 0 € 41.000 € 0 € 0 € 41.000

A04043 € 35.000 De Opslag € 28.500 € 0 € 0 € 0 De Opslag € -32.000 € 0 € -3.500 € 0 € -3.500 € 0

A04046 € 45.000 Parkeerplaats de Brakken € 0 € 0 € 45.000 € 0 Parkeerplaats de Brakken € -39.500 € 0 € 5.500 € 0 € 5.500 € 0

A04523 € 765.000 Rioolbeschadiging Zwarteweg € 0 € 0 € 0 € 0 Rioolbeschadiging Zwarteweg € -500 € 0 € -500 € 0 € -500 € 0

A04524 € 420.000 VK Zwarteweg 2e fase € 33.000 € 0 € 380.000 € 0 VK Zwarteweg 2e fase € -48.000 € 0 € 365.000 € 0 € 0 € 365.000

A04527 € 1.374.000 Herinrichting Ericalaan € 1.220.500 € -20.000 € 0 € 0 Herinrichting Ericalaan € -1.004.500 € 0 € 216.000 € -20.000 € 0 € 196.000

A04532 € 30.000 VK Herinrichting Achterbergsestraatweg € 23.500 € 0 € 0 € 0 VK Herinr Achterbergsestraatweg € 0 € 0 € 23.500 € 0 € 0 € 23.500

A04541 € 50.000 Riool Batuinweg - Dokter Wallerstraat € 33.000 € 0 € 0 € 0 Batuinweg - Dokter Wallerstraat € -17.500 € 0 € 15.500 € 0 € 15.500 € 0

A04542 € 69.500 Aanleg WADI’s € 47.000 € -30.000 € 32.500 € 0 Aanleg WADI’s € -91.500 € 30.000 € -12.000 € 0 € -12.000 € 0

A04543 € 22.500 Riool Cunera en Zandweg € 7.000 € 0 € 0 € 0 Riool Cunera en Zandweg € -2.500 € 0 € 4.500 € 0 € 4.500 € 0

A04545 € 25.000 Vervanging IBA € 25.000 € 0 € 0 € 0 Vervanging IBA € -21.000 € 0 € 4.000 € 0 € 0 € 4.000

A04544 € 20.000 Rioolgemaal De Dijk Achterberg € 10.500 € 0 € 0 € 0 Rioolgemaal De Dijk Achterberg € -8.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.000 € 0

A04540 € 125.000 Utrechtsestraatweg-Rotonde € 110.500 € 0 € 0 € 0 Utrechtsestraatweg-Rotonde € -98.000 € 0 € 12.500 € 0 € 12.500 € 0

 € 3.041.000 Riool en afval (met heffing) € 1.588.500 € -50.000 € 457.500 € 0 Gebouwen € -1.372.500 € 30.000 € 673.500 € -20.000 € 24.000 € 629.500

A04527 € 150.000 Herinrichting Ericalaan € 150.000 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Ericalaan € -160.000 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0

A03025 € 287.000 Openbare ruimte nieuwbouw Daltonschool € 287.000 € 0 € 0 € 0 OR nieuwbouw Daltonschool € -9.500 € 0 € 277.500 € 0 € 0 € 277.500

A04030 € 50.000 Herinrichting Franseweg € -31.500 € 0 € 0 € 0 Herinrichting Franseweg € -23.500 € 0 € -55.000 € 0 € 0 € -55.000

A04035 € 115.000 Trottoir Cuneraweg € 39.500 € 0 € 0 € 0 Trottoir Cuneraweg € -4.000 € 0 € 35.500 € 0 € 35.500 € 0

A04036 € 30.000 VK Parkeren Binnenstad € 37.500 € 0 € 0 € 0 VK Parkeren Binnenstad € -22.500 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 15.000
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Activa
nummer

Verleend
krediet

 
Naam/omschrijving investering

Restant op 1-1-2020 Nieuw krediet 2020  
Investering

Realisatie 2020 Restant per 31-12-2020

Vrijval bij JRR2020 Overhevelen naar 2021Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage

A04047 € 20.000 Ombouw groen Heuvelrug tuin € 0 € 0 € 20.000 € 0 Ombouw groen Heuvelrug tuin € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000

A04038 € 60.000 VK Nieuwe Veenendaalseweg € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 VK Nwe V’daalseweg € -54.500 € 0 € 45.500 € 0 € 0 € 45.500

A04041 € 100.000 VK verkeer Kwintelooijen € 72.500 € 0 € 0 € 0 VK verkeer Kwintelooijen € -10.000 € 0 € 62.500 € 0 € 0 € 62.500

A04043 € 0 De Opslag € 0 € 0 € 0 € 0 De Opslag € -13.500 € 0 € -13.500 € 0 € -13.500 € 0

A04044 € 60.000 Verkeersmaatreg. Schoolweg / Irenestraat € 29.500 € 0 € 0 € 0 Schoolweg / Irenestraat € -7.000 € 0 € 22.500 € 0 € 22.500 € 0

A08010 € 846.030 Overname lichtmasten (25 jaar) € 0 € 0 € 541.965 € 0 Openbare verlichting € -479.663 € 0 € 62.302 € 0 € 0 € 62.302

A08010 Overname lichtmasten (15 jaar) € 0 € 0 € 269.850 € 0 Openbare verlichting € -239.707 € 0 € 30.143 € 0 € 0 € 30.143

A08010 Overname lichtmasten (7 jaar) € 0 € 0 € 34.440 € 0 Openbare verlichting € -30.593 € 0 € 3.847 € 0 € 0 € 3.847

A08010 Overname lichtmasten (2 jaar) € 0 € 0 € 5.920 € 0 Openbare verlichting € -5.259 € 0 € 661 € 0 € 0 € 661

A08010 € 68.000 Jaarlijkse vervanging lichtmasten (40 jaar) € 0 € 0 € 68.000 € 0 Openbare verlichting € -39.965 € 0 € 28.035 € 0 € 0 € 28.035

A08010 € 588.825 Overname armaturen (12 jaar) € 0 € 0 € 414.895 € 0 Openbare verlichting € -370.313 € 0 € 44.582 € 0 € 0 € 44.582

A08010 Overname armaturen (7 jaar) € 0 € 0 € 129.600 € 0 Openbare verlichting € -115.123 € 0 € 14.477 € 0 € 0 € 14.477

A08010 Overname armaturen (2 jaar) € 0 € 0 € 44.330 € 0 Openbare verlichting € -39.379 € 0 € 4.951 € 0 € 0 € 4.951

A08010 € 154.000 Jaarlijkse vervanging armaturen € 0 € 0 € 154.000 € 0 Openbare verlichting € -139.613 € 0 € 14.387 € 0 € 0 € 14.387

A04045 € 120.000 Spoorlaan € 33.500 € 0 € 0 € 0 Spoorlaan € 0 € 0 € 33.500 € 0 € 33.500 € 0

A04046 € 121.000 Parkeerplaats de Brakken € 0 € 0 € 121.000 € 0 Parkeerplaats de Brakken € -104.000 € 0 € 17.000 € 0 € 17.000 € 0

 € 2.847.000 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) € 668.000 € 0 € 1.854.000 € 0 Gebouwen € -1.868.115 € 0 € 653.885 € 0 € 85.000 € 568.885

A06003 € 30.000 Aanhang strooimachine (Z1-4) € 0 € 0 € 30.000 € 0 Aanhang strooimachine (Z1-4) € -29.500 € 0 € 500 € 0 € 500 € 0

A06004 € 30.000 Inzamelpers (W10) € 0 € 0 € 30.000 € 0 Inzamelpers (W10) € -30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A06006 € 97.500 Vervanging tractor € 0 € 0 € 97.500 € 0 Stratos strooier € -97.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

 € 157.500 Vervoersmiddelen € 0 € 0 € 157.500 € 0 Gebouwen € -157.000 € 0 € 500 € 0 € 500 € 0

A08000 € 125.000 Software Financiele administratie € 0 € 0 € 0 € 0 Software Fin. administratie € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0

A08027 € 50.000 Vervanging meubilair € 18.500 € 0 € 0 € 0 Vervanging meubilair € -21.500 € 0 € -3.000 € 0 € -3.000 € 0

A08038 € 40.000 UPS serverruimte € 0 € 0 € 40.000 € 0 UPS serverruimte € -46.000 € 0 € -6.000 € 0 € -6.000 € 0

 € 215.000 Inventaris € 18.500 € 0 € 40.000 € 0 Gebouwen € -68.500 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0

 

 € 15.246.000 Totaal € 5.951.000 € -50.000 € 2.609.000 € 0 Totaal € -4.159.115 € 26.000 € 4.400.885 € -24.000 € 94.000 € 4.282.885
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Activa
nummer

Verleend
krediet

 
Naam/omschrijving investering

Restant op 1-1-2020 Nieuw krediet 2020  
Investering

Realisatie 2020 Restant per 31-12-2020

Vrijval bij JRR2020 Overhevelen naar 2021Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage Bruto inv. Bijdrage

A04047 € 20.000 Ombouw groen Heuvelrug tuin € 0 € 0 € 20.000 € 0 Ombouw groen Heuvelrug tuin € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000

A04038 € 60.000 VK Nieuwe Veenendaalseweg € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 VK Nwe V’daalseweg € -54.500 € 0 € 45.500 € 0 € 0 € 45.500

A04041 € 100.000 VK verkeer Kwintelooijen € 72.500 € 0 € 0 € 0 VK verkeer Kwintelooijen € -10.000 € 0 € 62.500 € 0 € 0 € 62.500

A04043 € 0 De Opslag € 0 € 0 € 0 € 0 De Opslag € -13.500 € 0 € -13.500 € 0 € -13.500 € 0

A04044 € 60.000 Verkeersmaatreg. Schoolweg / Irenestraat € 29.500 € 0 € 0 € 0 Schoolweg / Irenestraat € -7.000 € 0 € 22.500 € 0 € 22.500 € 0

A08010 € 846.030 Overname lichtmasten (25 jaar) € 0 € 0 € 541.965 € 0 Openbare verlichting € -479.663 € 0 € 62.302 € 0 € 0 € 62.302

A08010 Overname lichtmasten (15 jaar) € 0 € 0 € 269.850 € 0 Openbare verlichting € -239.707 € 0 € 30.143 € 0 € 0 € 30.143

A08010 Overname lichtmasten (7 jaar) € 0 € 0 € 34.440 € 0 Openbare verlichting € -30.593 € 0 € 3.847 € 0 € 0 € 3.847

A08010 Overname lichtmasten (2 jaar) € 0 € 0 € 5.920 € 0 Openbare verlichting € -5.259 € 0 € 661 € 0 € 0 € 661

A08010 € 68.000 Jaarlijkse vervanging lichtmasten (40 jaar) € 0 € 0 € 68.000 € 0 Openbare verlichting € -39.965 € 0 € 28.035 € 0 € 0 € 28.035

A08010 € 588.825 Overname armaturen (12 jaar) € 0 € 0 € 414.895 € 0 Openbare verlichting € -370.313 € 0 € 44.582 € 0 € 0 € 44.582

A08010 Overname armaturen (7 jaar) € 0 € 0 € 129.600 € 0 Openbare verlichting € -115.123 € 0 € 14.477 € 0 € 0 € 14.477

A08010 Overname armaturen (2 jaar) € 0 € 0 € 44.330 € 0 Openbare verlichting € -39.379 € 0 € 4.951 € 0 € 0 € 4.951

A08010 € 154.000 Jaarlijkse vervanging armaturen € 0 € 0 € 154.000 € 0 Openbare verlichting € -139.613 € 0 € 14.387 € 0 € 0 € 14.387

A04045 € 120.000 Spoorlaan € 33.500 € 0 € 0 € 0 Spoorlaan € 0 € 0 € 33.500 € 0 € 33.500 € 0

A04046 € 121.000 Parkeerplaats de Brakken € 0 € 0 € 121.000 € 0 Parkeerplaats de Brakken € -104.000 € 0 € 17.000 € 0 € 17.000 € 0

 € 2.847.000 Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) € 668.000 € 0 € 1.854.000 € 0 Gebouwen € -1.868.115 € 0 € 653.885 € 0 € 85.000 € 568.885

A06003 € 30.000 Aanhang strooimachine (Z1-4) € 0 € 0 € 30.000 € 0 Aanhang strooimachine (Z1-4) € -29.500 € 0 € 500 € 0 € 500 € 0

A06004 € 30.000 Inzamelpers (W10) € 0 € 0 € 30.000 € 0 Inzamelpers (W10) € -30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

A06006 € 97.500 Vervanging tractor € 0 € 0 € 97.500 € 0 Stratos strooier € -97.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

 € 157.500 Vervoersmiddelen € 0 € 0 € 157.500 € 0 Gebouwen € -157.000 € 0 € 500 € 0 € 500 € 0

A08000 € 125.000 Software Financiele administratie € 0 € 0 € 0 € 0 Software Fin. administratie € -1.000 € 0 € -1.000 € 0 € -1.000 € 0

A08027 € 50.000 Vervanging meubilair € 18.500 € 0 € 0 € 0 Vervanging meubilair € -21.500 € 0 € -3.000 € 0 € -3.000 € 0

A08038 € 40.000 UPS serverruimte € 0 € 0 € 40.000 € 0 UPS serverruimte € -46.000 € 0 € -6.000 € 0 € -6.000 € 0

 € 215.000 Inventaris € 18.500 € 0 € 40.000 € 0 Gebouwen € -68.500 € 0 € -10.000 € 0 € -10.000 € 0

 

 € 15.246.000 Totaal € 5.951.000 € -50.000 € 2.609.000 € 0 Totaal € -4.159.115 € 26.000 € 4.400.885 € -24.000 € 94.000 € 4.282.885



246

Kapitaallasten overzicht
Op deze pagina treft u een overzicht aan van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Deze lasten worden doorbelast 
aan de programma’s. Een restantsaldo wordt ten laste gebracht van de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht kapitaallasten
BEGR2020

na wijziging
Jaarrekening

2020 Verschil

Lasten

Rente kortlopende geldleningen € 0 € 0 € 0

Rente langlopende geldleningen € 1.162.000 € 1.142.000 € -20.000

Afschrijvingen op activa € 2.421.500 € 2.415.500 € -6.000

Totaal lasten € 3.583.500 € 3.557.500 € -26.000

Baten

Rentebaten € -15.500 € -8.000 € 7.500

Doorberekende kapitaallasten:

- afschrijving € -2.421.500 € -2.415.500 € 6.000

- rente deelprogramma’s excl. grondexploitatie € -957.500 € -1.038.000 € -81.000

- rente grondexploitatie € 0 € 0 € 0

Totaal baten € -3.394.000 € -3.461.500 € -67.500

Renteresultaat € 189.000 € 96.000 € -93.000

Toelichting:

Het voordelig renteresultaat wordt vooral veroorzaakt door een voordeel op de rente van de langlopende 
geldleningen van 20.000. Verder is sprake van een administratief rentevoordeel van  81.000 omdat de 
doorbelasting van de rente aan de investeringen tegen een hogere rente heeft plaatsgevonden dan in de 
begroting na wijziging. Op grond van de financiële verordening geldt hierbij dat het rentepercentage zoals 
dat door de raad is vastgesteld in de perspectiefnota leidend is. In de begroting na wijziging was een 
aangepast percentage gehanteerd.

H3 kapitaallasten overzicht
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Bijlage A
Productenraming
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 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Bedrijfsvoering Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

 1101 - Gem.raad en ondersteuning 221.000 N 50.000 V 171.000 N 184.000 N 26.000 V 158.000 N

 1102 - College van B&W en ond. 510.500 N 80.500 V 430.000 N 509.500 N 60.500 V 448.500 N

 1109 - Bestuurs en personeelskosten 1.119.000 N 0 N 1.119.000 N 1.059.000 N 0 N 1.059.000 N

 Subtotaal deelprogramma Bestuur 1.850.500 N 130.500 V 1.720.000 N 1.752.500 N 87.000 V 1.665.500 N

 1209 - Ondersteunend pers. Org. 3.758.000 N 85.000 V 3.673.000 N 3.611.000 N 11.500 V 3.599.500 N

 Subtotaal dp Organisatie 3.758.000 N 85.000 V 3.673.000 N 3.611.000 N 11.500 V 3.599.500 N

 1301 - Huisvesting eigen gebruik 568.500 N 145.500 V 423.000 N 567.000 N 112.500 V 454.500 N

 1302 - Vastgoed algemeen 125.500 N 0 N 125.500 N 87.500 N 25.500 N 113.000 N

 1303 - Infor- en automatisering 904.000 N 84.000 V 820.000 N 885.000 N 38.000 V 847.000 N

 1304 - Facilitaire dienstverlening 334.000 N 98.500 V 235.500 N 293.000 N 36.000 V 257.000 N

 1305 - Overige bedrijfskosten 300.500 N 0 N 300.500 N 178.000 N 83.000 N 261.000 N

 1309 - Overige personeelskosten 547.000 N 0 N 547.000 N 448.500 N 112.000 N 561.000 N

 Subtotaal deelprogramma Facilitair 2.780.500 N 328.000 V 2.452.500 N 2.459.000 N 34.000 N 2.493.000 N

 Totaal programma Bedrijfsvoering 8.389.000 N 543.500 V 7.845.500 N 7.822.500 N 64.000 V 7.758.500 N

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Dienstverlening Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

 2101 - Burgerzaken 91.000 N 7.500 V 83.500 N 65.500 N 30.000 N 95.500 N

 2102 - Opbrengsten Leges 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

 2109 - Personeelskosten 400.000 N 0 N 400.000 N 381.500 N 0 N 381.500 N

 Totaal programma Dienstverlening 491.000 N 7.500 V 483.500 N 447.000 N 30.000 N 477.000 N

A productenraming
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Aproductenraming

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Fysiek Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

 3101 - Mobiliteit 547.500 N 69.000 V 478.500 N 424.500 N 13.000 N 437.500 N

 3102 - Wegen 657.000 N 50.000 V 607.000 N 571.000 N 40.000 V 531.000 N

 3103 - Openbaar groen & natuur 600.500 N 49.500 V 551.000 N 654.000 N 26.500 V 627.500 N

 3104 - Afval 1.269.500 V 0 N 1.269.500 V 1.366.000 V 0 N 1.366.000 V

 3105 - Water en Riolering 549.500 V 0 N 549.500 V 526.500 V 0 N 526.500 V

 3106 - Lijkbezorging 1.557.500 N 1.663.500 V 106.000 V 1.562.500 N 1.607.000 V 44.500 V

 3107 - Voertuigen en werkmaterieel 386.000 N 14.500 N 400.500 N 337.500 N 14.000 N 351.500 N

 3108 - Opbrengsten Leges 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

 3109 - Personeelskosten 2.281.000 N 0 N 2.281.000 N 2.139.500 N 0 N 2.139.500 N

 Sub dp Verkeer en openb. ruimte 4.210.500 N 1.817.500 V 2.393.000 N 3.796.000 N 1.646.500 V 2.149.500 N

 3201 - Ruimtelijke ordening 659.500 N 312.000 V 347.500 N 500.500 N 213.500 V 287.000 N

 3202 - Ontw. woningbouwlocaties 286.500 N 286.000 V 500 N 366.000 N 322.000 V 44.000 N

 3203 - Gronden en landerijen 98.500 V 0 N 98.500 V 115.000 V 0 N 115.000 V

 3204 - Bouwen en Wonen 410.000 V 20.000 V 430.000 V 272.500 V 7.500 N 265.000 V

 3205 - Opbrengsten Leges 3.000 N 0 N 3.000 N 0 N 5.000 V 5.000 V

 3209 - Personeelskosten 683.000 N 0 N 683.000 N 647.500 N 0 N 647.500 N

 Subtotaal dp Ruimtel. ontwikkeling 1.123.500 N 618.000 V 505.500 N 1.127.000 N 533.000 V 593.500 N

3301 - Duurzaamheid en milieu 215.000 N 112.500 V 102.500 N 98.000 N 5.000 V 93.000 N

3309 - Personeelskosten 192.500 N 0 N 192.500 N 135.000 N 0 N 135.000 N

 Subtotaal dp Duurzaamheid 407.500 N 112.500 V 295.000 N 233.000 N 5.000 V 227.500 N

 Totaal programma Fysiek 5.741.500 N 2.548.000 V 3.193.500 N 5.156.000 N 2.185.000 V 2.971.000 N
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A productenraming

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Sociaal-Maatschappelijk Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

 4000 - Programma Sociaal Domein 87.500 N 79.500 V 8.000 N 66.500 N 66.500 V 0 N

 Subtotaal dp Progr. Sociaal Domein 87.500 N 79.500 V 8.000 N 66.500 N 66.500 V 0 N

 4101 - Onderwijs & voorschools 619.000 N 72.000 V 547.000 N 573.500 N 38.000 V 535.500 N

 4102 - Sociale basisond. Jeugd 203.500 N 13.000 V 190.500 N 212.000 N 10.500 V 201.500 N

 4109 - Personeelskosten 515.000 N 0 N 515.000 N 512.000 N 0 N 512.000 N

 Subtotaal dp Jeugd preventief 1.337.500 N 85.000 V 1.252.500 N 1.297.500 N 48.500 V 1.249.000 N

4201 - Jeugd vervoer 473.500 N 0 N 473.500 N 515.500 N 0 N 515.500 N

4202 - Jeugd maatwerk voorzieningen 4.459.000 N 0 N 4.459.000 N 4.423.500 N 0 N 4.423.500 N

4209 - Personeelskosten 843.000 N 70.000 V 773.000 N 800.000 N 0 N 800.000 N

 Subtotaal dp Jeugd maatwerk 5.776.000 N 70.000 V 5.706.000 N 5.739.500 N 0 N 5.739.500 N

4301 - Volksgezondheid 516.500 N 0 N 516.500 N 513.500 N 5.000 N 518.500 N

4302 - Sport 691.000 N 54.500 V 636.500 N 654.000 N 14.500 V 639.500 N

4303 - Sociale basisond. Wmo 954.500 N 20.000 V 934.500 N 986.500 N 5.000 N 991.500 N

4304 - Welzijn 687.500 N 86.500 V 601.000 N 591.500 N 27.000 V 564.000 N

4309 - Personeelskosten 374.000 N 0 N 374.000 N 357.500 N 0 N 357.500 N

 Subt. dp Maatsch. Ond. Preventief 3.223.500 N 161.000 V 3.062.500 N 3.102.500 N 32.000 V 3.070.500 N

4401 - Wmo maatwerk voorzieningen 3.454.000 N 0 N 3.454.000 N 3.578.000 N 6.500 N 3.584.500 N

4409 - Personeelskosten 876.500 N 147.500 V 729.000 N 860.500 N 147.500 V 713.000 N

 Subt. dp Maatsch. Ond. Maatwerk 4.330.500 N 147.500 V 4.183.000 N 4.438.500 N 141.000 V 4.297.500 N

4501 - Participatie preventief 171.000 N 0 N 171.000 N 61.500 N 40.000 N 101.500 N

4509 - Personeelskosten 119.500 N 31.000 V 88.500 N 88.500 N 25.000 V 63.000 N

 Subt. dp Participatie preventief 290.500 N 31.000 V 259.500 N 150.000 N 15.000 N 164.500 N

4601 - Participatie gericht op werk 1.865.000 N 0 N 1.865.000 N 1.829.000 N 0 N 1.829.000 N

4602 - Inkomensondersteuning 2.029.000 N 264.000 V 1.765.000 N 1.540.000 N 14.000 N 1.554.000 N

4609 - Personeelskosten 0 N 0 N 0 N 0 N 16.500 V 16.500 V

 Subtotaal dp Participatie maatwerk 3.894.000 N 264.000 V 3.630.000 N 3.369.000 N 2.500 V 3.366.000 N

 Totaal progr. Sociaal-Maatschappelijk 18.938.500 N 838.500 V 18.100.000 N 18.163.500 N 275.500 V 17.887.500 N
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Aproductenraming

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Economie & Toerisme Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

5101 - Economisch klimaat 95.000 N 24.500 V 70.500 N 49.000 N 13.000 N 62.000 N

5102 - Cultuur 512.000 N 0 N 512.000 N 503.500 N 0 N 503.500 N

5103 - Recreatie en toerisme 218.500 N 62.000 V 156.500 N 132.500 N 7.500 N 140.500 N

5104 - Opbrengsten leges 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

5105 - FoodValley 0 N 0 N 0 N 0 N 1.500 N 1.500 N

5109 - Personeelskosten 261.500 N 0 N 261.500 N 254.000 N 0 N 254.000 N

Totaal programma Economie 1.087.000 N 86.500 V 1.000.500 N 939.500 N 22.000 N 961.500 N

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 Veiligheid & Handhaving Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

6101 - Brandweer en crisisbeheersing 1.296.500 N 70.500 V 1.226.000 N 1.306.500 N 69.000 V 1.237.500 N

6102 - Openbare orde en veiligheid 180.000 N 80.000 V 100.000 N 139.000 N 39.000 V 100.000 N

6109 - Personeelskosten 86.000 N 0 N 86.000 N 93.500 N 0 N 93.500 N

Subt. dp Veiligheid & Op. Orde 1.562.500 N 150.500 V 1.412.000 N 1.539.500 N 108.000 V 1.431.000 N

4601 - Participatie gericht op werk 7.500 V 0 N 7.500 V 11.500 N 0 N 11.500 N

4602 - Inkomensondersteuning 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

4609 - Personeelskosten 628.000 N 0 N 628.000 N 587.500 N 0 N 587.500 N

Subtotaal dp Handhaving 620.500 N 0 N 620.500 N 599.500 N 0 N 599.500 N

Totaal programma Veiligheid 2.183.000 N 150.500 V 2.032.500 N 2.138.500 N 108.000 V 2.030.500 N
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A productenraming

 Programma  2020 na wijziging 2020 werkelijk

 (alg.) dekk. middelen Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

7101 - Belastingen 5.255.500 V 373.000 N 4.882.500 V 5.344.500 V 384.500 N 4.960.000 V

7109 - Personeelskosten 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Subtotaal dp Belastingen 5.255.500 V 373.000 N 4.882.500 V 5.344.500 V 384.500 N 4.960.000 V

7201 - Uitkering gemeentefonds 27.641.000 V 0 N 27.641.000 V 27.618.500 V 0 N 27.618.500 V

7202 - Leningen en uitzettingen 22.000 V 0 N 22.000 V 92.000 V 0 N 92.000 V

7203 - Algemene baten en lasten 32.500 N 9.000 V 23.500 N 127.000 V 83.500 N 43.500 V

7209 - Personeelskosten 852.500 N 218.500 V 634.000 N 462.000 N 39.500 N 501.500 N

Subtotaal dp Overige dekk.middelen 26.778.000 V 227.500 V 27.005.500 V 27.376.000 V 123.000 N 27.253.000 V

7301 - Onvoorzien 5.000 N 0 N 5.000 N 0 N 0 N 0 N

7302 - Vennootschapsbelasting 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

Subtotaal dp Onvoorzien en VPB 5.000 N 0 N 5.000 N 0 N 0 N 0 N

Totaal Progr. (alg.) dekkingsmiddelen 32.028.500 V 145.500 N 31.883.000 V 32.720.500 V 507.500 N 32.213.000 V

 Totalen    

2020 na wijziging 2020 werkelijk

Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Mut. Reserves Ger. Resultaat

Resultaten 2020 4.801.500 N 4.029.000 V 772.500 N 1.946.000 N 2.073.500 V 127.000 V
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Bijlage B
Controleverklaring
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