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Aanbieding 
 

Hierbij wordt de 1e bestuursrapportage 2020 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voort-
gang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2020. Deze bestuursrapportage 
is opgesteld in de uitzonderlijke tijd waarin we te maken kregen met de corona crisis. Hoewel het wel ge-
lukt is om deze rapportage op te stellen zijn de financiële effecten met betrekking tot corona nog niet dui-
delijk. Hierover zal de raad separaat geïnformeerd worden als de effecten redelijkerwijs in te schatten zijn. 
 
Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage be-
perkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resul-
tanten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2020. In de bestuursrapportage wordt op basis van de 
resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaar-
basis zal worden.  
 
Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 5.000.  
 
Resultaat 1e berap 
De 1e berap geeft een nadeel van € 658.200 voor 2020. De structurele effecten van  € 637.200 worden 
verwerkt in de begroting 2021-2024. Zie ook toelichting raadsvoorstel. 
 
Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma’s.  
 
Wij stellen voor het nadelig saldo van 2020 van € 658.200 ten laste te brengen van de algemene reserve.  
 
Toelichting per programma 
De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.  
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Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur 

College van B&W 

 
75 Jaar Vrijheid 
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. Bij de behandeling van de kadernota in juni 2019 heeft de 
raad met algemene stemmen de motie ‘Maak de viering van 75 jaar vrijheid in Bunnik in 2020 extra bij-
zonder’ aangenomen. Hierin staat verwoord dat de raad graag ziet dat de gemeente activiteiten rondom 
75 jaar vrijheid in Bunnik aanmoedigt. Het organiseren van activiteiten is voortvarend opgepakt door onze 
inwoners. De gemeente heeft daarbij een verbindende en faciliterende rol.  
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen de activiteiten zoals gepland in april en 
mei niet doorgaan. In overleg met de initiatiefnemers wordt gekeken hoe de herdenking en viering op een 
latere datum in het jaar kan plaatsvinden. 
De gemeentelijke bijdrage is € 15.000. De gemeente heeft € 5.000 subsidie van de provincie Utrecht ont-
vangen. Resteert nog een bijdrage van  € 10.000. In het collegevoorstel van 31 maart 2020 wordt de raad 
voorgesteld om dit te dekken uit de algemene reserve. 
Verhoging last (incidenteel)        €    15.000 
Verhoging baat (incidenteel)        €      5.000 

 
Planvorming Odijk West 
Bij de behandeling in het Open Huis en in het raadsbesluit over start planvorming Odijk-West en Stations-
omgeving is aangegeven dat de eerste kosten voor het opstellen van de grondexploitaties gedekt kunnen 
worden uit het budget van de Uitvoeringsstrategie. Daarmee is bij de bestedingen van het budget van de 
Uitvoeringsstrategie in 2019 rekening mee gehouden. In 2019 was deze € 70.000 over om deze voorbe-
reidingskosten te kunnen dekken. Dit bedrag is in 2019 dus niet uit de algemene reserve onttrokken. Ge-
vraagd wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve. 
Verhoging last (incidenteel)        €    70.000 
 

Besteding budget Uitvoeringsstrategie  
De raad heeft voor 2020 € 314.000 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsstrategie. De gemaakte kos-
ten over het eerste kwartaal van 2020 zien met name op het inhuren van externe expertise, het laten op-
stellen van onderzoeksrapporten en lobbywerkzaamheden. De focus daarbij ligt, conform het raadsbesluit 
van 21 november 2019, op planvorming Odijk-West en de stationsomgeving. Voor de planvorming van 
Odijk-West is onlangs een procesmanager ingehuurd en is een plan van aanpak Odijk-West opgesteld. 
Dit plan van aanpak is ter besluitvorming voorgelegd aan het college en gaat binnenkort naar de raad. De 
lobby ziet met name op het verkrijgen van draagvlak voor de benodigde inframaatregelen. Dit is rand-
voorwaardelijk voor een gebiedsontwikkeling in Odijk-West. In 2020 wordt daarom stevig ingezet op deze 
lobby. De stationsomgeving bevat naast knooppuntontwikkeling van het station ook een transformatieop-
gave van de stationsomgeving. Op een organische wijze kan deze  kantorenlocatie op termijn worden ge-
transformeerd naar een aantrekkelijk woon- werkgebied waar men kan wonen, werken, leren en verblij-
ven. Om deze complexe opgave te realiseren is inhuur van expertise (een ervaren projectlei-
der/procesmanager) noodzakelijk. Zodra deze persoon er is kan het planproces stationsomgeving gestart 
worden. Dit planvormingsproces moet resulteren in een gebiedsvisie voor de stationsomgeving.   
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Programma 2. Fysieke leefomgeving 

Wegen 

Wegenbeheerplan 
Op 21 november 2019 heeft de raad het Wegenbeheerplan 2019-2020 vastgesteld. Onderdeel van dit 
wegenbeheerplan is om het budget voor klein onderhoud voor 2020 incidenteel te verhogen met € 20.528. 
In het raadsvoorstel voor het Wegenbeheerplan 2019-2020 is een herijking van het wegbeheer op langere 
termijn aangekondigd. Voor de inhuur van extern advies ten aanzien van dit wegbeheer, waarbij conform 
de presentatie in het Open Huis van 12 maart 2020 ook gekeken zal worden naar de mogelijkheden tot 
invoering van risico-gestuurd wegbeheer, is een incidentele bedrag van € 20.000 noodzakelijk. 
Verhoging last (incidenteel)        €     40.500 

Verkeer 

Software verkeersregelinstallatie (VRI) 
De VRI worden op afstand bestuurd; hiervoor is specifieke software nodig. De gegevens worden vanuit de 
VRI verzonden en ontvangen. Het programma om de VRI te kunnen besturen is afhankelijk van de soft-
ware die in de installaties is ingebouwd. Het oude besturingssysteem en netwerksysteem is inmiddels 
sterk verouderd en functioneert niet meer op 3G. Om de installatie en het besturingssysteem op een juiste 
wijze te laten functioneren dient de installatie minimaal op 4G worden geüpgraded. Bij het niet vervangen 
van de software treden vaker storingen op en mogelijk uitval van de installaties. Hiervoor dient een krediet 
van € 7.000 beschikbaar gesteld te worden.  

Milieu 

Transitievisie warmte en energieloket 
In het gemeentefonds zijn bijdragen ontvangen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en ener-
gieloket. Deze visie is van groot belang in de totale uitvoering van het Klimaatakkoord. Op 29 oktober 
2019 is de ‘Startnotitie voor het opstellen van Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Deze middelen zijn no-
dig voor enerzijds onderzoek naar duurzame warmtebronnen en anderzijds participatie en draagvlak voor 
de Transitievisie Warmte. Bij de jaarrekening 2019 zijn de daarvoor bedoelde budgetten in de reserve 
budgetoverhevelingen gestort en dit moet nu vrijvallen om daarvan gebruik te kunnen maken. 
Verhoging last (incidenteel)        €    245.000 
 

Begrotingswijziging 2020.01 RMN 
Door met name  verslechterde  marktomstandigheden  voor  het  verwerken van diverse afvalstromen van 
het recyclestation en door nieuwe landelijke afspraken over de vergoeding van PMD zal de bijdrage aan 
RMN hoger uitvallen dan begroot. Een deel van deze stijging is reeds verwerkt in de tarieven afvalstoffen-
heffing 2020. Daarnaast  is  in  de  dienstverleningsovereenkomst  met  RMN  sinds  2020  een  zoge-
naamde  stelpost  opgenomen, bedoelt voor  werkzaamheden  die  vooraf  niet  zijn  in  te plannen. 
Verhoging last (incidenteel)        €     37.000 

Recreatie en landschap 

Subsidies Stuurgroep Krommerijnlandschap 
De Stuurgroep Krommerijnlandschap heeft in 2019 een tweetal subsidies ontvangen. Van de provincie 
Utrecht is een subsidie van € 5.140 voor Eetbaar Landschap ontvangen en van Stichting Landschap Erf-
goed Utrecht (LEU) is een subsidie van € 3.355 voor project Groen aan de buurt ontvangen. Beide subsi-
dies zullen in 2020 besteed worden. Dit betekent zowel aan de lastenkant als aan de batenkant een ver-
hoging van € 8.495. 
Verhoging last (incidenteel)        €       8.500 
Verhoging baat (incidenteel)        €              8.500 

Openbaar groen 

Bestrijden eikenprocessierups 
In 2019 kende Bunnik, net als vele andere gemeenten in Nederland, een forse toename van het aantal 
eikenprocessierupsen en daarmee ook van het aantal meldingen van overlast door deze rupsen. 
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Op 7 januari 2020 heeft het college het Beheersplan Eikenprocessierups vastgesteld, waarin de ervarin-
gen van 2019 zijn verwerkt. Om de overlast in 2020 en verder te beperken is besloten om frequenter cura-
tief  de nesten te verwijderen, en daarvoor van te voren een aantal dagen van de aannemer te reserveren. 
De structurele meerkosten worden geraamd op € 5.000. Daarnaast wordt in 2020 eenmalig een extra be-
drag van € 2.000 uitgetrokken om de inwoners beter te betrekken bij de (preventieve) bestrijding van de 
eikenprocessierups. De structurele lasten worden opgenomen in de begroting 2021-2024. 
Verhoging last (incidenteel)        €               2.000 
Verhoging last (structureel)        €      5.000 
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Programma 3. Sociaal Domein 

Maatschappelijke accommodaties 

Aanvullende huisvestingssubsidie muziekschool en proceskosten 
De muziekschool heeft bezwaar ingediend tegen de aankondiging tot stopzetting van de aanvullende 
huisvestingssubsidie. De commissie voor de bezwaarschriften heeft in haar advies overwogen dat de ter-
mijn tot stopzetting van de subsidie niet redelijk is en heeft het college geadviseerd het besluit te herroe-
pen en de termijn opnieuw in redelijkheid te bepalen. Op 24 maart jongstleden heeft het college besloten 
om de muziekschool tot 1 augustus 2020 een aanvullende huisvestingssubsidie te verstrekken tot het ein-
de van lopend cursusjaar. Daarnaast worden de proceskosten voor de muziekschool vergoed. 
Verhoging last (incidenteel)        €   21.200 

Sport 

Lokaal sportakkoord 
Gemeente Bunnik is begin 2020 de samenwerking gestart met partners en verenigingen om een lokaal 
sportakkoord te sluiten. Er is voor een breder akkoord dan alleen sport en bewegen gekozen: een Ak-
koord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het Akkoord bevat afspraken en acties die sport en 
bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. Met het 
aanbieden van de intentieverklaring en het Akkoord bij het Rijk voor 8 juni 2020 wordt € 10.000 uitvoe-
ringsbudget in 2020 aangevraagd voor de gemeente Bunnik. Dit is een impuls om het komende jaar de 
doelstellingen van het Akkoord in gezamenlijkheid te verwezenlijken. 
Verhoging last (incidenteel)        €   10.000 

 
Investering sport 
Voor de aanleg van een gronddepot in verband met grondopslag van de velden bij SV Aurora in Werkho-
ven wordt een investering gedaan van € 9.075. In de begroting 2020 is al rekening gehouden met de uit 
dit krediet voortvloeiende kapitaallasten. 

Algemene voorziening 

GGD 
Een belangrijk factor die van invloed is op de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU in 
2020 is de premieontwikkelingen van het werkgeversdeel en de actualisatie van de prijsindex. De indexe-
ring van de GGDrU past binnen de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de kaderbrief 2020 van de 
GGDrU. In de ontwerpbegroting 2020 is echter geen loonindex en prijsindex toegepast, omdat er destijds 
nog geen nieuw cao akkoord bereikt was. Deze mutatie leidt tot een verhoging van € 11.000 in vergelij-
king met de gemeentelijke programmabegroting 2020. Het structurele effect van € 19.000 wordt meege-
nomen in de begroting 2021-2024. 
Verhoging last (in 2020, structureel)       €   11.000 
Verhoging last (vanaf  2021, structureel)       €   19.000 

Maatwerkvoorziening 

Jeugdhulp 
Net als in voorgaande jaren laten de uitgaven op het budget jeugd een stijgende lijn zien. Er werd eerder 
uitgegaan van een stabilisatie van de instroom van jeugdigen. Echter is er in 2019 nog steeds sprake van 
een toename van het aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening. De verwachting is dat er door de 
corona crisis een stijging plaats zal vinden van de maatwerkvoorzieningen jeugd. Dit zal mee worden ge-
nomen in de 2e berap. In de begroting van 2020 was al rekening gehouden met een tekort en is het bud-
get jeugd structureel met € 175.000 verhoogd. De meest recente cijfers van de jaarrekening 2019 laten 
zien dat dit bedrag ontoereikend zal zijn. Daarom wordt een nadelige bijstelling van € 300.000 voor de 
begroting van 2020 nodig geacht. De nadelige bijstelling is inclusief de gestegen kosten bij voogdij, waar-
voor in 2020 een compensatie is ontvangen via de algemene uitkering. (zie ook overzicht algemene dek-
kingsmiddelen / onvoorzien.) Het structurele effect van de nadelige bijstelling wordt meegenomen in be-
groting 2021-2024.  
Verhoging last (structureel)        € 300.000 
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Wonen Rollen en Vervoer (WRV) voorzieningen 
De maatwerkvoorziening WRV is een open einde regeling. In 2019 is hier incidenteel een bedrag van  
€ 83.000 via de tweede bestuursrapportage 2019 op bijgeraamd, omdat er financieel een stijgende lijn te 
zien was. De ingang van het abonnementstarief is mogelijk een van de oorzaken van de stijging naast 
vergrijzing, extramuralisering en het toenemen van complexiteit van kwetsbare doelgroepen. Op basis van 
de jaarrekening 2019 is een nadelige bijstelling van € 106.000 nodig. Het structurele effect wordt verwerkt 
in de begroting 2021-2024. 
Verhoging last (structureel)        € 106.000 
 

Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening begeleiding 
De maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp is een open einde regeling. De kosten en het aantal HH-
indicaties voor de openeindregeling huishoudelijke hulp in 2019 zijn ten opzichte van voorgaande jaren 
flink toegenomen. De enorme stijging van deze kosten komt mogelijk door de ingang van het abonne-
mentstarief wat in 2019 is gestart. Daarnaast spelen vergrijzing, extramuralisering en de complexiteit van 
kwetsbare doelgroepen die steeds meer toenemen ook een belangrijke rol. 
De kosten voor de maatwerkvoorziening gespecialiseerde begeleiding zijn in 2019 flink gestegen ten op-
zichte van 2018. Vanwege de start van het abonnementstarief in 2019 verwachtte de gemeente een aan-
zuigende werking op beide maatwerkvoorzieningen waardoor er incidenteel een bedrag van € 33.000 via 
de tweede bestuursrapportage 2019 was bijgeraamd. De meest recente cijfers van de jaarrekening 2019 
laten zien dat dit bedrag ontoereikend zal zijn. Dit heeft grotendeels te maken met (nieuwe) kwetsbare 
doelgroepen die steeds beter in beeld zijn bij het Centrum voor Elkaar. 
Op basis van de jaarrekening 2019 is een nadelige bijstelling nodig van € 201.200. Het structurele effect 
wordt verwerkt in de begroting 2021-2024. 
Verhoging last (structureel)        € 201.200  



 

1e bestuursrapportage 2020 

9 

Overzicht Overhead 

Inhuur Financieel systeem 
Bij de kadernota 2019 is voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor inhuur voor de implementatie van het 
financieel systeem Coda. De werkzaamheden zijn in 2019 gestart maar lopen nog door in 2020. Bij de 
jaarrekening 2019 was nog € 42.000 over. Dit bedrag is in 2019 dus niet uit de algemene reserve onttrok-
ken. Gevraagd wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2020 en te dekken uit de algemene reser-
ve. 
Verhoging last (incidenteel)        €    42.000 

Inhuur website 
Bij de kadernota 2019 is voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor inhuur voor tekstschrijver voor de web-
site. De werkzaamheden zijn in 2019 niet gestart, maar pas in 2020. Inmiddels is er een tekstschrijver in-
gehuurd om de werkzaamheden op te pakken. Er was in 2019 € 28.000 aan budget. Dit bedrag is in 2019 
dus niet uit de algemene reserve onttrokken. Gevraagd wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 
2020 en te dekken uit de algemene reserve. 
Verhoging last (incidenteel)        €  28.000   

RAZU 
De toetreding van gemeente Vijfheerenlanden aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief 
Zuid Utrecht  (RAZU, voorheen RHC) per 1 januari 2020 zorgt voor een voordeel van € 6.520 op basis 
van de bestaande kostenverdeelsleutel. Vanaf 2021 wordt er met een nieuwe kostenverdeelsleutel gere-
kend en zijn de bedragen die meerjarig begroot waren wel correct. 
Verhoging baat (incidenteel)        €     6.500 

Papierloos vergaderen iBabs 
Vanaf 2020 wordt er gebruik gemaakt van een nieuw systeem voor papierloos vergaderen. Het systeem 
iBabs wordt onder andere gebruikt door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethou-
ders. De structurele kosten hiervan zijn niet binnen de begroting opgenomen. Het structurele effect van  
€ 6.000 per jaar wordt opgenomen in de begroting 2021-2024. 
Om dit proces in te richten en koppelingen te maken met het zaaksysteem is een projectleider ingehuurd. 
Deze kennis en capaciteit is niet beschikbaar in de organisatie. De kosten in 2020 hiervoor worden ge-
raamd op € 20.000 incidenteel.  
Verhoging last (incidenteel)        €    20.000 
Verhoging last (structureel)        €     6.000 

Tijdelijke formatie uitbreiding sociaal domein 
In 2019 is incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor formatie uitbreiding van het sociaal do-
mein. Besloten is deze kosten te dekken uit de algemene reserve. Deze middelen zijn later ingezet dan 
gepland (2e helft 2019). Dit is toegelicht in de jaarrekening 2019. Hierdoor zijn niet alle doelen behaald en 
middelen ingezet.  
Vanwege de verschuiving en doorloop van de werkzaamheden naar 2020 wordt een bedrag van  
€ 125.800 bijgeraamd voor de extra incidentele formatie uitbreiding in het sociaal domein. Omdat oor-
spronkelijk is besloten om de kosten voor de tijdelijke formatie uitbreiding te onttrekken uit de algemene 
reserve, is hiermee in deze bestuursrapportage ook rekening gehouden. Dit is toegelicht bij het overzicht 
algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien. 
Verhoging last (incidenteel)        €           125.800 

Pilot lokale intensive aanpak gericht op activering 
De pilot voor een lokale intensive aanpak gericht op activering is niet uitgevoerd in 2019, door de latere 
vaststelling van de strategische kaders participatie. Onderdeel van de strategische kaders participatie is 
dat de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt lokaal wordt opgepakt. De uitwerking van de ka-
ders vindt nu plaats in 2020, dit is aangegeven in de jaarrekening 2019. Het oorspronkelijke bedrag van  
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€ 65.000 is in 2019 dus niet onttrokken uit de algemene reserve. Voorstel is om deze € 65.000 nu in 2020 
te onttrekken aan de algemene reserve voor de doorgang van de pilot. 
Verhoging last (incidenteel)        €    65.000 
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Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien 

Algemene baten en lasten 
De algemene baten en lasten betreffen voornamelijk financieel technische aanpassingen die in de andere 
programma’s inhoudelijk meer toegelicht zijn. 
 

Algemene reserve 
De incidentele lasten voor 75 jaar vrijheid (€ 10.000), planvorming Odijk west (€ 70.000), inhuur financieel 
systeem (€ 42.000), tijdelijke formatie uitbreiding sociaal domein (€ 125.800) en de pilot intensive aanpak 
richting werk (€ 65.000) worden gedekt uit de algemene reserve (zie ook programma 1 en overzicht over-
head). 
Verhoging baat (incidenteel)        €  312.800 

 
Reserve budgetoverhevelingen 
De transitievisie warmte (€ 245.000) wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie voor inhoude-
lijke toelichting het betreffende programma). 
Verhoging baat (incidenteel)        €           245.000 

 
Algemene Uitkering 
De aanvraag van Bunnik voor compensatie voor het toegekende budget voogdij 2020 is goedgekeurd. Dit 
is in de decembercirculaire 2019 voor 2020 beschikbaar gesteld. (zie ook programma 3) 
Verhoging baat (incidenteel)        €  118.300 
 

Reserve gemeentereiniging 
Een deel van het nadeel als gevolg van de begrotingswijziging 2020.01 van RMN wordt verrekend met de 
bestemmingsreserve gemeentereiniging (zie programma 2 Fysieke leefomgeving). 
Verhoging baat (incidenteel)        €      5.000 
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Recapitulatie 
 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023

Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

75 Jaar Vrijheid -10.000

Planvorming Odijk west -70.000

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Wegenbeheerplan -40.528

Vervangen software verkeersregelinstallaties

Transitievisie warmte en energieloket -245.000

Begrotingswijziging 2020.01 RMN -37.000

Subsidies Stuurgroep Krommerijnlandschap 0

Bestrijden eikenprocessierups -7.000 -5.000 -5.000 -5.000

Programma 3. Sociaal Domein

Aanvullende huisvestingssubsidie muziekschool -21.207

Lokaal sportakkoord -10.000

Investering sport

GGDrU -11.000 -19.000 -19.000 -19.000

Jeugdhulp -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Wonen Rollen en Vervoer (WRV) voorzieningen -106.000 -106.000 -106.000 -106.000

Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening begeleiding -201.200 -201.200 -201.200 -201.200

Hoofdstuk Overhead

Inhuur financieel systeem -42.000

Inhuur tekstschrijver website -28.000

RAZU 6.520

Inhuur projectleider iBabs -26.000 -6.000 -6.000 -6.000

Tijdelijke formatie uitbreiding sociaal domein -125.800

Pilot intensive aanpak richting werk -65.000

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

Algemene reserve 312.800

Reserve budgetoverheveling 245.000

Algemene uitkering 118.260

Reserve gemeentereiniging 5.000

Totaal -658.155 -637.200 -637.200 -637.200

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

 
 
 


