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Aanbieding 
 

Hierbij wordt de 2e bestuursrapportage 2020 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voort-
gang van de financiële ontwikkelingen over de eerste negen maanden van 2020. 
Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage be-
perkt tot het vermelden van de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de ge-
stelde resultaten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2020. In de bestuursrapportage wordt op ba-
sis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de reali-
satie op jaarbasis zal worden.  
 
Corona 

In deze bestuursrapportage zijn de kosten met betrekking tot Corona per programma opgenomen en 
daarnaast ook samengevat in de bijlage Corona. In de programma’s zijn de bijramingen vermeld die nodig 
zijn. In de bijlage staan alle kosten die aan Corona zijn gemaakt opgenomen (ook degene die eventueel 
binnen bestaande budgetten gedekt konden worden) 
 
Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf € 5.000.  
 
Resultaat 2e bestuursrapportage   

De 2e bestuursrapportage geeft een voordelig resultaat van € 59.800 voor 2020. Voor de toelichtingen 
wordt verwezen naar de diverse programma’s.  
 
Wij stellen voor het voordelige saldo van 2020 ten gunste te brengen van de algemene reserve..  
 
Toelichting per programma 

De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. 
 
Technische wijzigingen 
De (administratief) technische wijzigingen zijn in de bijlage technische wijzigingen gezet. Dit ter verbete-
ring van de leesbaarheid. 
 

  



Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur 
 
Griffie 
Voor de vervanging van de griffier is een interim-griffier ingehuurd. Daarnaast is ook een griffiemedewer-
ker ingehuurd.  Dit heeft tot extra kosten van € 120.400 geleid. Daar komt het verschil tussen de loonkos-
ten en de vergoeding voor de detacheringen van de voormalig griffier bij.  
Verhoging last (incidenteel)  €  186.500 
Verhoging baat (incidenteel)        €    40.800 
 
Notulen raadsvergaderingen 
Notuleerwerkzaamheden voor de raadsvergaderingen zijn altijd uitbesteed aan een notulistenbureau. 
Daarvoor is toereikend budget geraamd van € 5.000. Verslaglegging van het Open Huis wordt sinds 2019 
ook aan een notulistenbureau uitbesteed. Dat heeft in 2020 geleid tot een extra last van € 5.000.  
Verhoging last (incidenteel)  €      5.000 

 
Accountantskosten 
De accountantskosten zijn structureel verhoogd. De belangrijkste redenen voor stijging van de kosten zijn 
de sinds 2017 aangescherpte controle-eisen, eisen aan dossiervorming (door de Autoriteit Financiële 
Markten), het grotere belang van informatietechnologie en de Wet Normering Topinkomens. Ook de ge-
starte planvorming voor woningbouw in Odijk-West speelt hierbij een rol. Het structurele effect  is in de 
begroting 2021-2024 verwerkt. 
Verhoging last (incidenteel)  €            16.000 

Corona 
Leges huwelijken 
Door de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijksvoltrekking geannuleerd of uitgesteld. Som-
mige van deze huwelijken worden nog dit jaar voltrokken. Als gevolg van deze crisis ontvangt de gemeen-
te Bunnik minder inkomsten. Tevens kan het bedrag van de vergoedingen aan de buitengewoon ambte-
naren van de burgerlijke stand (Babsen) van Bunnik worden afgeraamd. Het is niet in te schatten wat de 
gevolgen van de coronacrisis zijn voor de komende jaren met betrekking tot het aantal huwelijksvoltrek-
kingen. 
Verlaging baat  (incidenteel)  €    30.000 
Verlaging last (incidenteel)        €    12.300 
  
Leges reisdocumenten 
Het aantal aanvragen van reisdocumenten is dit jaar meer gedaald dan verwacht.  Dit heeft te maken met 
covid-19. Door de pandemie zijn en gaan mensen minder op reis naar het buitenland. Het vernieuwen van 
een reisdocument is dan ook niet noodzakelijk en wordt uitgesteld. 
Verlaging baat  (incidenteel)  €    10.000 

 
Leges rijbewijzen 
Door de maatregelen rondom corona heeft de Europese Commissie besloten dat  verlopen EU-rijbewijzen 
tijdelijk langer geldig zijn.  Bestuurders mogen onder bepaalde voorwaarden 9 maanden doorrijden binnen 
Europa met een verlopen rijbewijs.  Hierdoor lopen de verwachtte aanvragen achter op de raming.  
Verlaging baat  (incidenteel)  €    10.600 
 

Baten toeristenbelasting 
Als gevolg van de coronacrisis zullen minder toeristen een bezoek brengen aan de gemeente Bunnik. 
Hierdoor zullen de baten toeristenbelasting lager uitvallen dan begroot. Gemeenten zijn hiervoor gecom-
penseerd middels de algemene uitkering. 
Verlaging baat  (incidenteel)  €    36.000 
 

  



2e Kamer verkiezingen  
In 2021 vinden de 2e kamer verkiezingen plaats. Om deze coronaproof te laten verlopen moeten kosten 
worden gemaakt. Vanuit de overheid is in de septembercirculaire een bedrag van € 24.662 beschikbaar 
gesteld om de extra kosten te compenseren. 
Verhoging  last (incidenteel)  €   24.700 

 
 

 
  



Programma 2. Fysieke leefomgeving 
 
Verbinding station en Utrecht Science Park 
In 2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie van € 67.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van 
de (bekendheid van de) verbinding tussen het station en het Utrechts Science Park. Een deel van deze 
werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd. Het resterende deel wordt in 2020 uitgevoerd. Bij de jaarrekening 
2019 is de restantsubsidie van € 58.720 overgeheveld naar 2020 en dient nu voor dit jaar beschikbaar 
gesteld te worden. 
Verhoging last (incidenteel)        €    58.700 
Verhoging baat (incidenteel)        €    58.700 

 
Wegenbeheerplan 
Op 21 november 2019 heeft de raad het Wegenbeheerplan 2019-2020 vastgesteld. In dit beheerplan is 
een begin gemaakt met het wegwerken van in het verleden opgelopen achterstallig onderhoud aan de 
wegen, stoepen en fietspaden. Onderdeel van het raadsbesluit is om de reserve wegen incidenteel te ge-
bruiken voor het wegwerken van het achterstallig groot onderhoud. Door het uitbreken van de coronacrisis 
is echter gebleken dat het opstarten en uitvoeren van een deel van de in 2020 beoogde onderhoudspro-
jecten vertraging heeft opgelopen. Deze projecten kunnen pas in 2021 worden uitgevoerd. De inzet van 
de reserve wegen zal dan ook in 2021 aan de orde zijn. In 2020 worden uiteindelijk extra kosten voor ach-
terstallig onderhoud verwacht van € 300.000. Deze kosten worden conform het raadsbesluit verwerkt als 
een incidentele extra onttrekking van de reserve wegen. 
Verhoging last (incidenteel)        €   300.000 

 
Grondruil HDSR 
Het onderhoud van het Kromme Rijnpad ligt op dit moment versnipperd. Het hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt nu voor dit onderhoud te vereenvoudigen door een grondruil door te voe-
ren, waarmee het college op 2 juni jongstleden heeft ingestemd.  
De Kromme Rijn is één van de belangrijkste ‘dragers’ van recreatie binnen de gemeente. Het wandelpad 
langs de Kromme Rijn vormt een onmisbaar element in het versterken van de recreatieve kracht. Maar 
ook veel inwoners van Bunnik zelf maken graag een wandeling over het Kromme Rijnpad. 
Afgesproken is dat HDSR 75% van de transactiekosten (met name kadaster- en notariskosten) draagt en 
Bunnik 25%. Hiervoor is eenmalig een bedrag van naar schatting € 6.500 nodig. 
Verhoging last (incidenteel)        €            6.500 

 
Pacht diversen Odijk-West 
Van een drietal pachters op het terrein Odijk-West is over de jaren 2018 tot en met 2020 nog pacht ont-
vangen. In totaal betreft het hier een incidentele baat van € 34.800. 
Verhoging baat (incidenteel)        €            34.800 

 
Beheer wandelknooppuntensysteem 
Voor 2020 is € 7.300 geraamd voor het beheer van het wandelknooppuntensysteem. Omdat de aanleg 
van het wandelroutenetwerk door corona vertraging heeft opgelopen en pas in de tweede helft van 2020 
is afgerond, is beheer van het wandelknooppuntensysteem niet nodig. De geraamde bijdrage hiervoor kan 
daarom voor 2020 incidenteel afgeraamd worden. 
Verlaging last (incidenteel)        €             7.300 

 
Water geven nieuwe beplanting 
In 2020 heeft Bunnik, net als heel Nederland, te maken gehad met zeer warm weer. Ook in 2019 was dit 
het geval. Om de beplanting te laten overleven is voor 2020 incidenteel € 15.000 noodzakelijk gebleken. 
Verhoging last (incidenteel)        €           15.000 

 
Budget duurzaamheid 
In 2020 heeft de gemeente Bunnik de bijdrage die zij in het verleden had gedaan voor NOM-MIF (nul op 
de meter marktintroductiefonds) terug ontvangen. Daarnaast was gepland om in 2020 een beleidskader 



windenergie op te stellen. Dit is echter naar 2021 doorgeschoven. Door deze twee ontwikkelingen kan er 
incidenteel € 10.000 worden afgeraamd. 
Verlaging lasten (incidenteel)        €    10.000 

 
Implementatie Omgevingswet 
In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 opdracht gegeven voor de opstelling 
van een raamwerk Omgevingsplan, in combinatie met de opstelling van een Omgevingsplan voor de kern 
Werkhoven, en een gemeente brede omgevingsvisie. Bij de jaarrekening 2018 is hiervoor een reserve 
Omgevingswet gevormd. Voor 2020 wordt nu een incidenteel bedrag van € 70.000 gevraagd. Dit heeft 
geen budgettaire consequenties, omdat de reserve Omgevingswet wordt aangewend. Zie voor de mutatie 
in de bestemmingsreserve Omgevingswet het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien. 
Verhoging last (incidenteel)        €  70.000 

Corona 
Verkeersmaatregelen in verband met corona 
De afgelopen periode zijn er diverse verkeersmaatregelen genomen in verband met corona. Hierbij valt te 
denken aan tijdelijke wegafzettingen bij de scholen en het plaatsen van verkeersmiddelen bij de tijdelijke 
huisartsenpost. Hiervoor dient incidenteel € 8.500 beschikbaar gesteld te worden. 
Verhoging lasten (incidenteel)        €     8.500 

 
Meerkosten Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 
In de gemeente Bunnik wordt het oud papier en karton al vele jaren ingezameld door vrijwilligers van ver-
schillende lokale verenigingen. Na het afkondigen van de maatregelen tegen de verspreiding van het co-
ronavirus is de inzameling van het oud papier om veiligheidsredenen overgenomen door RMN in de peri-
ode half maart tot half juli 2020. Daarnaast heeft RMN de bezetting van het recyclestation verhoogd in 
verband met de grotere drukte tijdens de corona-periode, zijn vaker de prullenbakken op straat geleegd 
en is er meer grofvuil op het recyclestation aangeboden. 
In totaal is de verwachting dat de extra bijdrage aan RMN in verband met de corona-uitbraak € 54.300 
bedraagt. 
Verhoging lasten (incidenteel)        €    54.300 
 

  



Programma 3. Sociaal Domein 
 
Inhuur MFA De Kersentuin 
Ten behoeve van het proces omtrent het beheer en de exploitatie van MFA De Kersentuin en de deskun-
digheid die zij hebben op dit terrein is een extern bureau ingehuurd om de ruimtestaten te maken en de 
huurcontracten op te stellen. Het college heeft hiervoor incidenteel een maximaal bedrag van € 25.000 
beschikbaar gesteld. 
Verhoging last (incidenteel)        €   25.000 

 
Verkoop gemeentelijk vastgoed 
De verkoop van de 5 schoolappartementen Het Palet aan woningbouwvereniging Lekstede levert de ge-
meente een eenmalige opbrengst op van € 782.700. Omdat dat deel van het pand niet meer in gemeente-
lijk bezit is dient de boekwaarde in één keer te worden afgeschreven. De huidige boekwaarde is 
€ 606.300. Per saldo levert de verkoop dus een eenmalig bedrag op van € 176.400. Uit rechtmatigheids-
overwegingen dient de financiële afhandeling van deze verkoop in de bestuursrapportage te worden op-
genomen. 
Verhoging last (incidenteel)        € 606.300 
Verhoging baat (incidenteel)        € 782.700 

 
Bijdrage Stichting Sporthuis Bunnik en huuropbrengsten 
Door gewijzigde fiscale regelingen en een gewijzigd te beheren aantal sportvelden heeft het college in 
december 2019 de huur- en exploitatieovereenkomst met Stichting Sporthuis Bunnik aangepast. Dit bete-
kent aan de lastenkant een voordeel van € 36.600 (lagere exploitatiebijdrage). Aan de batenkant ontstaat 
per saldo een nadeel van € 36.600 (lagere huuropbrengst en bijdrage SPUK (Specifieke Uitkering Sport) 
als vergoeding voor de niet te compenseren BTW). 
Verlaging last (incidenteel)        €   36.600 
Verlaging baten (incidenteel)        €   36.600 

 
Groot onderhoud gebouw jongerenwerk De Schoudermantel 
Het geplande groot onderhoud aan de Schoudermantel waar jongerenwerk De Schoudermantel is gehuis-
vest wordt uitgesteld in verband met het project zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Het groot on-
derhoud omvat onder andere het vervangen en isoleren van het pannendak. De verwachte uitvoering is 
2021. Dit heeft geen budgettaire consequenties, omdat de onttrekking uit de reserve gebouwen eveneens 
bijgesteld wordt. Zie voor de mutatie in de bestemmingsreserve gebouwen het Overzicht Algemene dek-
kingsmiddelen / Onvoorzien. 
Verlaging last (incidenteel)        €   74.300 

 
Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord 
Voor de realisatie van het lokaal sportakkoord heeft het ministerie van VWS in 2019 middelen verstrekt via 
een decentralisatie uitkering. Naar aanleiding van kritiek van de Algemene Rekenkamer is besloten om de 
middelen met ingang van 2020 beschikbaar te stellen via een specifieke uitkering. Wat betekent dat het 
Rijk om een verantwoording zal vragen.  
Verhoging baat (incidenteel)        €             25.000 

 
Kansrijke Start  
Gemeente Bunnik heeft zich aangemeld voor de 3e tranche van de impuls voor het landelijke actiepro-
gramma Kansrijke Start. Met de impuls voor de komende drie jaar (€ 4.290 per jaar) wordt samen met 
partners een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd of versterkt. Met dit programma willen we bereiken 
dat de eerste 1.000 dagen van ieder kind zo goed mogelijk zijn, omdat deze cruciaal zijn voor een optima-
le kans op een goede toekomst. Hiervoor wordt in 2020 een eerste stap gezet met als doel om samen met 
de geboortezorg en andere partners vanuit een lokale coalitie afspraken te maken hoe de (kwetsbare) 
gezinnen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden om kinderen een kansrijke start te geven. De ja-
ren 2021 en 2022 zijn opgenomen in de nota van actualisatie 2021-2024. 
Verhoging last (incidenteel)        €      4.300 
 
 



Jeugdhulp 
De uitgaven op het budget jeugd laten nog steeds een stijgende lijn zien. Naast dat het aantal jeugdigen 
die jeugdhulp krijgen nog steeds aan het groeien zijn heeft dit ook te maken met andere kosten die onder 
dit domein vallen. Zo valt de bekostiging van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) onder het budget 
jeugd. De kosten voor SVMN zijn sinds 2019 aan het stijgen en zet zich verder door in 2020. Hierdoor is 
de bevoorschotting voor zowel 2019 als 2020 ontoereikend, waardoor er in 2020 een extra bijstelling moet 
worden gedaan. De verwachting is dat deze structureel van aard is. Voor zowel de stijgende lijn in de af-
gegeven beschikkingen, als de subsidie SVMN moet worden aangegeven dat deze op basis van een 
prognose zijn. Aan het einde van 2020 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Dit betekent wel dat 
het geraamde bedrag voor 2020 op het gebied van de jeugdhulp ontoereikend zal zijn. Daarom wordt een 
nadelige bijstelling van € 197.000 nodig geacht voor 2020. In de nota van actualisatie 2021 – 2024 is de 
benodigde bijstelling van de structurele lasten opgenomen. 
Verhoging last (incidenteel)        €           197.000 

 
Jeugdhulp PGB 
De meest recente cijfers over de verleende aanvragen PGB Jeugd laten een stijging van de kosten voor 
PGB zien. In de afgelopen periode zijn er hogere individuele budgetten afgegeven dan in vorige jaren. Dit 
is niet gekomen vanwege extra of aanvullende aanvragen rondom Corona. Dit maakt dat het geraamde 
PGB budget voor 2020 ontoereikend zal zijn. Daarom wordt een nadelige bijstelling van € 22.000 voor de 
begroting 2020 nodig geacht. 
Verhoging last (incidenteel)        €             22.000 

 
Brede aanpak dakloosheid 
Er ligt een verzoek van samenwerkende woningcorporaties in regio Utrecht en gemeente Utrecht om deel 
te nemen aan het project ‘Living Lab, eerst een thuis’. Dit project vloeit voort uit aan brandbrief van de G4 
aan het kabinet, waarin de groeiende dakloosheid onder de aandacht wordt gebracht. 
De grondgedachte van het project is dat mensen eerst een dak boven hun hoofd nodig hebben om aan 
hun problemen te werken. De vanuit het Rijk verstrekte middelen (septembercirculaire 2020) worden hier-
voor gebruikt. Dat betreft in 2020 een bedrag van € 17.600, het bedrag voor 2021 van € 32.100 is opge-
nomen in de nota van actualisatie 2021-2024.  
Verhoging last (incidenteel)        €    17.600 

 
Pilot domeinoverstijgend samenwerken 
De gemeente (Centrum voor Elkaar) is samen met  drie zorgaanbieders (Quarijn, BuurtZorg Nederland, 
Santé Partners), de lokale huisartsen (OWZ Kromme Rijn) en Raedelijn gestart met de pilot Domeinover-
stijgend Samenwerken.  
De toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen is complex. Daar-
door is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. De weg 
naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te realiseren.  
Met deze pilot wordt in de praktijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Op basis van één cliënt, één plan, 
één arrangeur wordt de zorg en ondersteuning inhoudelijk en op maat verder uitgewerkt. Voor deze pilot 
heeft de gemeente een subsidie gekregen van ZonMw € 15.500. 
Verhoging last (incidenteel)        €    15.500 
Verhoging baat (incidenteel)        €    15.500 

 
Terugvordering lokaal innovatiefonds 
De gemeente heeft in 2019 subsidie verleend aan een organisatie die staat voor duurzame community 
building in het kader van het lokaal innovatiefonds. Bij de vaststelling is naar voren gekomen dat uit de 
inhoudelijke verantwoording en het financieel verslag niet alle afgesproken activiteiten en prestaties in 
2019 zijn uitgevoerd. Hierdoor heeft er een terugvordering plaatsgevonden. 
Verlaging last (incidenteel)        €    15.000 

 
Implementatie wet Inburgering 
De RDWI is belast met de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering en maakt daarvoor kos-
ten. In de meicirculaire 2020 heeft het Rijk een integratie-uitkering beschikbaar gesteld, onder andere voor 
de invoeringskosten voor de nieuwe Wet inburgering. Deze incidentele  bijdrage in 2020 is benodigd voor 
de voorbereiding van de invoering van de nieuwe wet. Voor gemeente Bunnik gaat het om een bedrag 



van € 30.200. Daarnaast ontvangen de gemeenten van 1 juli 2021 een structurele bijdrage voor de uitvoe-
ring van de wet Inburgering. De structurele lasten zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024. 
Verhoging last (incidenteel)        €    30.200 

 
Re-integratiebudget RSD 
Bij de Najaarsnota 2019 van de RSD is aangekondigd dat vanaf 2020 de re-integratie en participatiebe-
groting structureel met € 400.000 kan worden verlaagd. Bij het maken van de begroting van de gemeente 
voor 2020 was dit nog niet bekend. Het gaat voor Bunnik om een bedrag van € 20.000. De structurele ver-
laging van de last is verwerkt in de programmabegroting 2021-2024. 
Verlaging last (incidenteel)        €    20.000 

 
Actualisatie Wsw-middelen 

In de meicirculaire is een actualisatie van de Wsw-middelen opgenomen van de verdeling van verdeling 
van de Wsw-middelen. Voor de gemeente Bunnik betreft het een stijging van de lasten met € 25.300 voor 
het jaar 2020. De actualisatie van de structurele lasten is opgenomen in de programmabegroting 2021-
2024. 
Verhoging last (incidenteel)        €    25.300 

Corona 
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 
2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de ver-
huurders van sportaccommodaties. 
De regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is bedoeld voor de verhuur-
ders van sportaccommodaties waarvan de huursom aan amateursportorganisaties tussen 1 maart en 1 
juni 2020 wordt kwijtgescholden. 
Voor de gemeente Bunnik heeft het college op 1 september 2020 besloten om de huur voor Stichting 
Sporthuis Bunnik over het tweede kwartaal kwijt te schelden. Stichting Sporthuis Bunnik zal de verdere 
afhandeling richting de amateursportorganisaties doen. Hier tegenover staat een vergoeding vanuit het 
rijk. 
Verlaging baat (incidenteel)        €   85.300 
Verhoging baat (incidenteel)        €   85.300 

 
Jeugdhulp en WMO compensatieregelingen Corona 
Bij jeugdhulp en WMO (huishoudelijke hulp en begeleiding) is er een verhoging van de lasten door de lan-
delijke compensatieregelingen die vanwege de corona maatregelen zijn ingesteld. Deze worden in het 
benoemde bij te ramen bedrag als incidenteel weergegeven. Het Rijk heeft hiervoor een compensatie als 
voorschot uitgekeerd via het gemeentefonds. Het is nog onbekend in hoeverre de compensatie toereikend 
is. De inschatting van de lasten betreft een prognose, waar aan het einde van 2020 meer duidelijkheid 
over verwacht.  
Verhoging last (incidenteel) Jeugd       €             33.500 
Verhoging last (incidenteel) WMO       €             26.000 

 
Vrijstelling eigen bijdrage WMO 
De minister van VWS heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wmo (exclusief beschermd 
wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat 
als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volle-
dig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders 
rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden 
vrij te stellen van de eigen bijdrage en zijn de verwachte baten € 9.800 lager. Het Rijk heeft in de septem-
bercirculaire 2020 hiervoor een compensatie verleend. 
Verlaging baat (incidenteel)        €      9.800 

 
Compensatie Wsw-middelen 

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor 
vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor 



een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Het kabinet heeft daarom besloten om de Rijksbijdrage Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen met € 140 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 31 de-
cember 2020  in verband met. deze inkomstenderving. De extra bijdrage zal ingezet worden door de BIGA 
groep die uitvoering geeft aan de WSW. Voor gemeente Bunnik gaat het om een bedrag van € 31.700.  
Verhoging last (incidenteel)        €    31.700 

 
Uitvoering 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 onder-
nemers, waaronder zzp’ers. Het betreft een tijdelijke regelingen die inmiddels voor de 2e keer is verlengd 
tot en met juli 2021. De regeling wordt door de RSD namens de vijf KRH gemeenten uitgevoerd. Inmid-
dels heeft de gemeente 5 voorschotten ontvangen voor een totaal bedrag van € 2.825.400. Op peildatum 
15-8-2020 zijn er 290 aanvragen ontvangen voor levensonderhoud en 22 aanvragen voor bedrijfskrediet. 
In zijn algemeenheid wordt 88% van de aanvragen toegekend. Verantwoording naar het Rijk vindt achter-
af plaats via de Sisa (single information, single audit)  op werkelijke aantallen in de programmarekening 
2020 en 2021. 
Verhoging last (incidenteel)        €        2.825.400 
Verhoging baat (incidenteel)        €        2.825.400 

  



Overzicht Overhead 
 
Subsidie A&O fonds 
Bunnik heeft een aanvraag gedaan in het kader van de de snelle regeling voor HR-vraagstukken tijdens 
deze corona-crisis van het A&O fonds en 2 x € 5.000 toegekend gekregen. De subsidie wordt gebruikt om 
een deel van de kosten die de opgave op- en doorstart gemeentelijke organisatie met zich meebrengt te 
dekken. 
Verhoging baat (incidenteel)  €    10.000 
 

Projectleiding website 
Er is een budget beschikbaar gesteld van € 30.000 voor de projectleiding van de nieuwe website. Dit pro-
ject is begin februari jl gestart en medio juli is de nieuwe website gelanceerd. Daarna zijn alle op- en aan-
merkingen nog opgepakt, waardoor de beschikbare uren in het gedrang kwamen. Er is een aanvullend 
budget van € 5.000 nodig. 
Verhoging  last (incidenteel)  €     5.000 
 

Huur gemeentehuis 

In verband met het vertrek van twee huurders binnen het gemeentehuis ontstaat er in 2020 een nadeel op 
de huurinkomsten van € 8.500. Omdat deze ruimtes nodig zijn voor het eigen personeel, worden deze 
ruimtes niet meer verhuurd. 
Verlaging baat (incidenteel)  €    8.500 
 

Stelpost garantiebanen 
Deze post kan worden afgeraamd aangezien in 2020 geen garantiebanen ingevuld worden. 
Verlaging  last (incidenteel)  €   22.500 

 
Toezichthouder rechtmatigheid WMO 2015 en Jeugd 

Het is wettelijk verplicht een toezichthouder rechtmatigheid Wmo aan te stellen. Er zijn steeds meer ge-
meenschapsmiddelen gemoeid met de uitvoering van de Wmo en Jeugdtaken. De druk op de begroting 
neemt toe. Daarom is het van maatschappelijk belang dat het college toeziet op rechtmatige inzet van de 
zorggelden. Met het budget voor 2020 wordt de toezichthoudende functie en de taken ontwikkeld. 
Verhoging last (incidenteel)  €    17.600 

Corona 
Inhuur CvE en backoffice 
Als gevolg van de corona-crisis is er sinds de zomerperiode een grote toename te zien bij met name het 
aantal Wmo-meldingen, wat leidt tot een extra druk bij de medewerkers van het Centrum voor Elkaar 
(CvE). Om deze ‘boeggolf’ op te vangen is extra capaciteit voor het CvE ingehuurd. Deze kosten hiervoor 
bedraagt € 55.200. 
Naast de extra werkdruk bij het CvE zijn er als gevolg van corona extra werkzaamheden belegd bij de 
backoffice (zoals implementeren en uitvoeren van de continuïteits- en meerkosten regelingen voor zorg-
aanbieders) naast de reguliere taken die gewoon door zijn gegaan. Om deze extra taken op te vangen is 
voor de backoffice extra capaciteit ingehuurd. De kosten hiervoor bedraagt € 38.900 
Verhoging  last (incidenteel)  €   94.100 

 
Inhuur fysiek domein 
Corona heeft gevolgen voor de gemeentelijke processen en diensten in 2020. Bij afdeling Fysiek Domein 
is er om die reden extra budget nodig achterstanden in te halen. In eerste instantie is er geprioriteerd in 
opgave die kunnen worden uitgesteld of vertraagd. Vertraagd en uitgesteld is mogelijk doordat andere 
instanties/ ketenpartners waarmee wordt samengewerkt ook vertragen en opgave uitstellen. 
Op dit moment is de achterstanden bij klachten en meldingen binnen de fysieke leefomgeving er groot. 
Om deze achterstand weg te werken is er 256 uur extra wijkregisseur noodzakelijk. Dit komt op een totaal 
bedrag van maximaal  € 21.760.  
Verhoging  last (incidenteel)  €  21.700 



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

 
Bestemmingsreserve wegen 
De onttrekking uit de bestemmingsreserve wegen wordt bijgesteld (zie programma 2 Fysiek Domein). 
Verhoging baat (incidenteel)        €  300.000 

 
Bestemmingsreserve Omgevingswet 
De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt deels aangewend (zie programma 2 Fysiek Domein). 
Verhoging baat (incidenteel)        €    70.000 
 

Bestemmingsreserve gebouwen 
De onttrekking uit de bestemmingsreserve gebouwen wordt voor De Schoudermantel bijgesteld (zie pro-
gramma 3 Sociaal Domein). 
Verlaging baat (incidenteel)        €    74.300 

 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering kan positief bijgesteld worden. De maatstaven zijn geactualiseerd en het effect van 
de septembercirculaire 2020 is verwerkt. Het structurele effect van de septembercirculaire is meegeno-
men in de nota van actualisatie 2021-2024. De grootste verschillen kunnen worden verklaard door de 
ontwikkeling maatstaven,, de uitkeringsfactor, decentralisatie uitkeringen, alsmede de eenmalige compen-
satie voor Covid-19 ( € 360.000). 
Verhoging baat (incidenteel)                 €            658.200 
 

  



Recapitulatie 
 
Omschrijving 2020 2021 2022 2023

Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Extra kosten griffie -186.500

Vergoeding detachering griffie 40.750

Overschrijding notuleerkosten -5.000

Accountantskosten -16.000

Leges huwelijken -30.000

Vergoeding Babsen 12.300

Leges reisdocumenten -10.000

Leges rijbewijzen -10.595

Baten toeristenbelasting -36.000

2e kamer verkiezingen -24.662

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Subsidie verbinding station en Utrecht Science Park 58.720

Verbinding station en Utrecht Science Park -58.720

Groot onderhoud wegenbeheerplan -300.000

Grondruil HDSR -6.500

Pacht Odijk-West 34.833

Beheer wandelknooppuntensysteem 7.326

Water geven nieuwe beplanting -15.000

Budget duurzaamheid 10.000

Implementatie Omgevingswet -70.000

Verkeersmaatregelen i.v.m. corona -8.500

Meerkosten RMN corona -54.285

Programma 3. Sociaal Domein

Inhuur MFA De Kersentuin -24.999

Verkoop gemeentelijk vastgoed 176.342

Bijdrage Stichting Sporthuis Bunnik 36.628

Huur Stichting Sporthuis Bunnik en SPUK -36.628

Groot onderhoud gebouw jongerenwerk De Schoudermantel 74.250

Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord 25.000

Kansrijke start -4.300

Jeugdhulp -197.000

Jeugdhulp PGB -22.000

Brede aanpak dakloosheid -17.600

Pilot domeinoverstijgend samenwerken -15.500

Subsidie pilot domeinoverstijgend samenwerken 15.500

Terugvordering lokaal innovatiefonds 15.000

Implementatie wet Inburgering -30.200

Re-integratiebudget RSD 20.000

Actualisatie Wsw-middelen -25.300

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 -85.313

Rijksbijdrage tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 85.313

Jeugdhulp en WMO compensatieregelingen Corona -59.500

Vrijstelling eigen bijdrage WMO -9.800

Compensatie Wsw-middelen -31.742

Uitvoering Tozo -2.825.400

Rijksbijdrage uitvoering Tozo 2.825.400

 



Recapitulatie (vervolg) 
 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023

Hoofdstuk Overhead

Subsidie A&O fonds 10.000

Projectleiding website -5.000

Huurinkomsten gemeentehuis -8.496

Garantiebanen 22.500

Toezichthouder rechtmatigheid WMO 2015 en Jeugd -17.600

Inhuur CvE en backoffice -94.080

Inhuur fysiek domein -21.760

Hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen / Onvoorzien

Bestemmingsreserve wegen 300.000

Bestemmingsreserve Omgevingswet 70.000

Bestemmingsreserve gebouwen -74.250

Septembercirculaire effect AU 658.168

Totaal 59.800 0 0 0

NB: -/- is nadelig en + is voordelig

 

 
  



 

Bijlage: Technische wijzigingen 
Dit betreft verschuivingen van budgetten van het ene programma naar het andere programma waar de  
Raad mee moet instemmen. Deze zijn budgettair neutraal. 
 

Omschrijving

Prog. 1.

Dienstver-

lening, 

veiligheid en 

bestuur

Prog. 2.

Fysieke 

leefomgeving

Prog. 3. 

Sociaal 

Domein

Hoofdstuk

Overhead

Hoofdstuk

Algemene 

dekkings-

middelen / 

Onvoorzien

ZIN Jeugd – POH JGGZ 20.000 -20.000

 
 

ZIN Jeugd – POH JGGZ 
Voor de inzet van de praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH JGGZ) is bij het geraamde bedrag uitgegaan 
van een start per 1 januari 2020. Echter is de POH JGGZ gestart op 1 mei 2020. Dit maakt dat het niet 
bestede bedrag van € 20.000 (programma 1) incidenteel wordt overgeheveld naar ZIN jeugd (programma 
3).  
 
 
 
 
 
  



Bijlage: Corona 
 
Hieronder staan alle corona gerelateerde kosten opgenomen  per 1-9-2020 met een korte toelichting en eventueel te verhalen bedragen. 
 

 
.

Noodopvang  Nvt 16-9-2020 Primaire kosten gedragen door KO en 

onderwijs. Secundaire kosten: zie 'inzet 

ambtelijke capaciteit'

 Noodverordening Rijk heeft een 

decentralisatieuitkerin

g beschikbaar gesteld

 €              29.547 

 €              30.542 10-6-2020 Lagere opbrengst toeristenbelasting. 

Periode t/m 1 juni.

 Inschatting: 3,5 maand helemaal geen 

toeristen (medio maart tot 1 juni) 

Ja, Rijk. Periode 1 

maart t/m 1 juni 

(compensatiepakket dd 

26 juni, opgenomen in 

septembercirculaire)

 €              36.000 

 €              37.872 10-6-2020 Lagere opbrengst toeristenbelasting. 

Periode na 1 juni

 Inschatting: 1 maand (juni) + vanaf 1 juli  

gemiddeld 35% minder toeristen. 

nnb  €              36.000 

 nvt Uitstel betaling (geen kosten voor 

gemeente, wel tijdelijk lagere liquiditeit)

nnb

 nnb Kwijtschelding (wel kosten voor gemeente, 

én lagere liquiditeit)

nnb

 nnb Uitvoeringskosten BghU nnb

Doorbetaling leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer  Nvt 4-9-2020 Geen overschrijding van het budget omdat 

kosten wel zijn begroot. Kosten worden 

(gedeeltelijk) doorbeteaald t/m 1 juni, 

vervoer vindt echter niet volledig plaats 

(prestatie gedeeltelijk niet geleverd).  

Richtlijnen VNG, besluit bestuurstafel ZOU 

en collegebesluit 30 juni 2020. Op 4-9-2020 

nog geen facturen ontvangen over 

betreffende periode.

nnb

Belastingen

Soort kosten
Niet begrote 

kosten 

Datum 

schatting
Toelichting

Uitgaven gebaseerd op Kosten verhaalbaar? 

Zo ja, op wie?

Bedrag 

compensatie

 
  



€ 2.825.400 4-9-2020 Ondersteuning Zelfstandig ondernemers 

(waaronder ZZP-ers). Obv 

voortgangsrapportage RDWI: totaal 

bevoorschot voor levensonderhoud tot 1 

mei € 4.972.000 (2.801 aanvragen). Met 

verwachting dat dit oploopt tot circa € 11-

€ 13 miljoen. Voor Bunnik is tot 1 mei € 

289.000 bevoorschot voor 

levensonderhoud (158 aanvragen). De 

verwachting van de RDWI doorgetrokken 

betekent voor Bunnik een inschatting van 

levensonderhoud van € 639.000 tot € 

756.000. 

In aanloop naar AB op 9 juli  komt er meer 

informatie beschikbaar.

 Overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo 1-3). Schatting 

gebaseerd op betaalde voorschotten per 9-9-

2020. Geen extrapolatie ivm 

onderuitputting in voorjaarsrapportage 

RDWI. 

Rijk € 2.825.400

 rdwi breed Uitvoeringkosten RDWI  Toezegging Rijk, valt onder voorschot 

TOZO. 

Ja, afspraak Rijk/VNG

 geen Uitvoeringskosten Gemeente  Toezegging Rijk, valt onder voorschot 

TOZO. 

Ja, afspraak Rijk/VNG

 nnb Hoger aantal uitkeringen  Nog geen inschatting te maken. Vertraging 

vanwege WW. Nu al een lichte stijging 

waarneembaar. 

Rijk

 nnb Meer beroep op schulddienstverlening  Info ws later beschikbaar dan uitkeringen, 

omdat dit vaak met persoonlijke contact 

gepaard gaat . Gekeken wordt hoe dit nu 

vorm te geven. 

Rijk

 €              16.000 12-6-2020 Meerkosten inhuur communicatie nnb

€ 21.760 30-9-2020 Inhuur Fysiek Domein  Wegwerken van achterstanden in de 

klachtenafhandeling openbare ruimte. 

nnb

 €              94.080 22-7-2020 Mogelijke boeggolf CvE Huisbezoeken beperkt en/of telefonisch, 

waarbij over het algemeen korte indicaties 

worden afgegeven (met de verwachting dat 

vervolgens een compleet onderzoek 

inclusief huisbezoek kan plaatsvinden). 

Daarnaast worden uitgestelde zorgvragen 

verwacht als de maatregelen versoepeld 

worden. Verwacht gevolg is een boeggolf 

aan zorgvragen. Bedrag vanuit 

directievoorstel van 22-7-2020.

nnb

RDWI

Extra ambtelijke capaciteit / inhuur extern 

personeel

 



Hogere uitvoeringkosten GR agv crisis:

* GGDrU  nnb 4-9-2020 Oproep aan GGDrU gedaan om dit punt 

onder de aandacht te brengen van het Rijk 

ihkv de compensatieregeling.

 Noodverordening. GR rekent zelf al met 

Rijk. Vooralsnog geen compensatie voor de 

gemeente voor niet verleende 

dienstverlening GGDrU 

nnb

* RMN  €              54.285 2-9-2020 Inzameling oud papier agv richtlijnen niet 

mogelijk door vrijwill igers van 

verenigingen, daarom door professionals. 

Met extra kosten tot gevolg.

 Richtlijnen RIVM Nee

* RID  €                8.500 23-6-2020 Zomernota, onderdeel corona (totaal € 

112.500, waarvan aandeel Bunnik € 8.500)

 Noodzakelijke kosten nnb

PGB / Maatwerkvoorziening jeugd/wmo  €              27.068 3-9-2020  Naar verwachting meerkosten op deze 

producten vanwege toepassing andere 

voorzieningen en mogelijk ook toename 

van voorzieningen. Ook zijn er 

maatwerkvoorzieningen die voorlopig 

gestopt zijn op initiatief van inwoner. 

 Jeugdwet en Wmo. Afspraak tussen Rijk en 

VNG over meerkosten, andere vormen van 

hulp en tijdelijke omzetdaling (tot 1 juni 

2020). Voor lasten vooralsnog uitgegaan 

van Rijksbijdrage. 

Ja, op het Rijk. 

Uitgewerkt in 

compensatiepakket 26 

juni 2020: inhaalzorg 

en meerkosten jeugd (€ 

18.726) en Wmo (€ 

8.342)

 €              27.068 

Ondersteuning lokale journalistiek Bunniks Nieuws  €                2.500 2-4-2020  Extra ruimte in de krant voor de komende 

vier nummer (april  2020). Als ruimte niet 

gevuld, dan beschikbaar voor partners. 

Bijdrage is  max  2.500 voor de vier 

nummers. 

 Besluit college 24 april  2020 Nee

Tegemoetkoming sportaccommodatie COVID-19  €              85.313 8-9-2020  Compensatie huurderving 

sportaccommodaties. Collegebesluit. 

 Collegebesluit en regeling tegemoetkoming 

sportaccommodaties COVID-19 

Ja, op het Rijk. Betreft 

Regeling 

Tegemoetkoming 

sportaccommodaties 

COVID-19.

 €              85.313 

Tekstkar plaatsen ivm corona 8-9-2020 plaatsen tekstkar Nee

Verkeersmaatregelen i.v.m. corona  €          8.500,00 22-9-2020 verkeersmaatregelen bij scholen en 

tijdelijke huisvesting huisartsenpost

 Noodzakelijke verkeersmaatregelen Nee

Facilitaire kosten (aanpassingen gemeentehuis)  €                7.200 16-4-2020 Dispensers, handontsmetting etc  Noodzakelijke kosten Nee

Facilitaire kosten (raad)  €                6.034 16-4-2020 Online vergadersysteem incl l icenties  Noodzakelijke kosten Nee

Door- en opstart gemeentelijke organisatie  €             65.000  5-6-2020 Laptops, aanpassingen in kantoor, 

communicatie uitingen, digitaal 

vergaderen, plansysteem, 

thuiswerkfaciliteiten

 Routekaart door- en opstart gemeentelijke 

organisatie  

Deels. Subsidie A&O-

fonds: 2 x € 5.000.

 €              10.000 

 
 
 
 



Verzoeken van organisaties/ondernemers  Risico Organisaties en ondernemers wenden zich 

tot de gemeente voor bijvoorbeeld 

verlaging van huur of compensatie van 

kosten. Daarbij moet sprake zijn van 

aantoonbare bijzondere omstandigheden. 

Indien van toepassing wordt college- en/of 

raadsbesluit genomen mbt het verzoek. 

Vooralsnog ingeschat als risico van € 

40.000.

 College-/raadsbesluit  Nee

Compensatie Rijk  nvt nvt Betreft compensatiepakket dd 26 juni 2020 

(in septembercirculaire 2020), voor zover 

niet direct toe te rekenen aan onderwerp 

hierboven: 

 nvt nvt * Lokale en regionale culturele 

infrastructuur: openbare bibliotheken, 

muziekscholen, centra voor de kunsten, 

musea, monumenten, schouwburgen, 

concertzalen, vlakke vloer theaters, 

poppodia, fi lmhuizen, beeldende 

kunstinstellingen, amateurkunst, 

cultuureducatie en festivals.

 €              34.757 

 nvt nvt * Voorschoolse voorziening peuters. 

Bedoeld om de eigen bijdrage van de 

ouders/verzorgers te vergoeden van een 

kind dat gebruik maakt van de 

gemeentelijke regelingen voorschoolse 

educatie, peuteraanbod en sociaal 

medische indicatie.

 €                6.287 

 nvt nvt * Integratie-uitkering Participatie, 

onderdeel Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) is verhoogd met € 90 miljoen voor 

de periode 1/3 tot 1/6 2020 ter 

compensatie van een deel van de 

loonkosten van medewerkers Biga.

 €              60.000 

 


