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Aanbieding  

Aanbieding  
Voor u ligt de programmabegroting 2021 – 2024. Hierin staan onze beleidsvoornemens verwoord die 
meer dan ooit gekenmerkt worden door tal van onzekerheden en het daardoor voor ons complex maken 
om optimale prognoses te presenteren. Dat geldt meteen al voor 2021 en evenzeer voor de opvolgende 
jaren. Onzekerheden signaleren wij enerzijds door geopolitieke spanningen en anderzijds door meer 
nationale vooruitzichten die onze gemeente zowel beleidsmatig als financieel nadrukkelijk kunnen raken. 
De polarisatie tussen staten wakkert mondiale onrust aan. Dat bemoeilijkt het zoeken naar gezamenlijke 
antwoorden op mondiale vraagstukken waaronder voor de klimaat- en milieuvraagstukken. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheden blijven onverminderd groot. In eigen land staan we aan de vooravond van de 2e 
Kamerverkiezingen. De verkiezingsuitslag, de vorming van een nieuw kabinet en de respectievelijke 
regeringsprogramma’s zullen ons als gemeente(n) nadrukkelijk regarderen. Tenslotte, maar misschien wel 
als eerste kritisch punt geldt de COVID19 pandemie (Corona). Deze uitbraak bracht ons –met instemming 
van de gemeenteraad- ertoe om dit voorjaar  geen gebruikelijke Kadernota 2021 uit te brengen. Hoe, en in 
welke mate, de effecten van deze pandemie onze gemeente in 2021 en volgende begrotingsjaren zullen 
aangaan, hebben wij helaas slechts ten dele in beeld. Hierover hebben we uw raad ook geïnformeerd via 
meerdere informatienota’s. Wat we wel weten is dat we op dit moment een zodanige reservepositie 
hebben dat incidentele gevolgen en risico’s vooralsnog kunnen worden opgevangen, maar dat onze 
reservepositie gaat verslechteren. Een ferme pas op de plaats voor wat betreft nieuwe, structurele 
beleidsinitiatieven of investeringen lijkt helaas noodzakelijk, tenzij we andere zaken niet meer gaan doen. 
Met alle onvermijdelijke voorbehouden presteren wij u naar actuele inzichten en beste vermogen de 
uitgewerkte begrotingsbeelden. Daarbij verwijzen we u nadrukkelijk ook naar de nota van actualisatie en 
het raadsvoorstel voor het complete financiële beeld.  
 
Financiële tekorten 
Deze begroting laat in alle jaren een financieel tekort zien en ook dat in 2021 maatregelen nodig zijn om 
een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dat betekent dus keuzes maken. Zeker voor 2022 en 
volgende jaren vraagt dit om een ingrijpende planmatige operatie. Uiteraard geen fijne boodschap, maar 
de oorzaak hiervan ligt grotendeels buiten onze invloedsfeer en treft alle gemeenten in Nederland. Naast 
de stijgende kosten in het sociaal domein, spelen ook de nog ongewisse (structurele en incidentele) 
financiële effecten van de Coronacrisis in de komende jaren, de opschalingskorting en de herijking van 
het Gemeentefonds. Dit zorgt bij veel gemeenten tot grote onrust en de VNG is namens alle gemeenten in 
gesprek met het Rijk om hiervoor een reële compensatie te krijgen. In de septembercirculaire wordt 
hopelijk meer duidelijk. Ons gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren (realiseren door te 
consolideren) blijven we voortzetten en ondertussen werken we verder aan de plannen om 
gebiedsontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken, zodat in betere tijden de gemeentelijke 
financiën weer een stevige impuls kunnen krijgen.         
 
Economisch herstel? 
De Coronacrisis is ongekend en is naast een gezondheidscrisis ook een economische crisis. De 
noodzakelijke maatregelen in de vorm van wereldwijde lockdowns hebben er voor gezorgd dat de 
economie wereldwijd, Europees en ook landelijk de grootste krimp doormaakt die we ooit hebben gezien. 
De mate waarin en de snelheid waarop het Coronavirus kan worden bestreden is bepalend voor het 
herstel van de economie. Vooralsnog is ongewis hoe lang deze situatie voortduurt, maar in een positief 
scenario wordt in 2021 weer economische groei verwacht (volgens prognoses van het centraal 
planbureau). Het Rijk is daarnaast voornemens om de steunmaatregelen tot ver in 2021 voort te zetten  
(zij het wel beperkter in omvang) om de Nederlandse economie overeind te houden. We hopen dat deze 
steunmaatregelen de verwachte massale faillissementen en ontslagen enigszins kan beperken, ook voor 
onze eigen inwoners, ondernemers en de Bunnikse economie.    
 
Odijk-West en stationsomgeving 
Een van de lessen die we van de financiële crisis hebben geleerd is dat in economisch slechte tijden niet 
alle beleidsplannen en ambities on hold moeten worden gezet, maar juist moet worden geïnvesteerd in 
beleidsplannen om ontwikkelingen mogelijk te maken (anti-cyclisch). Dit vergt bestuurlijk lef en we zijn blij 
dat uw raad dit bestuurlijk lef heeft getoond met de recente besluiten om te starten met planvorming voor 
Odijk-West en de stationsomgeving Bunnik en de instemming op het Plan van Aanpak Odijk-West, 
inclusief het beschikbaar stellen van de financiële middelen. In 2021 willen we de ingezette lijn met uw 



6 
 

raad voortzetten en nieuwe mijlpalen bereiken in de planvorming van deze belangrijke ontwikkellocaties 
ten behoeve van de kwaliteit en leefbaarheid van onze dorpen.   
 
Bestuurskracht 
De afgelopen jaren hebben wij dankzij uw raad de ambtelijke organisatie kunnen versterken en wij zijn blij 
dat uw raad onlangs ook heeft besloten om het college te versterken. Naast het reguliere werk heeft de 
gemeente ambitieuze plannen en werken we aan grote en complexe opgaven. Het versterken van het 
college zorgt er voor dat onze bestuurskracht toeneemt en daarmee geven we ook een duidelijk signaal af 
naar onze lokale en regionale partners dat we serieus werk maken van onze ambities. Met meer focus in 
de verschillende portefeuilles kunnen we lokaal en regionaal daadkrachtig optreden om onze ambities ook 
te realiseren. Uw raad heeft ook hierin lef getoond en we kijken, in onze hernieuwde samenstelling, uit 
naar de samenwerking met uw raad.  
 
Regionale strategische visies 
Ook de provincie en regio zitten niet stil. Belangrijke strategische visies die nu in ontwikkeling zijn, zoals 
de provinciale omgevingsvisie (POVI) en het ruimtelijk economisch programma (REP U10),   worden, naar 
verwachting, in 2021 afgerond. Deze visies geven weer of er provinciaal en regionaal draagvlak is voor 
onze Bunnikse ambities en zijn dus zeer bepalend voor het realiseren van onze doelen. Voor een 
succesvol resultaat blijven we intensief betrokken bij de totstandkoming van deze visies en voeren we een 
zeer actieve lobby, mede om substantiële subsidies voor de uitvoering te verkrijgen. 
 
Omgevingsvisie Bunnik 
In 2021 wordt ook onze gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) op de gehele fysieke leefomgeving voor 
onze gemeente uitgewerkt, waarbij ook sociale thema’s zoals gezondheid en leefbaarheid een belangrijke 
plek innemen. Deze visie vormt de onderlegger van alle toekomstige omgevingsplannen en een uitgebreid 
participatieproces met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vormt een belangrijk 
onderdeel bij de totstandkoming hiervan. Uw raad wordt ook bij deze visievorming intensief betrokken.   
 
Tot slot 
Het zijn duidelijk volatiele en onzekere tijden en dit zal de komende jaren ook zijn weerslag hebben op de 
gemeentelijke financiën. Ten overvloede refereren we nogmaals naar de nota van actualisatie en het 
raadsvoorstel voor het complete financiële beeld. Wij zullen uw raad, wanneer dat nodig is, op actieve 
wijze blijven informeren over de financiële ontwikkelingen en bieden uw raad hierbij de 
programmabegroting 2021 – 2024 aan.  
 
 
 
 
 
 
. 
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Inleiding 

Wijze van totstandkoming en opzet 
In de ‘Informatienota aanpassing proces Kadernota 2021’ is aangegeven dat het college van mening is 
dat niet op de reguliere wijze kan worden doorgegaan met het (bestuurlijk) proces van de kadernota. Dit 
vanwege de onzekerheid over de economische gevolgen van de coronacrisis. In die informatienota is wel 
een indicatief financieel beeld opgenomen waar de Kadernota 2021 mee gestart zou zijn. Uiteindelijk is in 
de Informatienota Meicirculaire de meest recente informatie over het financieel perspectief weergegeven. 
 
Grondslag 
Bij het opstellen van de begroting zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast is 
rekening gehouden met de structurele financiële effecten voortvloeiend uit de besluitvorming van de 
gemeenteraad tot 1 juli 2019.  
 
Gehanteerde technische uitgangspunten: 

 2021 2022 2023 2024 

Woningprognose (1-1) 6.488 6.667 6.813 6.970 

Inwonerprognose (1-1) 15.425 15.855 16.205 16.582 

Prijsstijging 1,9% 0% 0% 0% 

Loonstijging  3,0% 0% 0% 0% 

Rekenrente voor nieuwe 
investeringen 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Belastingtarieven: 
OZB 
Hondenbelasting 
Toeristenbelasting 
Marktgelden 
Leges (excl. bouwleges) 
Afvalstoffenheffing, reinigings- 
rechten1 
Rioolrecht2 

 
Zie prijsstijging 

idem 
idem 
idem 
idem 

100% kosten- 
dekking 

100% kosten- 
Dekking 

 
- 
- 
- 
- 
- 

100% kosten- 
dekking 

100% kosten- 
dekking 

 
- 
- 
- 
- 
- 

100% kosten- 
dekking 

100% kosten- 
dekking 

 
- 
- 
- 
- 
- 

100% kosten- 
dekking 

100% kosten- 
Dekking 

 
Leeswijzer 
De begroting is in 3 programma’s opgebouwd te weten: Dienstverlening, veiligheid en bestuur, Fysieke 
leefomgeving en Sociaal domein. Elk programma heeft zijn eigen kleur in de begroting. De programma’s 
beginnen met de actiepunten van het collegeprogramma die in tabelvorm opgenomen zijn in de 
betreffende programma’s. De daarin opgenomen actiepunten 2021 zijn, zoveel mogelijk, toegelicht onder 
de tabellen. In ieder programma zijn vervolgens de overige beleidsontwikkelingen opgenomen. Daarna is 
een toelichting op de relevante verbonden partijen opgenomen en zijn de wettelijk verplichte 
beleidsindicatoren en incidentele baten en lasten vermeld. Ieder programma wordt afgesloten met een 
financieel overzicht ‘Wat mag het kosten?’ en een toelichting op de mutaties ten opzichte van de begroting 
2020. 
 
                                                        

                                                      
1 Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW. 
2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten 

straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met een korting in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
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Begrotingspositie 2021 - 2024 
 
Saldi Informatienota 
In de informatienota meicirculaire stond het effect van de meicirculaire op de begroting vermeld. Het 
meerjarenperspectief na de informatienota was als volgt: 
 
Saldi x € 1.000 

 2021 2022 2023 2024 

Saldo Informatienota -662,2 -552,4 -343,8 -328,4 

 
Financiële ontwikkelingen na de informatienota 
Na de informatienota hebben zich de volgende financieel belangrijkste nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan, welke zijn verwerkt in de begroting. Bedragen > € 50.000 zijn hieronder toegelicht. 
 
saldi x € 1000

2021 2022 2023 2024
ozb -88,0 -107,3 -75,0 -9,5
kapitaallasten 78,1 72,8 70,6 53,9
salarissen -76,4 -66,3 -66,3 -66,3
reiniging 59,1 59,1 59,1 59,1
overig -30,6 -1,6 0,5 -39,6
Totaal ontwikkelingen -57,8 -43,3 -11,2 -2,5
 
 
OZB  
Bij het opstellen van de begroting worden de cijfers van de onroerende zaakbelastingen geactualiseerd. In 
verband met de huidige woningbouwprognose ontstaan er verschuivingen in de ramingen. Dit leidt op 
totaalniveau tot een minimaal structureel nadeel. 
 
Kapitaallasten 
Bij de kapitaallasten ontstaat een voordeel op de exploitatie. Dit komt omdat er bij de jaarrekening 2019 
een aantal investeringen zijn afgesloten (onder andere investeringen in automatisering en 
basisregistraties), waar in de begroting 2020 e.v. nog rekening mee gehouden werd. Daarnaast zijn er 
meer investeringen, die gedekt zijn door de algemene reserve. 
 
Salarissen 
Er is een verschil in salarissen van 0,8% van de totale loonsom. Dit komt onder andere voort uit te 
verwachten personele wisselingen met andere inschalingen, periodieken, tussentijdse aanpassingen van 
functierangen, wijzigingen in (pensioen-)premies, en dergelijke. 
 
Reiniging 
De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op volledige kostendekking. Daarbij wordt de 
compensabele BTW ook als kostenbestanddeel meegenomen. Weliswaar wordt deze BTW 
terugontvangen via het BTW compensatiefonds, maar daar tegenover staat een korting op de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. Deze BTW zorgt voor het voordeel op de exploitatie. 
 
Situatie volgens de programmabegroting 2021 
Volgens de nu voorliggende begroting 2021 bedraagt voor 2021 het saldo -/- € 720.100. De jaren erna 
sluiten af met saldi van -/- € 595.700 in 2022, -/- € 355.000 in 2023 en -/- € 331.000 in 2024.  
 
Saldi x € 1.000 

 2021 2022 2023 2024 
Saldo programmabegroting 
2021-2024 -/- 720,1 -/- 595,7 -/- 355,0 -/-331,0 

 
Ontwikkeling algemene reserve 
Op begrotingsbasis (peildatum 1 juli 2020) bedraagt de algemene reserve € 5,9 miljoen op 1 januari 2021 
(zie de staat van reserves en voorzieningen). Na 1 januari 2021 vinden op grond van diverse al genomen 
raadsbesluiten nog toekomstige onttrekkingen plaats aan de algemene reserve in verband met eenmalige 
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uitgaven of investeringen. Rekening houdend met deze onttrekkingen neemt de algemene reserve af tot 
€ 5,1 miljoen.   
 
Toelichting mutaties begroting 2020-2021 
Het verschil tussen de begroting 2020 en de begroting 2021 wordt toegelicht als het verschil > € 50.000 
op programmaniveau bedraagt. Zoals te zien is bij de verschillen toelichtingen zijn de verschillen 
voornamelijk het gevolg van raadsvoorstellen. 
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Programma: 1. Dienstverlening, veiligheid en Bestuu r 
 
Collegeprogramma 
 
Openbare orde en veiligheid  
Bunnik heeft een prettig en veilig leefklimaat. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Thema’s als ondermijning, 
criminaliteit, buurtoverlast en personen met verward gedrag komen niet alleen in de grote stad voor, maar 
ook in ons dorp. In samenwerking met alle (veiligheids)partners werken we dagelijks aan het veilig en 
leefbaar houden van onze dorpskernen. Het is van belang om dat zo te houden en toekomstbestendig te 
verankeren. Hiertoe voeren wij de volgende actiepunten uit.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 20 21 

In samenwerking met onze 
ketenpartners en inwoners 
werken we aan een veilig 
leefklimaat in Bunnik 

We creëren samen met onze 
ketenpartners bewustwording 
over veiligheidsrisico’s ter 
bevordering van de burgerkracht 
en sociale veiligheid. 

Opstellen uitvoeringsplan 
integrale veiligheid 2021 

We komen met voorstellen om 
op dit vlak de interne organisatie 
te versterken om onder andere 
een actieve controle op de 
vergunningen vanuit APV en 
bijzondere wetten uit te kunnen 
voeren. 

Idem 

We verbeteren de integrale 
samenwerking op casuïstiek en 
thema’s als woninginbraken en 
geweld, ondermijning, drank en 
horeca, jeugd en alcohol, 
persoonsgerichte aanpak, 
evenementen en vergunningen. 

Idem 

We stellen lokaal 
veiligheidsbeleid op. 

Idem  

We stellen ondermijningsbeleid 
op om de georganiseerde 
misdaad, in samenwerking met 
de ketenpartners, actief te 
kunnen bestrijden. 

Het beleid is vastgesteld. 
Uitvoering in op te stellen 
uitvoeringsplan integrale 
veiligheid 2021 

 
Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021  
In 2019 is de Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 vastgesteld; gevolgd door het Uitvoeringsplan 
Integrale veiligheid gemeente Bunnik 2019 en 2020. Na evaluatie van deze uitvoeringsplannen, zal voor 
2021 een nieuw uitvoeringsplan integrale veiligheid worden opgesteld. De gemeentelijke inzet, in 
samenwerking met partners, zal zich richten op de integrale aanpak van het tegengaan van ondermijning, 
auto- en woninginbraken, de persoonsgerichte aanpak en het verder verstevigen van de gemeentelijke 
regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid. In het kader van de doorontwikkeling van 
crisisbeheersing wordt ook in 2021 nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten gezocht.  
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Democratische vernieuwing, communicatie en particip atie  
De samenleving speelt een steeds actievere rol in het domein dat van oudsher tot de gemeentelijke taken 
hoorde. Bunnik staat hier graag voor open en wil een toegankelijke open gemeente zijn waarin de 
meningen en ideeën van inwoners een serieuze plek hebben. Dit doen we al in grote mate en blijven we 
ook doen. Samen kunnen we krachtig besturen.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 20 21 

We streven naar een sterke 
lokale democratie en een 
krachtig lokaal bestuur. 
 
We werken samen met onze 
inwoners en andere partijen aan 
de maatschappelijke opgaven 
op basis van gelijkwaardigheid 
en maken daarbij gebruik van 
onze kennis én die van de 
samenleving. 
 
We zijn een communicatieve 
organisatie met een open, 
flexibele en zelfbewuste 
houding. 

We doen voorstellen om de 
communicatiekracht te 
versterken. 

 
Bouwen aan communities en 
beter aansluiten op 
informatiebehoefte 
 
 

We organiseren vanuit ons 
initiatief of op verzoek vanuit de 
samenleving werkbezoeken 
waarbij de raad, het college en 
ambtelijke organisatie 
vertegenwoordigd is. 

Werkbezoeken bedrijven en 
organisaties 

We ontwikkelen een 
communicatie-, participatie- en 
contentstrategie die aansluit op 
het Bunnikse model+. 

Kaders participatie 

We vernieuwen de gemeentelijke 
website voor een verbeterde 
digitale dienstverlening. 

Bestendiging nieuwe website en 
verbetering online 
dienstverlening 

We geven uitvoering aan 
wettelijke verplichtingen, 
waaronder de Wet digitale 
toegankelijkheid en Wet digitale 
overheid. 

 
Uitvoering wet digitale overheid  
 

 
Bouwen aan communities 
Om een democratische, open gemeente te zijn, gericht op de inwoners, is het belangrijk verbinding te 
maken met die inwoners. Verplaatsing in hun leefwereld, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Met 
als resultaat een betere relatie met de inwoners en meer betrokkenheid bij de plannen en uitvoering.  
Inzetten op het bouwen en onderhouden van communities is dan noodzakelijk. Het belangrijkste platform 
daarbij is social media en waar mogelijk versterkt door ontmoetingen. 
 
Beter aansluiten informatiebehoefte  
De Gemeente Bunnik vergroot het bereik van haar online communicatiekanalen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de principes van databasemarketing. Hoe beter de inwoners in kaart gebracht zijn, hoe 
gerichter en effectiever er gecommuniceerd kan worden. Daarmee zijn doelen eerder en beter te behalen. 
Bovendien zijn doelen op die manier meetbaar te maken. Meetbaarheid is essentieel voor het lerend 
effect. Met professionele instrumenten, zoals Mailchimp, komen er nieuwsbrieven en gepersonaliseerde 
content. Met name ideaal bij bouwprojecten, maar ook in het benaderen van specifieke doelgroepen, 
zoals jeugd, senioren, inwoners per dorp,  enz 
 
Werkbezoeken bedrijven en organisaties 
Voor een goede relatie met de maatschappij, en om gemakkelijker op te kunnen trekken bij gezamenlijke 
opgaven worden werkbezoeken georganiseerd bij bedrijven en organisaties. Hierbij kunnen zowel de 
raad, het college als de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd zijn.  
 
Kaders participatie  
De gemeente trekt samen met inwoners op in verschillende (inwoners)initiatieven, projecten en beleid. 
Duidelijkheid in rollen, randvoorwaarden en geschikte vormen van participatie zijn daarbij van belang. Om 
hier handvatten aan te geven worden kaders voor participatie opgesteld.  
De inwoners van Bunnik zijn maatschappelijk betrokken en vragen steeds vaker om opgaves gezamenlijk 
op te pakken. Ook de gemeente wil dit graag, zoals verwoord in het coalitieakkoord. Hier ligt tot op heden 
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geen beleid aan ten grondslag. In 2020 is gestart met het opstellen van kaders voor participatie. Om 
participatie te borgen in de organisatie en de samenleving, het bestuur te helpen hun rol beter in te vullen 
en heldere verwachtingen rondom commitment, rollen en vormgeving van de participatie. Door Corona is 
vertraging opgelopen in het proces. Daarom wordt in 2021 verder gewerkt aan de kaders voor participatie.  
 
Bestendiging nieuwe website en verbetering online dienstverlening 
In 2020 heeft de Gemeente Bunnik een nieuwe website gerealiseerd. Dit ter verbetering van de online 
dienstverlening. In 2021 is speerpunt daarbij het actualiseren van kennis, expertise en toepassing op het 
gebied van online communicatie.  
 
Uitvoering Wet digitale overheid 
De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor 
Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. 
In 2021 zal voor DigiD en e-Herkenning een betrouwbaarheidsniveau worden ingevoerd waarvoor 
tweeweg authenticatie noodzakelijk is (bijvoorbeeld via SMS of de DigiD-app). 
 
Bestuur en organisatie  
We hebben een open en actieve houding naar onze inwoners. Dit doen we door participatief 
ontwikkelingen op te starten en uit te voeren. Dit betekent ook iets voor de ontwikkeling van onze 
medewerkers. We pakken ook een actieve rol in de regio en willen bijdragen aan regionale doelstellingen 
als het gaat om mobiliteit, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 20 21 

We werken, in verschillende 
allianties, aan een prettige 
woon- en leefomgeving van de 
gemeente Bunnik en dragen bij 
aan het oplossen van regionale 
vraagstukken op het gebied van 
mobiliteit, wonen, recreatie en 
duurzaamheid, energie en 
klimaat. 
 
We ontwikkelen ons naar een 
netwerkorganisatie waarin we 
gebruik maken van de sterktes 
en kwaliteiten ván anderen en 
onze sterktes en kwaliteiten 
inzetten vóór anderen.  
 
We denken regionaal en doen 
lokaal. 

We voeren een actieve 
bestuurlijke en ambtelijke lobby 
voor een alliantie met 
buurgemeenten en regiopartners 
om uiteindelijk in samenwerking 
de integrale opgave te kunnen 
realiseren. 

Bestuurlijke bezoeken college 

We spelen een actieve rol in de 
regio en werken op lokaal niveau 
aan de regio. 

Regiosamenwerking in de U10-
regio 

We voeren een 
bestuurskrachtmeting uit. 

Geen actie in 2021 

Op basis van nieuwe 
participatieve werkvormen (zoals 
bijvoorbeeld placemaking) 
werken we samen met de 
samenleving en andere partners. 

Nieuwe participatievormen  

We zetten een programma op 
voor onze medewerkers waarin 
netwerken, het vormen van 
allianties,  verschillende 
werkvormen en het werken 
vanuit een open, flexibele en 
zelfbewuste houding, centraal 
staan. 

Programma ontwikkeling 
medewerkers  

We geven uitvoering aan de 
wettelijke verplichtingen die op 
dit terrein op ons af komen, 
waaronder Wet normalisatie 
rechtspositie ambtenaren 
(WNRA), Algemene verordening 
gegevensbescherming  (AVG) en 
Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO). 

Afgerond 
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Bestuurlijke bezoeken college  
Het college van B&W voert regelmatig gesprekken met de colleges van buurgemeenten. Zo blijft de goede 
relatie in stand, en kan er goed samen worden opgetrokken bij gezamenlijke regionale opgaven. 
 
Regiosamenwerking (U10-regio) 
In 2020 heeft de U10 een nieuw bestuursconvenant vastgesteld. In 2021 zal de daarbij behorende manier 
van werken verder uitgerold worden. Het college neemt deel aan de bestuurstafels van de U10. In de 
verschillende begrotingsprogramma’s wordt ingegaan op de inhoudelijke thema’s van de regio-
overleggen.  
 

Uitvoeren Bestuurskrachtonderzoek  
In het coalitieakkoord is aangegeven dat een bestuurskrachtmeting in 2020, acht jaar na het vorige, zal 
helpen een goede basis te leggen voor verantwoorde besluiten met draagvlak over de toekomst van 
Bunnik. Bij een bestuurskrachtonderzoek wordt gemonitord of de gemeente haar taken goed uitvoert en 
daarin toekomstbestendig is. Met de resultaten uit een bestuurskrachtonderzoek kunnen weloverwogen 
strategische keuzes gemaakt worden over de toekomst van de gemeente. Dit sluit aan bij het 
collegeprogramma, waarin het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek is opgenomen.  
In eerste instantie was de planning om dit onderzoek in 2020 uit te voeren. Echter, sindsdien zijn de 
omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Covid-19 heeft een behoorlijke inbreuk gemaakt op de 
beleidsvoornemens die geagendeerd stonden voor de laatste jaren van de collegeperiode. In de 
afwegingen van deze beleidsarme programmabegroting is uiterst kritisch gekeken naar de 
beleidsvoornemens. De bestuurskracht staat door Covid-19 onder druk in 2020 en 2021. 
Het is onzekere periode. 2021, het laatste volle jaar van deze collegeperiode, vraagt om nog diverse 
zaken op te pakken. Vanwege alle onzekerheid, na-effecten van Covid-19 en de financiële situatie is het 
college tot de conclusie gekomen om in deze periode geen bestuurskrachtonderzoek meer uit te voeren.  
Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten tot een versterking van de bestuurskracht door een 3e 
wethouder te benoemen voor de resterende collegeperiode. 
 
Nieuwe participatievormen 
De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende ervaringen opgedaan met andere vormen van 
participatie, zoals placemaking. Pilots als de co-makersgroep van het stationsgebied en de herinrichting 
van de Oranjebuurt zijn hier voorbeelden van. De ervaringen worden meegenomen bij het opstellen van 
de kaders voor participatie.   
 
Programma ontwikkeling medewerkers 
Voor medewerkers zal er een ontwikkeltraject zijn waarin netwerken, het vormen van allianties,  
verschillende werkvormen en het werken vanuit een open, flexibele en zelfbewuste houding centraal 
staan. Dit programma heet ‘Leren door te doen’ en bestaat uit workshops en trainingen die direct in de 
praktijk toe te passen zijn. Thema’s zijn onder andere Opgave Gericht Werken, werken in teams, 
opdrachtgeverrol en opdrachtnemersrol, designthinking en placemaking. Het programma is bedoeld voor 
alle medewerkers. Voor (beleids)adviseurs is er nog een aanvullend programma. 
 

Overige relevante beleidsontwikkelingen 
 
Uitvoeringsstrategie / Odijk west  
Eind 2017 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsstrategie voor de 
jaren 2018, 2019 en 2020. Dit budget is met name gebruikt voor de locaties Odijk-West en 
stationsomgeving en alle bij deze locaties behorende relevanties, zoals het opstellen van 
onderzoeksrapporten, lobby activiteiten en inzet van externe deskundigen. Met het besluit van de raad, op 
21 november 2019, om te starten met planvorming voor Odijk-West en de stationsomgeving eindigt de 
verkenningsfase en start de voorbereidingsfase voor beide locaties. Daarom is de omschrijving van de 
activiteit veranderd van 'Uitvoeringsstrategie' naar een concrete locatie. Voor Odijk-West is een Plan van 
Aanpak opgesteld waarop de raad op 9 juli 2020 een positief besluit heeft genomen. Met dit besluit is ook 
€ 4,4 miljoen beschikbaar gesteld om, conform het plan van aanpak, te komen tot de realisatie van Odijk-
West. Op basis van dit besluit is een grondexploitatie Odijk-West geopend, waarop alle voorinvesteringen 
die nodig zijn in de voorbereidingsfase en verder op de grondexploitatie geboekt worden. . 
 



14 
 

Rechtmatigheidsverantwoording 
Gemeenten zijn verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. Tot en 
met boekjaar 2020 neemt de accountant in de controleverklaring bij de jaarrekening een oordeel op over 
de getrouwheid en rechtmatigheid. Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en 
wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor 
de (interne) verantwoording binnen gemeentelijke organisaties. Immers, daar waar in het verleden een 
onafhankelijke externe partij de controle uitvoerde en een oordeel velde, is dat vanaf 2021 een taak van 
de ambtelijke organisatie. Deze ontwikkeling maakt dat het meer dan ooit van belang is dat gemeentelijke 
organisaties grip hebben op hun interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. 
Gemeenten moeten immers zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig besteden en het college 
verantwoord zich daarover explicieter dan voorheen. 
 
Informatieveiligheid/ implementatie BIO 
Om de beveiliging van onze informatie naar een hoger volwassenheidsniveau te laten groeien, is het 
nodig om ieder jaar activiteiten uit te voeren die in lijn zijn met de nieuwe baseline informatiebeveiliging 
overheid (BIO). Deze activiteiten vinden plaats o.a. op het gebied van digitale weerbaarheid, testen van 
organisatie websites en clouddiensten, bewustwording van de medewerkers en kennis en opleiding van 
medewerkers die onderdeel zijn van de beveiligingsorganisatie. Aanvullende benodigde maatregelen 
voortkomend uit de BIO worden bezien in relatie tot het risico (kans en impact) dat ze ondervangen, de 
daarvoor benodigde kosten en de impact op de performance van het systeem en de werkbaarheid voor de 
gebruiker. 
 

Producten  
 

Product   Activiteiten  
Gemeenteraad Raad 
 Griffie 
College van B&W Burgemeester en Wethouders 
 Commissie bezwaarschriften 
 Kabinetszaken 
Samenwerking Bestuurlijke samenwerking 
Bedrijfsvoering Organisatiekosten 
Klantencontact Klachtenbehandeling 
Burgerzaken Burgerlijke stand 
 Rijbewijzen en reisdocumenten 
 Verkiezingen 
 Naturalisatie 
Vergunningverlening APV en bijzondere wetten 
 Uitwegvergunningen en invalideparkeerkaarten 
 Standplaatsen 
 Omgevingsvergunningen 
Begraafplaats Begraafplaats 
Gegevensbeheer Basisregistratie personen 
 Basisregistratie objecten 
Beschermende maatregelen Criminaliteitspreventie 
 Overige beschermende maatregelen 
 Crisisbeheersing 
Brandweerzorg Brandweer 
 Brandweerkazerne Bunnik 
 Brandweerkazerne Werkhoven 
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Beleidsindicatoren  
 
Conform het nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven:  
 

Naam indicator Eenheid Bunnik Landelijk Jaartal

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 69 132 2019

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,3 2,2 2018

Gewelds- en sexuele misdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2,3 4,9 2018

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2,3 2,5 2018
Vernielingen en beschadigingen (in de 
openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,7 5,8 2018

Uitkomst  

 

Verbonden partijen 
 
In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen. 
 

Verbonden partij Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van: 

Belastingsamenwerking gemeenten & 
hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 

Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van 
gemeentelijke belastingen en de uitvoering basisregistratie 
WOZ. 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
 

Ter uitvoering van de taken van de Wet op de 
Veiligheidsregio’s (WVR). In deze wet en bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de 
veiligheidsregio’s neergelegd. 

 

Incidentele baten en lasten 
 
Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten 
behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van 
onderstaand overzicht.  
 
Eenmalige lasten  2021 2022 2023 2024 
Formatie doorontwikkeling CvE  75.000     
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Wat mag het kosten? 
 
Lasten en baten Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 7.362,6           7.175,8           6.987,1           6.913,9           6.909,9           6.929,2           
Gemeenteraad 584,6              463,8              517,6              525,6              521,2              521,2              
College van B&W 1.288,9           891,0              499,2              497,6              497,6              511,6              
Samenwerking 100,3              98,4                99,0                99,0                99,0                99,0                
Bedrijfsvoering 3.340,9           3.510,4           3.623,0           3.547,1           3.547,1           3.547,1           
Klantcontact 3,0                  3,0                  3,1                  3,1                  3,1                  3,1                  
Burgerzaken 236,6              190,7              222,4              222,4              232,4              232,4              
Vergunningverlening 524,1              583,0              610,2              610,2              610,2              610,2              
Begraafplaats 38,6                40,1                40,7                40,7                40,7                40,7                
Gegevensbeheer 164,7              259,7              237,9              237,9              238,9              238,9              
Beschermende maatregelen 72,6                111,7              72,6                72,6                72,6                72,6                
Brandweerzorg 1.008,2           1.024,0           1.061,4           1.057,7           1.047,0           1.052,4           

Baten 1.148,8           1.419,1           1.479,9           645,5              645,5              645,5              
Gemeenteraad 32,0                -                    32,5                32,5                32,5                32,5                
College van B&W 25,3                21,2                17,3                17,3                17,3                17,3                
Samenwerking -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Bedrijfsvoering -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Klantcontact -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Burgerzaken 234,3              189,9              201,0              201,0              201,0              201,0              
Vergunningverlening 842,4              1.156,3           1.213,8           379,5              379,5              379,5              
Begraafplaats -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Gegevensbeheer 9,9                  10,0                10,1                10,1                10,1                10,1                
Beschermende maatregelen -                    36,7                -                    -                    -                    -                    
Brandweerzorg 4,9                  5,0                  5,1                  5,1                  5,1                  5,1                  

Saldo lasten en baten 6.213,8-           5.756,6-           5.507,2-           6.268,4-           6.264,3-           6.283,7-           

Meerjarenbegroting

 

Toelichting mutaties begroting 2020 – 2021  
 
Er is een voordelig verschil van € 249.400 van 2021 ten opzichte van 2020. De volgende ontwikkelingen 
liggen hieraan ten grondslag: 

• Bij het product Gemeenteraad is een nadeel van € 53.800 in de lasten. Dit is voornamelijk doordat 
er meer aan salarissen voor de griffie zijn ten opzicht van 2020. Daarnaast zijn de 
accountantskosten vanaf 2021 € 16.000 hoger. 

• Op het product College van B&W is € 374.500 minder begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de lasten van de uitvoeringsagenda die van incidenteel € 484.000 naar het structurele 
niveau van € 100.000 vanaf 2021 gaan. 

• Er is een nadeel op het product Bedrijfsvoering van € 112.600, wat voornamelijk wordt 
veroorzaakt door de procentuele loonstijging. 

• Bij het product Burgerzaken wordt het verschil in de lasten veroorzaakt door extra lasten in 
verband met de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021. 

• Op het product Vergunningverlening wordt naar verwachting € 56.000 meer leges 
omgevingsvergunningen gerealiseerd. Deze verwachting is gebaseerd op de actuele 
woningbouwprognose. 

• Het product Beschermende maatregelen had in 2020 eenmalig een Rijksbijdrage voor het 
opsporen en ruimen van explosieven. De verlaging van zowel de baten als de lasten in 2021, 
hangt samen met deze Rijksbijdrage. 

• Bij het product Brandweerzorg zijn € 37.000 meer lasten begroot. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een hogere bijdrage van € 19.000 aan de veiligheidsregio en de verhoging van 
de lasten (€ 10.000) van de nutsvoorzieningen op brandweerkazernes. 

• Overige mutaties: € 53.000 voordelig. 
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Programma: 2. Fysieke Leefomgeving 
 
Collegeprogramma 
 
Knooppuntenontwikkeling en mobiliteit  
Door Station Bunnik te ontwikkelen tot een knooppunt met goede OV- en fietsverbindingen naar de stad, 
het Utrecht Science Park en het landschap, draagt Bunnik bij aan de bereikbaarheid van Bunnik, het USP 
en de regio. Knooppuntontwikkeling en het toevoegen van woningbouw rondom deze knooppunten kan op 
breed draagvlak rekenen van de provincie en regio. Samen met de provincie en OV partners, zoals NS en 
ProRail, willen we de knooppuntontwikkeling van Bunnik verder brengen. Mobiliteit en bereikbaarheid 
spelen ook een grote rol bij de ontwikkeling van Odijk-West.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 202 1 

Het creëren van snelle en 
comfortabele fietsverbinding 
tussen station en USP 
 
Versterken van de 
economische structuur 
 
Versterken van de 
bereikbaarheid van de 
gemeente (en 
buurgemeenten), waarbij 
duurzame mobiliteits-
oplossingen zoals OV en 
fiets de voorkeur hebben 
 
Veiligheid en kwaliteit van 
fiets- en wandelinfrastructuur 
verbeteren, zowel binnen en 
tussen de dorpskernen als in 
het buitengebied 

Een actieve bestuurlijke lobby 
voeren om station Bunnik te 
ontwikkelen als multimodale 
knoop en te gaan gebruiken als 
voorstadhalte van Utrecht. 

 
Lobby voor knooppuntontwikkeling 
Bunnik 

Als onderdeel van een goede, 
comfortabele 
langzaamverkeersverbinding 
Houten-Bunnik-USP-De Bilt 
(noord-zuidverbinding) inzetten op 
een toekomstbestendige kruising 
met de A12. 

 
 
Fietsverbinding Houten – Bunnik – 
USP 

Een projectplan 
langzaamverkeersverbinding 
Bunnik – USP opstellen met 
omwonenden, gebruikers en 
andere belanghebbenden en 
starten met de uitvoering 

 
 
Projectplan station Bunnik - USP 

Samen met eigenaren, 
gebruikers, marktpartijen en 
andere belanghebbenden 
verkennen we de mogelijkheden 
van de stationsomgeving Bunnik 
als ontmoetingsplaats en 
multifunctioneel woon- en 
werkgebied 

 
 
Opstellen gebiedsvisie 
stationsgebied 

Onderzoek naar de 
mogelijkheden van smartmobility 
met de stationsomgeving Bunnik 
als pilotlocatie 

In 2021 zal dit onderzoek nog niet 
plaatsvinden, tenzij er op dit vlak 
kansen voordoen  

Samen met de provincie en 
Houten geven we uitvoering aan 
de Bestuursovereenkomst 
Buitengebied Houten – Bunnik 

 
Bestuursovereenkomst 
buitengebied Houten – Bunnik 

Als onderdeel van de regio een 
regionaal uitvoeringsprogramma 
fiets vaststellen waarbij zowel 
aandacht is voor zachte verkeers-
maatregelen (om gebruik fiets te 
stimuleren) als het verbeteren van 
het regionale fietsnetwerk. 

 
 
 
Regionaal Uitvoeringsprogramma 
fiets 
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Lobby voor knooppuntontwikkeling Bunnik  
De gemeente blijft actief lobby voeren om station Bunnik op te waarderen tot multimodale knoop binnen 
het regionale OV netwerk. Dit lobbywerk is een continue proces, waarbij de provincie een belangrijke 
partner is. De lijn die in 2020 is ingezet krijgt in 2021 meer vorm en resultaat met de verwachting dat in 
2021 een gebiedsvisie voor de stationsomgeving is opgesteld. Dit document laat ziet wat de gemeente 
voor ogen heeft met het gebied en binnen welke kaders ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit helpt 
ook in de lobby om partners te vinden in de uitvoeringsfase. 
 

Fietsverbinding Houten – Bunnik – USP  
De Fietsverbinding Houten-Bunnik-USP is de afgelopen jaren deels verbeterd met subsidie voor het 
project Fietsfilevrij (de wegvakken Rijsbruggerweg-Tureluurweg en het Vagantenpad). Om deze route 
verder te verbeteren dient de fietsbrug over de A12 ter hoogte van station Bunnik nog te worden 
aangepast. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en zal dit naar 
verwachting in 2021-2022 uitvoeren. Voor de aanpassing van de fietsbrug zal ook een 
bestemmingsplanwijziging nodig zijn, dan wel een provinciaal inpassingsplan. Afhankelijk of het een 
bestemmingsplan of een inpassingsplan wordt heeft de gemeente hierin wel of niet een (uitgebreide) rol. 
Daarover wordt in 2020 uitsluitsel van de provincie verwacht.   
 
Projectplan station Bunnik - USP 
In 2018-2019 is met belanghebbenden (universiteit, bewoners) gesproken over de fietsverbinding station-
USP. Er zijn voor de korte termijn (2019-2020) een aantal maatregelen uitgewerkt om de route beter in 
beeld te krijgen, vooral bewegwijzering en markering. 
Om de route op langere termijn structureel vorm te geven worden er meerdere opties nader uitgewerkt. 
Die uitwerking kan samenhangen met de uitkomsten van de studie over de snelfietsroute Veenendaal-
USP, afhankelijk van de tracékeuze voor dat project. De studie hiernaar zal vermoedelijk in 2021 plaats 
vinden.  
 

Opstellen gebiedsvisie stationsgebied  
In 2021 stelt de gemeente, op basis van een plan van aanpak Stationsomgeving, samen met 
belanghebbenden in het gebied, een gebiedsvisie op van de stationsomgeving ter uitvoering van het 
raadsbesluit van 21 november 2019 om te starten met planvorming Stationsomgeving. Dit document laat 
ziet wat de gemeente voor ogen heeft met het gebied en binnen welke kaders ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Dit helpt ook in de lobby om partners te vinden in de uitvoeringsfase. 
 
Bestuursovereenkomst buitengebied Houten-Bunnik 
Als onderdeel van de bestuursovereenkomst buitengebied Houten – Bunnik met de provincie neemt 
Bunnik de spitsafsluiting Achterdijk ter hand. Nadat in 2020 het verkeersbesluit voor de spitsafsluiting 
wordt gepubliceerd zal naar verwachting - afhankelijk van het verloop van eventueel bezwaar en beroep - 
in 2021 de concrete realisatie plaats vinden. 
 

Regionaal Uitvoeringsprogramma Fiets 
In 2020 is in regioverband het regionaal Uitvoeringsprogramma fiets vastgesteld, waarbij zowel aandacht 
is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het verbeteren van het regionale 
fietsnetwerk. Concrete uitvoering van dit programma vindt over meerdere jaren plaats. 
 
Bouwen binnen de dorpen  
Binnendorpelijke ontwikkeling is van belang om de kernen leefbaar te houden en tegemoet te komen aan 
de veranderende vraag naar voorzieningen, winkels en woningen. Om de samenhang en integraliteit van 
de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen te borgen, start de gemeente, vooruitlopend op de wettelijke 
verplichting, het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de gehele gemeente.  
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 Doel   Wat gaat Bunnik  doen?  Actiepunt 202 1 

Het aantrekkelijker maken 
van de dorpen 
 
Het creëren van meer 
draagvlak voor 
voorzieningen en winkels, 
door een groter aantal 
inwoners 
 
Het vergroten van de 
doorstroming via het 
binnendorpelijk bouwen 

Vooruitlopend op de wettelijke 
verplichting om een 
omgevingsvisie te maken, maken 
we een integrale visie op de 
dorpen en de onderlinge 
samenhang 

Geen integrale visie dorpen en 
landgoederen. Opnemen in 
Omgevingsvisie 
 

Prioritering in  
woningbouwprognose 

 
Aanjagen particuliere initiatieven 
(jaarlijks maximaal 2) 
Afstemming Visie op wonen met 
zorg en welzijn 
 

Op basis van deze 
omgevingsvisie en de bestaande 
omgevingsvisie voor het 
buitengebied komt er in 2022 één 
integrale omgevingsvisie voor het 
hele grondgebied van de 
gemeente Bunnik 

Omgevingsvisie 

Inzetten – op initiatief van 
bedrijven - op transformatie van 
binnendorpelijke (bedrijfs)locaties 
naar woningbouw 

In gesprek blijven met 
initiatiefnemers en provincie 

Beeldkwaliteitsplannen vaststellen 
om nieuwbouw aan te laten 
sluiten bij bestaande bebouwing 
en het karakter van de kernen 

Vaststellen beeldkwaliteitsplannen  

Uitvoering geven aan de 
wettelijke verplichtingen die in het 
Fysieke domein op ons af komen 
(Omgevingswet) 

Invoering omgevingswet via 
routekaart 

 
Vaststelling Omgevingsvisie Bunnik  
Met de keuze in 2020 om de opstelling van de Omgevingsvisie Bunnik al ter hand te nemen is de 
noodzaak voor een visie voor de dorpen en landgoederen achterhaald.  
In de Omgevingsvisie zal dan ook een antwoord worden gegeven op de optimale benutting van de ruimte 
binnen de drie dorpen en de directe omgeving, alsmede de historische landgoederen.  
 
Aanjagen particuliere initiatieven 
Om het bouwen binnen de dorpen te stimuleren zullen de particulieren, die veelal de locaties in handen 
hebben, moeten worden aangejaagd voor de voortgang van de projecten. Jaarlijks zal bekeken moeten 
worden welke ontwikkellocaties van belang zijn om extra aangejaagd te worden. De knelpunten moeten in 
beeld komen waar de vertraging in de ontwikkeling door wordt veroorzaakt. Dit knelpunt kan een andere 
politiek-bestuurlijke houding vragen, financiële steun voor bepaalde onderzoeken of bemiddeling met 
andere instanties (corporatie, ontwikkelaar, provincie etc.).  
Het optimaal benutten van de ruimte binnen de dorpen versterkt de positie van de gemeente in de regio 
om de substantiële bouwopgave mogelijk te maken.  
 
Afstemming Visie op wonen met zorg en welzijn 
In de prioritering van de woningbouwprognose vindt afstemming plaats tussen de Visie op wonen met het 
bouwen voor specifieke doelgroepen in zorg en welzijn. Deze afstemming gebeurt in de afdelingen sociaal 
en fysiek domein.  
 
Omgevingsvisie 
In 2020 is een start gemaakt met de Omgevingsvisie Bunnik. In deze visie wordt het beleid voor de 
fysieke leefomgeving (waaronder sociale veiligheid) opgenomen. De Omgevingsvisie Kromme Rijngebied 
wordt tezamen met het andere ruimtelijke beleid samengevoegd in één integrale visie. Na een participatie 
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traject zal de Omgevingsvisie Bunnik in 2021 worden vastgesteld. Deze visie geldt dan als opvolger van 
het structuurplan 2007-2015. 
 
In gesprek blijven met initiatiefnemers 
De bedrijfslocaties binnen de dorpen zijn interessant voor transformatie naar woongebied. Op initiatief van 
bedrijven binnen de dorpen, die willen verplaatsen, kan in gesprek gegaan worden of verplaatsing buiten 
de dorpen of buiten de gemeente mogelijk is om zo ruimte te creëren voor woningbouw binnen de dorpen.  
 
Vaststellen beeldkwaliteitsplannen  
Bunnik wil kwaliteit toevoegen en de dorpen aantrekkelijker maken. Onderdeel van de plannen binnen de 
dorpen is dan ook de inrichting van de openbare ruimte in dat gebied. Het verplichten van 
beeldkwaliteitsplannen van zowel de architectuur van de bebouwing als de openbare ruimte bij nieuwe 
substantiële initiatieven draagt bij aan een verhoogde uitstraling. De opstelling van deze 
beeldkwaliteitsplannen zal gelijk oplopen met de planologische procedures. In de dorpscentra zal Bunnik 
daarnaast ook inzetten op het vergroten van de ontmoetingsfunctie. Het opstellen van deze 
beeldkwaliteitsplannen zal in gezamenlijkheid met de omwonenden en andere partners (bijv. 
marktpartijen) worden opgepakt. De vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen gebeurt door de raad. 
Doorgaans gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Invoering Omgevingswet via routekaart 
De gemeente Bunnik bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet staat een 
andere manier van werken voor waarbij de informatievoorziening aan de samenleving, de wijze waarop 
men in contact kan komen met de gemeente over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en de grip 
die men voelt bij hun directe omgeving wezenlijk veranderd. Er wordt ingezet op meetbare effecten: één 
loket waar iedere initiatiefnemer, belanghebbende of behandelaar van aanvragen zijn/haar informatie 
digitaal, compleet en op kaart kan inzien en toepassen; een grotere betrokkenheid en invloed op de 
directe leefomgeving; en snelle en samenhangende besluitvorming, in constructief contact, door de 
gemeente, samen met haar mede overheden. Om te komen tot deze effecten is een routekaart opgesteld 
met concrete acties. Deze acties zijn een inventarisatie van het beleid op de fysieke leefomgeving, het 
aanpassen van de werkprocessen, het opstellen van een raamwerk voor omgevingsplannen, de 
aansluiting op het digitale stelsel en het opstellen van een Omgevingsvisie. Voor andere acties geldt een 
wettelijke overgangsregeling; deze worden in de periode 2022-2024 opgepakt.   
De invoering van de wet is met één jaar uitgesteld en treedt nu in werking op 1 januari 2022. Door dit 
uitstel is de mogelijkheid ontstaan om op onderdelen beter voor te bereiden en is de opgestelde 
routekaart opnieuw tegen het licht gehouden en ook opnieuw afgezet tegen de beschikbare capaciteit en 
middelen. 
 
Bouwen buiten de dorpen/substantiële woningbouwopga ve (vliegwiel) 
Zowel landelijk, provinciaal en regionaal wordt de woningbehoefte steeds groter. De effecten daarvan, 
zoals hoge woningprijzen, weinig doorstroom, scheefhuurders, zijn ook in Bunnik merkbaar. Om dit te 
veranderen zijn woningen nodig. De gemeente is gestart met de planvorming voor 1000 woningen in 
Odijk-West om daarmee ook het voorzieningenniveau op peil te houden en om een gemêleerde 
bevolkingssamenstelling te houden in de gemeente. Deze plannen willen we ook borgen in regionale en 
provinciale visies die in ontwikkeling zijn. Zo wordt in 2021 besluitvorming verwacht rondom het 
Ruimtelijke Economische Perspectief U10 en de Provinciale Omgevingsvisie. Hierin zijn de regionale en 
provinciale ruimtelijke opgaves, onder meer op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en landschap en 
energie, integraal uitgewerkt. Voor de gemeente Bunnik belangrijke documenten waarin de lokale 
opgaven geborgd moeten worden. Bij de totstandkoming hiervan speelt Bunnik een actieve rol. 
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Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 2021  
 

  
 Creëren van nieuwe, inclusieve 

woongebieden met het 
landschap als drager 

  
 Bijdragen aan de regionale 

woningbehoefte voor onder 
andere de kenniswerkers van 
het USP 
 
Gedifferentieerde woningbouw 
toevoegen, zodat verschillende 
doelgroepen in onze gemeente 
kunnen (blijven) wonen én om 
doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen 

Een coalitie vormen met 
buurgemeenten en hogere 
overheden om de totale opgave 
integraal en in samenwerking te 
realiseren  

 
Inhoudelijk bijdragen en 
vaststellen van het Ruimtelijk 
Economisch Perspectief 

(Samen met mogelijke 
coalitiepartners) een actieve 
lobby voeren voor een breed 
draagvlak voor onze integrale 
opgave bij de provincie 

 
Actieve lobby richting de 
provincie  
 
 

(Samen met marktpartijen) een 
masterplan opstellen  

Integrale gebiedsvisie gereed en 
start gemaakt met integraal plan 
Odijk-West (Masterplan 
 

De gewenste 
woningbouwdifferentiatie 
onderzoeken op de schaal van 
Bunnik  

 
Woningbouwdifferentiatie 
onderzoek 

 
 
Inhoudelijk bijdragen en vaststellen van het Ruimtelijk Economisch Perspectief 
Bunnik werkt samen met de regio aan een Ruimtelijke Economisch Perspectief (REP). Hierin wordt, in 
U10 verband, duidelijk wat de totale integrale opgave is op het gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid, gezondheid, landschap en energie en welke regionale samenwerkings- en 
uitvoeringsafspraken daarvoor nodig zijn en met wie. Bunnik voert bij de totstandkoming van het REP een 
actieve ambtelijke en bestuurlijke rol. De verwachting is dat het REP medio 2021 ter vaststelling wordt 
aangeboden aan de U10 raden. Daarnaast voert het college van Bunnik gesprekken met colleges van 
buurgemeenten en de provincie. 
 
Actieve lobby richting provincie 
De provincie is een belangrijke partner voor de gemeente Bunnik. Zowel in het kader van het REP, de 
Provinciale Omgevingsvisie (POVI) als het Meerjaren Investeringen Ruimte en Transport onderzoek  
(MIRT onderzoek), voert de gemeente een actieve ambtelijke en bestuurlijke lobby om draagvlak te 
creëren voor de integrale opgave van Bunnik. In het kader van Odijk-West en de Ruimtelijke Koers 
Houten voeren de gemeenten gezamenlijk een lobby om de randvoorwaarden voor deze 
gebiedsontwikkelingen (met name investeringen voor inframaatregelen) voor elkaar te krijgen bij partners 
als provincie en Rijkswaterstaat. In het kader van het Uitvoeringsprogramma voor het Ringpark, voert de 
gemeente Bunnik gesprekken met de provincie om de landschap- en recreatiemogelijkheden in de 
gemeente Bunnik te versterken 
 
Integrale gebiedsvisie en start Masterplan Odijk-West  
Op 9 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het Plan van Aanpak Odijk-West en € 4,4 miljoen budget 
beschikbaar gesteld om 1000 woningen ten westen van Odijk te realiseren. Een belangrijk besluit voor de 
gemeente waarmee een aanzet is gemaakt om het zogenaamde vliegwiel uit de Uitvoeringsstrategie te 
laten draaien. De raad wordt actief betrokken in dit proces, aangezien vele en uiteenlopende keuzen 
gemaakt moeten worden in het planvormingsproces. In 2021 wordt, overeenkomstig het Plan van Aanpak 
Odijk-West, een integrale gebiedsvisie opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de 
raad. Bij een positief besluit hierop start fase 3 en begint de gemeente met het maken van een integraal 
plan voor Odijk-West (masterplan). Dit proces loopt door tot 2022. 
 
Woningbouwdifferentiatie onderzoek 
Belangrijke bouwstenen voor de gewenste woningbouwdifferentiatie op de schaal van Bunnik zijn in 2020 
afgerond. Hierbij doelen we op het rapport van Companen, waarin een verdiepende, kwalitatieve 
woningmarktanalyse voor de regio U16 is uitgewerkt en de sociale foto van Bunnik, waarin een helder 
beeld is ontstaan van de huidige bevolkingssamenstelling en de betreffende doelgroepen. Op basis van 
deze rapporten kunnen we zowel de lokale als de regionale woningbehoefte en woonmilieus op de schaal 
van Bunnik bepalen, dit is echter nog niet gebeurd. Bij de planvorming voor Odijk-West en 
stationsomgeving Bunnik dienen deze rapporten als bouwstenen om de gewenste 
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woningbouwdifferentiatie en woonmilieus exact te bepalen op locatieniveau. Dit zal in het komende jaar 
verder  vormkrijgen. 
 
Versterken recreatieve kracht  
De gemeente Bunnik heeft met het rivierenlandschap van de Kromme Rijn, het recreatiegebied  
Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen en De Nieuwe Hollandse Waterlinie en De Limes, een divers en 
cultureel rijk landschap en recreatiegebied. Veel mensen komen dan ook naar onze gemeente om te 
ontspannen en te recreëren. Samen met buurgemeenten en regiopartners werken we al langere tijd 
samen aan een programma voor recreatie en toerisme om de recreatiemogelijkheden verder te 
verbeteren. Zo worden nieuwe fiets- en wandelroutes aangelegd en verbonden op het bestaande 
routenetwerk om landschappen  en recreatiegebieden beter met elkaar te verbinden in de regio. Met deze 
partners werken we ook samen om De Nieuwe Hollandse Waterlinie en De Limes meer zichtbaar en 
beleefbaar te maken in het landschap. De gemeente Bunnik gaat samen met de buurgemeenten en 
regiopartners in 2021 met de onderstaande projecten (verder) aan de slag. Vanwege corona is een aantal 
projecten doorgeschoven van 2020 naar 2021.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik doen?  Actiepunt 2021  

Versterken economische 
structuur met 
verblijfsrecreatie 
 
Verminderen druk 
Amelisweerd – Rhijnauwen - 
Vechten (ARV) 
 
Verbeteren groene 
verbindingen vanuit de 
dorpen naar het landschap 

In nauw overleg met 
buurgemeenten en regiopartners 
opstellen van een programma 
Recreatie & toerisme op, waarin 
onder meer de recreatieve 
paragraaf van de Omgevingsvisie 
Kromme Rijnstreek wordt 
uitgewerkt en promotie en 
marketing, beleefbaar maken van 
o.a. Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en Limes, het verbeteren van het 
fietsroutenetwerk en het 
aanleggen van een 
wandelroutenetwerk, een plek 
krijgen 

Positie van Bunnik in Provinciaal 
beleid 
 
Evaluatie en mogelijk herziening 
samenwerking Routes, Paden en 
Groen Toezicht 
 
Omgevingsvisie Kromme 
Rijnstreek: Vervolg ‘ Verhalen van 
de Kromme Rijnstreek’  
 
Optimaliseren samenwerking in 
Routebureau Utrecht 
 
Deelname Utrecht Region 
 
Vervolg samenwerking ARV en 
uitvoeren projecten 
  
Promotie en marketing Kromme 
Rijnstreek  
 
Samenwerking Romeinse Limes 
 
Samenwerking NHW 
 
Gebruik wandelroutenetwerk  
 
Faciliteren van ondernemers m.b.t. 
recreatieve ontwikkelingen die 
passen binnen de pijler Recreatieve 
Kracht 
 

Samen met de stuurgroep 
Kromme rijnlandschap stellen we 
een uitvoeringsprogramma op om 
de kwaliteit van het landschap te 
versterken 

 
 
Project kleine landschapselementen 
(KLE)  
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Positie van Bunnik in Provinciaal beleid 
In 2021 worden verschillende programma’s en beleidsnota’s door de provincie Utrecht opgesteld of nader 
uitgewerkt. Voor de pijler Recreatieve Kracht gaat het om het provinciaal beleid Recreatie en Toerisme, 
het (nieuwe) Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht Buiten, Ringpark, Agenda Vitaal Platteland 
en de POVI en POVO. Deze programma’s en beleidsnota’s bepalen de lijnen voor de toekomst en hebben 
invloed op activiteiten van en in de gemeente Bunnik. In 2021 zal daarom tijd geïnvesteerd worden in 
meedenken en input leveren voor deze documenten om te zorgen dat gezamenlijke belangen zijn ingebed 
in provinciaal beleid.  
 
Evaluatie en mogelijke herziening samenwerking Routes, Paden en Groen Toezicht 
Bij de opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is besloten 
dat de voormalig deelnemers van het schap op het gebied van routes, paden en groen toezicht willen 
blijven samenwerken. Deze samenwerking loopt organisatorisch via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
en wordt fysiek uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland. De samenwerking loopt tot en met maart 
2023 met een opzeggingstermijn van 2 jaar. In 2021 moet een besluit genomen worden over de 
voortzetting. 
 
Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek: Vervolg Verhalen van de Kromme Rijnstreek 
Om de Kromme Rijnstreek als recreatief gebied te ontwikkelen, is de gemeente Bunnik in 2018 samen 
met de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede en de VVV Kromme Rijnstreek van start gegaan met de 
uitwerking van het onderdeel recreatie van de Omgevingsvisie Kromme Rijn: Verhalen van de Kromme 
Rijn. In samenwerking met de recreatieondernemers uit de streek zijn vijf thema’s uitgewerkt. In een 
alliantielab zijn vraag en aanbod van ondernemers en andere organisaties bij elkaar gebracht. Het project 
loopt door in 2021 omdat in verband met corona de prioriteiten van ondernemers elders lagen. 
 
Routebureau Utrecht  
Het Routebureau Utrecht – een samenwerking tussen de provincie en 26 Utrechtse gemeenten - zorgt 
voor een samenhangend recreatief netwerk in de provincie dat aansluit op omliggende provincies en 
landelijke netwerken, een hogere gebruiksintensiteit van de routes en provincie dekkende en innovatieve 
netwerken. Na het opstartjaar 2019 en verandering in activiteiten door het coronavirus in 2020 is nu de 
basis op orde. In 2021 wil de gemeente Bunnik de inzet van het Routebureau beter benutten voor het 
versterken van de Bunnikse recreatieve kracht door in te zetten op innovatie.  
 
Deelname Utrecht Region 
City- en regiomarketingorganisaties in regio Utrecht hebben een gezamenlijke toeristische 
regiomarketingstrategie ontwikkeld voor ‘Utrecht Region’. Hierin wordt de regio in het geheel als één 
toeristische bestemming gepositioneerd met de Kromme Rijnstreek als één van de districten. Het doel is 
om nieuwe bezoekers aan te trekken en bezoekers die al in de regio zijn te spreiden door de regio. De 
gemeente Bunnik neemt ook in 2021 deel aan de uitvoering van deze strategie. De strategie wordt 
aangepast aan de gevolgen van het coronavirus en de (veranderde) behoeften van de deelnemende 
partijen.    
 
Vervolg samenwerking ARV en uitwerken projecten ARV  
In 2018 is door de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en gemeente Utrecht een gebiedsproces opgestart 
voor het ARV-gebied (Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten). Dit gebiedsproces heeft geleid tot betere 
(bestuurlijke) samenwerking en gedragen keuzes voor het gebied. In 2021 wordt de (bestuurlijke) 
samenwerking voortgezet en wordt een mobiliteitsonderzoek gedaan dat in 2020 niet kon worden 
uitgevoerd in verband met het coronavirus.   
 
Promotie en marketing Kromme Rijn streek  
Om de potentie van het Kromme Rijngebied als recreatief uitloopgebied zo volledig mogelijk te kunnen 
benutten, is de structurele promotie en marketing van het Kromme Rijngebied en de (recreatieve) 
mogelijkheden een belangrijk middel. Promotie en marketing doen we vooral in regionaal verband via VVV 
Kromme Rijnstreek, het Routebureau Utrecht en Visit Utrecht Region en de regionale samenwerkingen 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Pact van Ruigenhoek) en de Romeinse Limes. Ook in  2021 zal 
hier volop aandacht voor zijn.  
 
Samenwerking Romeinse Limes 
In 2021 besluit UNESCO tot toekenning van de werelderfgoedstatus voor de Romeinse Limes. In de 
gemeente Bunnik ligt een belangrijke site: Castellum Fectio en omliggende terreinen. In 2021 gaat de 
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gemeente Bunnik in nationaal en regionaal verband aan de slag met de zichtbaarheid en bekendheid van 
de Limes. Samen met de provincie wordt onder andere de mogelijke ontwikkeling van Castellum Fectio 
onderzocht.  
 
Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
De aanwezigheid van De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in de gemeente Bunnik, met de twee 
grootste forten en het Nationaal Waterliniemuseum, biedt volop kansen voor verdere recreatieve 
ontwikkeling. In 2020 wordt besloten over toekenning van de UNESCO Werelderfgoedstatus aan de 
NHW. Daarvoor is aantoonbaar draagvlak bij betrokken partijen een belangrijke voorwaarde. Zowel op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt hieraan gewerkt. In 2021 richt de gemeente Bunnik zich onder 
meer op de lokale bekendheid van de NHW en de wijze waarop de NHW gebruikt kan worden bij 
gebiedsontwikkeling. Dit doet de gemeente met een netwerk van ondernemers, vrijwilligers, provincie, 
gemeenten en terrein beherende organisaties.  
 
Gebruik wandelroutenetwerk  
Door de provincie Utrecht is voor de periode 2016-2020 in samenwerking met gebiedspartijen de nieuwe 
Agenda Vitaal Platteland (AVP) opgesteld. Onderdeel van de AVP is het versterken van de recreatieve 
structuur in het Kromme Rijngebied door het aanleggen van een wandelroutenetwerk dat aansluit op de 
wandelroutenetwerken in aangrenzende gebieden. In 2021 zal het netwerk een vol seizoen gebruikt gaan 
worden.  
 
Faciliteren van ondernemers m.b.t. recreatieve ontwikkelingen die passen binnen de pijler Recreatieve 
Kracht 
In samenwerking met de VVV organiseert de gemeente Kromme Rijn Streekacademies om de 
samenwerking met en tussen ondernemers te stimuleren en gezamenlijke kennis (naar behoefte) te 
vergroten. Binnen het project ‘Verhalen van de Kromme Rijnstreek’ werken ondernemers, gemeenten en 
VVV gezamenlijk aan een eenduidige promotie van de streek.  
Daarnaast wil de gemeente Bunnik in gesprek met ondernemers met plannen voor recreatieve 
ontwikkeling om in een vroeg stadium van planvorming de mogelijkheden te verkennen. De insteek voor 
deze gesprekken is te kijken naar wat er wel mogelijk is en op welke manier, als de ontwikkelingen 
passen binnen het thema versterken recreatieve kracht.  
 
Project Kleine landschapselementen (KLE)  
De provincie heeft in 2019 een subsidieregeling vastgesteld die de aanleg en het beheer van kleine 
landschapselementen mogelijk maakt. Samen met de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap werkt Bunnik dit 
uit, zodat komende jaren kleine landschapselementen kunnen worden aangelegd en beheerd. Dit project 
vindt plaats in de buitengebieden en is voor en door bewoners. En de looptijd is tot en met 2021. 
 
Project Eetbaar Landschap Krommerijn 
Uitvoeringsproject waarvoor in 2020 de voorbereiding is getroffen om eind 2020 en in 2021 als pilotproject 
de uitvoering in te gaan. Het project gaat over de inzet van landschapselementen om daar oogstbare 
eetbare planten aan toe te voegen om zo  waarde toe te voegen. Hierbij wordt biodiversiteit vergroot, 
landschapeselementen hersteld en nieuw aangelegd en samen met de streek in een korte keten 
bijzondere producten gemaakt en vermarkt. Dit project wordt zowel in  Bunnik als in de hele 
krommerijnstreek uitgevoerd. 
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Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen   
Onze huidige dorpscentra zijn aan verandering onderhevig. Het winkelgedrag van inwoners verandert, 
veranderende kwaliteitseisen en duurzaamheid doen een appel op vernieuwing en verbetering van de 
openbare ruimte.  
 

Doel  Wat gaat Bunnik  doen?  Actiepunt 202 1 

 
Het bestendigen van het 
bestaande winkelaanbod en 
het creëren van levendige 
centra 
 
Kwaliteitsverbetering 
openbare ruimte (vergroten 
verblijfswaarde en 
versterken kwaliteit en 
diversiteit van het groen) 
 
Nieuwe voorzieningen zo 
situeren dat ze het 
bestaande 
voorzieningenaanbod 
versterken 

We stellen een 
stedenbouwkundige verkenning 
op voor De Meent 

 
Toekomstvisie dorpshart Odijk 

Het kwaliteitshandboek openbare 
ruimte wordt geactualiseerd en 
aangepast naar nieuwe normen 
op het gebied van 
toegankelijkheid, inclusiviteit, 
klimaatadaptatie, duurzaamheid 
en groenbeheer 

 
 
Actualisatie kwaliteitshandboek 
(afgerond in 2020) 

We zetten in op het (laten) 
ontwikkelen van een instrument 
waardoor een sterk netwerk 
ontstaat  van 
publiek/privaat/maatschappelijke 
partners om te bevorderen dat zij 
in gezamenlijkheid werken aan 
een divers en toekomstbestendig 
aanbod van voorzieningen 

 
 
Afgerond 

We zetten in op het 
verduurzamen van het 
groenbeheer 

 
Bij renovatie van het groen meer 
aandacht voor diversiteit  

Bij de inrichting van openbaar 
groen en speelplekken betrekken 
we actief de buurt 

 
Regulier  

 
Toekomstvisie dorpshart Odijk 
In 2020 is een participatief proces doorlopen om te komen tot een toekomstvisie dorpshart Odijk voor de 
huidige en de toekomstige inwoners van Odijk. Er is gesproken met inwoners, ondernemers en bezoekers 
van het dorpscentrum Odijk (De Meent en de directe omgeving). Dit overleg heeft geleid tot een 
stappenplan en een stedenbouwkundige visie.  
De visie zal in 2021 en verdere jaren stap voor stap in uitvoering komen, waarbij de gemeente met name 
een faciliterende rol heeft en verbindingen worden gelegd tussen de thema's wonen, horeca, winkels, 
klimaatadaptatie en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte 
 
Bij renovatie van het groen meer aandacht voor diversiteit  
De gemeente Bunnik zet in op meer, diverser en goed onderhouden groen in de kernen. Kwaliteit 
betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor een grote diversiteit aan groen. Dit zorgt niet alleen voor een 
grotere ecologische rijkdom, het zorgt ook voor een hogere waardering van het openbaar groen door 
bewoners en bezoekers.  
Kwaliteit betekent ook vanaf de allereerste aanplant de bomen ruimte te geven uit te groeien tot 
monumentale bomen. Deze bomen zorgen door hun volwassen omvang voor een groene uitstraling, 
broodnodige schaduwplekken langs trottoirs, leefruimte voor vogels en andere dieren en zuivering van de 
lucht. Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken wordt actief de buurt betrokken. 
Helaas heerst er een aantal boomziekten waardoor er de komende jaren zeer veel bomen gekapt moeten 
worden in het buitengebied. Op deze plaatsen worden nieuwe bomen geplant. 
Door ecologisch beheer toe te passen op wegbermen helpen we de insecten en krijgen flora en fauna de 
kans zich meer te verspreiden. 
In Bunnik komt een aantal plaagsoorten voor die problemen veroorzaken. Het gaat om reuzenberenklauw, 
Aziatische duizendknoop, de eikenprocessierups en massaria. De kosten voor bestrijding van deze 
soorten zijn aanzienlijk en lopen jaarlijks verder op.  
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Inrichting openbaar groen en speelplekken actief buurt betrekken 
Bij het ontwerp voor een herinrichting van het openbaar groen en speelplekken wordt standaard actief de 
omwonenden geraadpleegd. 
 
Duurzaamheid, energie en klimaat   
 
Duurzaamheidsambities van het rijk  
De gemeente Bunnik wil haar bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. 
Daarom zijn we aangesloten bij meerdere regionale samenwerkingsverbanden waarin de opwekking van 
duurzame energie, energiebesparing en de transitie naar een aardgasvrije woonomgeving nader worden 
uitgewerkt. De verwachting is dat deze Regionale Energie Strategie (RES) en warmtetransitievisie in 2021 
gereed zijn. Daarnaast geven we concreet invulling aan de ambitie om 10% duurzame energie op te 
wekken en te besparen (deze bestuursperiode) door het realiseren van zonnevelden en door uitvoering te 
geven aan energiebesparingsprojecten. Bij ingrepen in de fysieke buitenruimte, zoals 
herinrichtingsprojecten, houden we rekening met klimaatadaptatie en hittestress. 
 

Doel  Wat gaat Bunnik  doen?  Actiepunt 20 21 

We streven, samen met 
onze inwoners en 
(regio)partners, naar een 
circulaire economie. 
 
Samen met onze inwoners 
en (regio)partners werken 
we toe naar een 
klimaatneutrale gemeente 
Bunnik in 2040. 
 
We verbeteren, samen met 
onze inwoners en 
(regio)partners, de 
leefkwaliteit via 
klimaatadaptieve 
maatregelen. 

Samen met de regio stellen we 
een regionale energiestrategie op 
en dit borgen we in een 
omgevingsvisie. 

Uitwerken en vaststellen Regionale 
Energiestrategie (RES) 1.0 

In nauwe samenhang en volgend 
op de regionale energiestrategie 
stellen we een transitievisie 
warmte vast. 

Opstellen en afronden transitievisie 
warmte 

We stellen een 
duurzaamheidsaanpak  op, 
waarin we komen tot 10% 
duurzame energie opwekking en 
10% energiebesparing in Bunnik. 

Uitvoering geven aan 
energiebesparingsprojecten en 
energieopwekkingsprojecten 

We dienen een voorstel in om op 
dit vlak de interne organisatie te 
versterken. 

Voorstel voor voldoende capaciteit 
voor de energietransitie en 
warmtetransitie uitwerken 
   

We stellen een 
regenwaterstructuurplan (als 
onderdeel van de 
Omgevingsvisie) op waarin de 
klimaatopgave in de openbare 
ruimte is uitgewerkt. 

 
Klimaatadaptatie en herinrichting 
Oranjebuurt 
 
 

We stellen een afvalbeleidsplan 
op die leidt tot minder afval 

 
Opstellen uitvoeringsplan op basis 
van regionale grondstoffenvisie 
  

 
Uitwerken en vaststellen Regionale energiestrategie (RES) 1.0 
Bunnik werkt samen met de U16 aan een regionale energiestrategie U16 (RES U16). In de RES 1.0 
worden de zoekgebieden voor duurzame opwek door de deelnemende gemeenten bepaald en welk 
aandeel aan (grootschalige) energieopwekking elke gemeente voor zijn rekening wil nemen voor de RES 
U16 tot 2030. Ook wordt onderzocht welke duurzame warmtebronnen er beschikbaar zijn en worden de 
eerste stappen naar een verdeelsystematiek gezet voor de warmtebronnen die de gemeentegrenzen 
overstijgen. Naast wekelijks ambtelijk overleg zal er ook veel inzet op het gebied van participatie 
plaatsvinden in 2021. 
 
Opstellen en afronden transitievisie warmte 
Gemeenten zijn verplicht om voor 2021 een transitievisie warmte te maken waarin staat op welke wijze 
woonwijken van het gas af gaan en wat de alternatieve warmtebron wordt. De transitievisie wordt naar 
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verwachting in het voorjaar van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie warmte wordt 
aangegeven wat de belangrijkste principes zijn (zoals ‘iedereen kan meedoen’), wat een logische 
wijkindeling is en welke alternatieve warmtebronnen er in beeld zijn op de middellange en de lange 
termijn, voor welk type woningen. Ook wordt er genoemd welke wijken kansrijk zijn om als eerste van het 
aardgas af te gaan en welke uitvoeringsstrategie daarvoor ingezet wordt. Na het vaststellen van de visie, 
wordt met het eerste Wijk Uitvoeringsplan gestart. In dat traject worden alle gebouweigenaren betrokken 
en wordt er een definitieve keuze gemaakt uit de beschikbare alternatieven voor duurzame warmte. Voor 
de periode 2019-2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid vanuit het 
Klimaatakkoord.  
 
Uitvoering geven aan energiebesparingsprojecten en energieopwekkingsprojecten  
In 2021 wordt gewerkt aan acties volgend uit de evaluatie van de beleidskaders zonnevelden eind 2020. 
Tevens zal input worden gegeven bij de behandeling van nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunning 
zonnevelden.  
De windkaders worden naar verwachting verder uitgewerkt in 2021. Dit zal in samenwerking met 
buurgemeenten plaatsvinden. Tevens zal hier een participatietraject bij horen. Indien er concrete 
aanvragen binnenkomen zal ook hier input worden gegeven bij de vergunningverlening.  
Voor grootschalig zon op dak loopt het project New Grid on the Block door in 2021. Voor dit project 
worden samen met buurgemeenten koppelkansen gezocht tussen grote daken. Het stimuleren van het 
realiseren van grote zonnedaken blijft aandachtspunt in 2021.  
Voor energiebesparing zal er in 2021 uitvoering gegeven worden aan projecten volgend uit de uitkomsten 
van het lopende onderzoek naar 10% energiebesparing in Bunnik. In 2019 heeft gemeente Bunnik een 
uitkering van het rijk gekregen om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen 
in huis (Regeling Reductie Energiegebruik). Eind maart 2021 moeten alle werkzaamheden in het kader 
van deze uitkering afgerond zijn. In het voorjaar kunnen er samen met de Energie Coöperatie Bunnik nog 
acties uitgevoerd worden om de bijdrage van het rijk in te zetten voor energiebesparing in woningen. 
Daarnaast blijft Bunnik aangesloten bij U-thuis, het samenwerkingsverband van de U-10 op het gebied 
van energiebesparing en verduurzaming van woningen. Nadruk zal dit jaar liggen op het ontwikkelen van 
het nieuwe programma voor de komende jaren en de aansluiting vormgeven met de regionale 
energiestrategie. Vanuit U-thuis wordt ook het energieloket van de gemeente, jouwhuisslimmer.nl 
georganiseerd. 
In 2020 wordt de integrale visie op laadinfrastructuur voor elektrische oplaadpalen afgerond. Hier zal naar 
verwachting uitvoering aan worden gegeven in 2021. In 2021 wordt net als in de voorgaande jaren 
gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpalen in samenwerking met de MRA-E 
(samenwerkingsverband in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland voor elektrische 
oplaadpalen). 
Er wordt gewerkt aan de verduurzaming van de bedrijven in de gemeente door deel te nemen aan de 
Green Business Club Bunnik. Om naast de grote bedrijven ook andere bedrijven te faciliteren bij de 
verduurzaming van hun bedrijf wordt het platform voor duurzaam ondernemen !MPACT ondersteund.  
 
Voorstel voor voldoende capaciteit voor de energietransitie en warmtetransitie uitwerken 
De hoeveelheid aan noodzakelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid blijft onverminderd hoog. 
De verwachting is dat vragen vanuit de samenleving en vanuit (interne) projecten, het klimaatakkoord, 
vanwege de energie-, warmtetransitie maar ook het toewerken naar een circulaire economie gaan 
toenemen in 2021. Daarbij komt ook een groeiende vraag om participatie met de samenleving, van buiten 
en van binnen de organisatie. Ondersteuning op het gebied van participatie met de samenleving is 
wenselijk. Er zal capaciteit nodig zijn, ook binnen andere afdelingen, om uitvoering te geven aan de 
buurten die van het aardgas af moeten. Om voldoende en naar tevredenheid uitvoering te kunnen geven 
aan deze vragen zal hier passende formatie en/of middelen voor georganiseerd moeten worden.         
 
Klimaatadaptatie en herinrichting Oranjebuurt  
In 2021 wordt de Oranjebuurt opnieuw ingericht. In 2020 start de voorbereiding en participatie in de 
Oranjebuurt om deze buurt ook klimaatbestendig in te richten. Bij alle groenrenovaties worden kleine 
maatregelen doorgevoerd ter verbetering van het klimaat adaptieve vermogen van de openbare ruimte. In 
regionaal verband wordt in 2021 gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de 
Regionale Adaptatie Strategie. Daarvoor worden activiteiten en projecten op het gebied van 
klimaatadaptatie samen met regiogemeenten opgepakt. 
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Opstellen uitvoeringsplan grondstoffen op basis van regionale grondstoffenvisie  
Het zo veel mogelijk hergebruiken van nuttige grondstoffen uit het afval maakt onderdeel uit van de 
transformatie naar een circulaire economie. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om de 
afvalscheiding te vergroten. Het rijk heeft voor huishoudelijk afval een streefpercentage van 75% 
afvalscheiding afval en maximaal 100 kg restafval per inwoner geformuleerd voor het jaar 2020, met voor 
2025 een verdere ambitie tot maximaal 30 kg restafval per inwoner. In 2020 is door zes gemeenten en 
RMN samengewerkt aan het opstellen van een nieuw regionale grondstoffenvisie, waarin wordt 
vastgelegd welke ambities de gezamenlijke RMN-gemeenten hebben op het gebied van hergebruik van 
grondstoffen. Naar verwachting wordt deze eind 2020 aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van 
deze grondstoffenvisie wordt in 2021 een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan wordt nader 
uitgewerkt welke maatregelen Bunnik treft en in welk tempo deze worden gerealiseerd. 
 

Producten 
 

Product  Activiteiten  

Wegen Wegonderhoud 

 Bermen en bermsloten 

 Gladheidsbestrijding 

 Straatreiniging 

 Openbare verlichting 
 Bruggen 

Verkeer Verkeersmaatregelen 

 Gemeentelijk verkeer en vervoer 

 Verkeersregelinstallaties 

 Openbaar vervoer 

Recreatie en landschap Recreatie 

 Landschap 

 Stuurgroep Krommerijnlandschap 

 Kunstwerken 

Riolering Gemeentelijk rioleringsplan 

 Riolen 

 Hoofdgemalen en pompen 

 Kwijtschelding rioolrecht 

 Rioolrecht 

Openbaar groen Groenonderhoud 

Economie Economische aangelegenheden 

 Toeristenbelasting 

Wonen Volkshuisvestingsbeleid 

 Woningtoewijzing 

 Eigendommen 

 Huisnummering 

 Openbare speelvoorzieningen 

 Monumenten 

Milieu GFT en restafval 

 Specifieke afvalstromen 

 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 



29 
 

 Reinigingsheffing 

 Milieu 

Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen 

 Planontwikkeling algemeen 

 Planontwikkeling projecten 

Grondexploitatie Grondexploitatie het Burgje 

 Grondexploitatie scholeneiland Bunnik 

 
Beleidsindicatoren 
 
Conform het nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven: 
 

Naam indicator Eenheid Bunnik Landelijk Jaartal

Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15 t/m 64 jaar 203,6 151,6 2019

Functiemenging % 61 53,2 2019
Hernieuwbare elektriciteit % 5,1 18,5 2018
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 174 172 2018

Uitkomst  

 
 

Gemeentelijke beleidsindicatoren  
Het opnemen van gemeentelijke indicatoren betreft een pilot en is gebaseerd op een afspraak in de 
auditcommissie. De data is afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl. Opgenomen zijn de laatst 
bekende waarden. Streefwaarden zijn (nog) niet bepaald. Onder de tabel is per indicator een korte 
toelichting opgenomen. 
 

Naam indicator Eenheid Bunnik Landelijk Jaartal

Hernieuwbare energie % 3,6 6,8 2017

Gemiddeld elektriciteitsgebruik:

  * huurwoningen Kwh 2.310 2.180 2018

  * koopwoningen Kwh 3.310 3.250 2018

Gemiddels gasverbruik:

  * huurwoningen m3 1.190 1.050 2018

  * koopwoningen m3 1.710 1.540 2018

Aantal bomen per inwoner aantal 4,7 4,8 2018

Uitkomst  

 
 
Percentage hernieuwbare energie 
Definitie: Zelf opgewekte hernieuwbare energie gedeeld door het totale energiegebruik. Hernieuwbare 
energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn 
windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. Het totale energiegebruik 
is de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de (hernieuwbare) energie die men zelf 
opwekt. 
 
Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen 
Definitie: Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere 
woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen 
opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in 
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het gemiddelde jaarverbruik Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties, of hal-/ 
galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening. 
 
Gemiddeld gasverbruik woningen 
Definitie: Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de 
aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik 
zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. 
Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van 
woningen laag uit. 

 
Aantal bomen per inwoner 
Definitie: Het aantal bomen per inwoner komt tot stand door met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden 
het aantal bomen binnen de gemeentegrenzen in kaart te brengen. Deze zijn vervolgens gedeeld door het 
aantal inwoners.  
 

Naam indicator in meters Aantal in cm Aantal

Kwalitatief aantal bomen 0 - 6 2.967               < 20 3.494               

6 - 9 1.462               20 - 30 1.308               

9 - 12 1.361               30 - 50 2.357               

12 - 15 1.416               50 - 100 1.879               

15 - 18 1.017               > 100 332                  

18 - 24 767                  

> 24 380                  

Totaal 9.370 Totaal 9.370

Boomhoogte Stamdiameter

 
Kwalitatief aantal bomen 
Bron: gemeentelijke administratie (dataset bomen).  
Een vergelijking met landelijke cijfers is niet mogelijk. Daarom is een andere tabel van toepassing.  
 
Definitie: betreft het kwantitatief bomenbestand, in eigendom van de gemeente, uitgedrukt in kwaliteit door 
middel van stamdiameter en boomhoogte 
 
Verbonden partijen 
 
In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen: 
 

Verbonden partij Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van: 

Reinigingsbedrijf Midden Nederland 
(RMN) 

RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking 
van huishoudelijk afval, inclusief de exploitatie van het 
recyclestation, en het reinigen van de openbare ruimte. De 
gemeente Bunnik heeft naast deze basistaak van RMN taken 
op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare 
ruimte en kleine civiele werkzaamheden bij RMN 
ondergebracht. 

Afvalverwijdering Utrecht (AVU) De AVU draagt zorg voor de overslag, het transport en de 
verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende 
gemeenten in de provincie Utrecht. 

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap heeft als doel te 
zorgen voor toename van de ruimtelijke kwaliteit in het 
buitengebied en verbetering / behoud van landschaps-
elementen en koppeling tussen landschap en inwoners. 
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Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 
 
 

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) ondersteunt de 
gemeente op het brede terrein van milieu en duurzaamheid, 
zowel beleidsmatig als op het gebied van vergunningverlening 
en – handhaving (de VTH taken). 

 
Incidentele baten en lasten 
 
Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten 
behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van 
onderstaand overzicht. 
 
Eenmalige lasten  2021 2022 2023 2024 
Onderzoeken rioolheffing/heffingsgrondsl. 12.500    

Grondexploitaties   164.190    

Eenmalige baten  2021 2022 2023 2024 

Dekking rioolheffingen onderzoeken   12.500    

Grondexploitaties 164.190    

 
Wat mag het kosten? 

Lasten en baten Realisatie Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 18.480,9         7.062,0           6.205,5           6.057,5           6.062,3           6.095,1           
Wegen 1.681,5           1.752,8           1.705,1           1.719,5           1.734,0           1.756,7           
Verkeer 140,5              163,0              172,3              172,3              172,3              172,3              
Riolering 930,1              1.029,9           1.045,0           1.045,0           1.045,0           1.045,0           
Recreatie en landschap 338,6              244,2              242,1              242,1              242,1              242,1              
Openbaar groen 591,0              579,0              598,1              599,8              609,9              620,0              
Economie 3,7                  9,6                  9,8                  9,8                  9,8                  9,8                  
Wonen 2.297,0           136,4              128,1              128,2              128,3              128,4              
Milieu 1.670,1           2.353,8           1.999,5           1.999,5           1.999,5           1.999,5           
Ruimtelijke ordening 172,3              139,9              141,4              141,4              121,4              121,4              
Grondexploitaties 10.656,3         653,3              164,2              p.m. p.m. p.m.

Baten 14.532,1         4.336,4           3.762,1           3.629,0           3.650,1           3.650,1           
Wegen 63,6                -                    -                    -                    -                    -                    
Verkeer 22,8                18,3                18,7                18,7                18,7                18,7                
Riolering 1.362,6           1.468,0           1.502,8           1.502,8           1.502,8           1.502,8           
Recreatie en landschap 203,3              109,2              102,9              134,0              155,1              155,1              
Openbaar groen 13,5                0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  0,0                  
Economie 166,1              146,7              149,5              149,5              149,5              149,5              
Wonen 466,9              18,6                6,0                  6,0                  6,0                  6,0                  
Milieu 1.476,7           1.842,4           1.818,2           1.818,2           1.818,2           1.818,2           
Ruimtelijke ordening 54,1                79,7                -                    -                    -                    -                    
Grondexploitaties 10.702,5         653,3              164,2              p.m. p.m. p.m.

Saldo lasten en baten 3.948,8-           2.725,7-           2.443,4-           2.428,5-           2.412,1-           2.445,0-           

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarenbegroting
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Toelichting mutaties begroting 2020 – 2021  
 
Er is een voordelig verschil van € 282.300 van 2021 ten opzichte van 2020. De volgende ontwikkelingen 
liggen hieraan ten grondslag: 

• Op het product wegen is er een voordeel van € 47.700 ten opzichte van 2020. Deze wordt 
veroorzaakt door lagere ramingen voor het groot en klein onderhoud van wegen van in totaal       
€ 93.000. Het groot onderhoud is, in afwachting van een geactualiseerd wegenplan, gelijk 
gehouden met de dotatie in de reserve wegen en het klein onderhoud is in 2020 incidenteel 
verhoogd naar aanleiding van het wegenplan 2019-2020. Daarnaast is er een nadeel van             
€ 35.100 vanwege de bijdrage aan RMN voor het beheer van de openbare ruimte en de stelpost 
voor niet te plannen werkzaamheden. Tot slot is er een nadeel op met name de kapitaallasten van 
de openbare verlichting van € 10.200.  

• Voor het product milieu ontstaat er een voordeel van € 354.300. Dit wordt veroorzaakt door 
incidentele ramingen in 2020 voor de transitievisie warmte, het energieloket en de regeling 
reductie energieverbruik (RRE) van in totaal € 585.000. Daarnaast is er een voordeel van             
€ 23.600, omdat er in 2020 een incidentele bijdrage aan de Energiegroep is geraamd. Tot slot is 
er een nadeel van € 254.300. Dit nadeel wordt onder andere veroorzaakt door hogere 
verwerkingstarieven voor het afval. Deze stijging van de lasten is gedekt door de opbrengst 
afvalstoffenheffing.  

• De baten voor het product riolering stijgen per saldo met € 34.700. Dit is het gevolg van de stijging 
van het tarief zoals vastgesteld bij het GRP 2018-2022 met € 125.900. Daarnaast is er een 
incidenteel nadeel van € 91.200, omdat er in 2020 een onttrekking uit de voorziening egalisatie 
kosten riolering geraamd was.  

• De baten voor het product milieu dalen per saldo met € 24.300. Dit wordt veroorzaakt door 
enerzijds een nadeel van € 340.000, omdat in 2020 incidenteel de raming voor de uitkering RRE 
is geraamd. Daarnaast is er een voordeel van € 315.700. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging 
van de raming voor de opbrengst afvalstoffenheffing. 

• De baten voor het product ruimtelijke ordening dalen met € 79.700. Dit komt door een incidentele 
opbrengst in 2020 in verband met een grondopbrengst. 

• Overige mutaties: € 50.400 nadelig. 
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Programma: 3. Sociaal Domein 
 

Collegeprogramma 
 
Focus op de sociale kracht  
De opgaven in het Sociaal Domein zijn divers en veelal complex. Vanuit een integrale aanpak, in de vorm 
van samenwerking met externe partijen, zowel binnen het sociaal domein als daarbuiten (bijv. met het 
fysiek domein), werkt de gemeente aan het versterken van de lokale sociale kracht. Daarnaast werkt de 
gemeente ook in de ZOU regio samen met de gemeenten De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en de 
Utrechtse Heuvelrug waar het efficiency, kwaliteits- en schaalvoordelen oplevert.  
 
Naast de gemeentelijke zorgtaken op het gebied van de Wmo, Jeugdzorg, participatie, langer zelfstandig 
wonen, beschermd wonen en maatschappelijk opvang speelt sport, cultuur en onderwijs een belangrijke 
rol om de gezondheid en de sociale kracht te bevorderen.   
 
De reeds ingezette transformatie in het Sociaal Domein gaat ook de komende jaren verder, want het ziet 
er naar uit dat met dezelfde financiën een grotere zorgvraag bediend moet worden. Dit vraagt op 
onderdelen om herijking, vernieuwing en creatieve oplossingen. De beheersmaatregelen uit 2019 waren 
hier een eerste opmaat voor en zal een vervolg krijgen in het nieuw op te stellen integraal beleidsplan 
sociaal domein.  
 
 

Doel  Wat gaat Bunnik  doen?  Actiepunt 2021  

Versterken van de sociale 
kracht: zelfredzaamheid 
stimuleren, deelname aan de 
samenleving vergroten, 
voorkomen van 
eenzaamheid, financiële 
draagkracht en -last 
versterken, collectieve 
zelfredzaamheid faciliteren 
en gevoel van veiligheid 
borgen.  
 
In beeld brengen van de 
uitgangspunten voor 
inclusieve woonwijken die 
bijdragen aan een prettige 
leef- en woonomgeving. 
Bevordering van gezondheid 
en vitaliteit zijn daarin 
maatgevend. 
 
De transformatie van zorg en 
ondersteuning gaat uit van 
collectieve voorzieningen, 
waar iedereen welkom is. 
Maatwerk blijft mogelijk als 
vangnet 

Samen met onze inwoners 
werken we aan de Bunnikse 
ontwikkelingen in het sociaal 
domein met respect voor de eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat 
om de relatie tussen gemeente en 
gemeenschap 

Participatief ontwikkelen en 
verbeteren van communicatie en 
informatie  
Opstellen integraal beleidsplan 
sociaal domein 

We inventariseren de huidige 
sociale kracht van onze inwoners 
om ook in de toekomst het beleid 
goed aan te laten sluiten op de 
behoefte van de samenleving 

Continueren kwaliteitsonderzoek  
Verdere ontwikkeling monitor 
sociaal domein 

We verkennen de kaders die 
nodig zijn om te komen tot een 
wijkopbouw die bijdraagt aan een 
prettige leef- en woonomgeving, 
aan inclusiviteit en aan bewegen, 
spelen en ontmoeten 

Door ontwikkelen langer zelfstandig 
thuis wonen en woonopgave o.a. 
Odijk West 
 

We zetten sport, bewegen, 
recreatie, cultuur en onderwijs in 
om preventie, gezondheid en 
sociale kracht te bevorderen 

Uitvoeren Lokaal Akkoord 
Ontwikkelen van integraal 
huisvestingsplan onderwijs 
Vernieuwen contract Jeugd-
volgsysteem 

We zetten subsidiebeleid en 
andere flexibelere instrumenten in 
ter stimulering van initiatieven die 
bijdragen aan het behalen van 
onze maatschappelijke doelen 
 

Uitwerken van nieuwe 
subsidiecyclus 

Landelijke wetgeving brengt de 
komende jaren met zich mee dat 
inwoners met complexe 
problematiek intensiever deel 
gaan uitmaken van onze 

Regionaal beschermd wonen 
voorbereiden en implementeren 
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samenleving (extramuralisering). 
Samen met de regio onderzoeken 
we wat er nodig is om hen 
constructief en veilig deel uit te 
laten maken van onze Bunnikse 
gemeenschap. We verkennen wat 
nodig is om maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen in 
onze gemeente te realiseren 
We bieden inwoners 
ondersteuning die niet op eigen 
kracht kunnen participeren op de 
arbeidsmarkt én begeleiden ze 
naar werk of naar een zinvolle 
dagbesteding. In de uitvoering 
moedigen we maatschappelijk 
betrokken ondernemers aan om 
hierin ook een bijdrage te leveren 

Strategische Kaders Participatiewet  
invullen en implementeren 

We stellen in regionaal verband 
beleidskaders op voor Jeugdhulp 
en Wmo 

Afronden regionale inkoop en 
implementeren nieuwe 
overeenkomsten.  

We blijven investeren in de 
doorontwikkeling van het Centrum 
voor Elkaar in aansluiting op de 
transformatie van het sociaal 
domein en de behoeften van de 
samenleving 

Borgen ontwikkelingen CvE 

 
Participatief ontwikkelen en verbeteren van communicatie en informatie  
Uit het Beeld van Bunnik blijkt dat onze inwoners actuele en toegankelijke informatie over de activiteiten 
en voorzieningen lastig kunnen vinden. De behoefte aan goede papieren, digitale en soms persoonlijke 
communicatie over voorzieningen en activiteiten voor welzijn, zorg, sport en cultuur is groot. Samen met 
inwoners en samenwerkende partners uit het veld van welzijn, zorg, sport en cultuur worden de 
verbetermogelijkheden verkend om communicatie en informatie over de activiteiten en de mogelijkheden 
tot deelneming daaraan te verbeteren. 
 
Opstellen integraal beleidsplan sociaal domein 
De (reeds een keer verlengde) looptijd van het bestaande Meerjarenbeleidsplan (en het daarop geënte 
Transformatieplan) eindigt in 2020. Op grond van wettelijke bepalingen in onder meer Wmo, Jeugdwet en 
de Wet openbare Gezondheidszorg is de gemeente gehouden periodiek door de gemeenteraad dergelijke 
beleidsplannen vast te stellen. In voorgaande periode is ervoor gekozen om dat in één integraal 
beleidsplan Sociaal Domein te gieten. Afgezien van deze wettelijke verplichtingen is het goed om weer 
eens met een integrale blik naar het gemeentelijk beleid op het sociaal domein te kijken en te komen tot 
geactualiseerde beleidskaders voor de volgende jaren. Voor 2020 stond een nieuw (participatief tot stand 
te komen) meerjarenbeleidsplan in de planning. Dat is door de coronacrisis vertraagd. Hoe het 
nieuweplan vorm kan krijgen en welk proces daarin te volgen (qua mate van participatie) is nu nog niet 
goed in te vullen gezien de (financiële) onzekerheden en de gevolgen van de Corona crisis.  
 
Continueren kwaliteitsonderzoek  
Met “Het Beeld van Bunnik” hebben we onderzoek gedaan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens. Uit deze onderzoeksgegevens blijkt dat een behoefte leeft bij inwoners om met regelmaat de 
mogelijkheid te hebben om (eventueel persoonlijk) inzicht te delen met de gemeente en de partners uit het 
maatschappelijk middenveld over diverse ontwikkelingen en activiteiten in de gemeente. In 2021 worden 
de mogelijkheden verkend samen met partners uit het maatschappelijk middenveld om 
kwaliteitsonderzoek verder uit te bouwen en structureel in te kunnen zetten binnen het sociaal domein. 
 
Verdere ontwikkeling monitor sociaal domein 
De uitgaven voor het gebruik van de voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdwet neemt al een aantal 
jaar toe. De monitor sociaal domein zal in 2021 verder door ontwikkeld worden om steeds beter inzicht te 
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krijgen in de trends en ontwikkelingen en te kunnen volgen wat de effecten zijn van ingezet of gewijzigd 
beleid. Daarnaast ontstaat er ook meer inzicht in de meest relevante behoeften van de inwoners. Met 
deze kennis kan beter gestuurd worden op de inzet van deze maatschappelijke middelen om daar waar 
mogelijk de eigen kracht te versterken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van algemene voorzieningen of 
het beleid rond maatwerkvoorzieningen bij te sturen of aan te passen. 
 
Door ontwikkelen langer zelfstandig thuis wonen en woonopgave o.a. Odijk West 
Het Sociaal domein werkt samen met het Fysiek domein aan de verdere doorontwikkeling van het langer 
zelfstandig thuis wonen en de woonopgave voor o.a. Odijk West. Vraagstukken rondom de realisatie van 
voldoende passende woningen en voorzieningen voor diverse doelgroepen staan hierbij centraal. 
 
Uitvoeren Lokaal Akkoord 
In gemeente Bunnik is gekozen voor een breder lokaal Akkoord dan alleen sport en bewegen; een 
Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het bevat afspraken en acties die sport en 
bewegen sterker verbinden aan het bevorderen van preventie, gezondheid en sociale kracht. In 2021 
wordt verder uitvoering gegeven aan de geformuleerde thema’s en activiteiten van het Akkoord samen 
met de partners.  
 
Ontwikkelen van integraal huisvestingsplan onderwijs 
Samen met de schoolbesturen, ouders en andere betrokken organisaties wordt in 2020 en begin 2021 
een gedragen integraal huisvestingsplan ontwikkeld om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken in 
het kader van onderwijshuisvesting.  
 
Vernieuwen contract Jeugd Volg Systeem 
De vijf gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist werken voor de 
uitvoering van de leerplicht en het leerlingenvervoer met het Jeugd Volg Systeem (JVS). Het huidige 
contract verloopt in juli 2021. Gezamenlijk wordt gekeken naar een nieuw contract.  
 
Uitwerken van nieuwe subsidiecyclus 
Momenteel wordt het huidig subsidiebeleid geëvalueerd. Een belangrijk onderdeel van de verbeterslag is 
het expliciet inbedden van de subsidieverstrekkingen in de beleidscyclus en in de Planning en Control 
cyclus van de gemeente. Zo kan in de kadernota, de programmabegroting en de rapportages invulling 
worden gegeven aan de gewenste doelen en effecten van het subsidie-instrument. De subsidiecyclus zal 
tevens bijdragen aan tijdig (bij)sturing op resultaten en effecten van de inzet van het subsidie-instrument, 
versterken van de relatie tussen de gemeente en de gesubsidieerde organisatie en het daarmee 
gemoeide subsidieplafond voor het volgende jaar bepalen. 
 
Regionaal beschermd wonen voorbereiden en implementeren 
Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan inwoners is nu nog in de U-16 bij 
centrumgemeente Utrecht belegd. Per 2022 worden de taken en de financiële middelen gedecentraliseerd 
naar de omliggende gemeenten. De decentralisatie van het beschermd wonen, vraagt om gezamenlijke 
afspraken in de regio ZOU en in U-16 verband. Er is een ingroeipad van 10 jaar afgesproken. Omdat er 
nog veel onduidelijkheden zijn rondom de aantallen en de financiering, kiezen we voor een zorgvuldige 
overgang. Dit houdt in dat we in ieder geval tot en met 2024 gebruik blijven maken van de huidige 
contracten die door stad Utrecht zijn afgesloten. De gemeenten betalen dan vanaf 2022 voor de eigen 
inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen. Om deze decentralisatie goed voor te bereiden 
wordt in U-16 verband één gezamenlijk plan gemaakt over de transformatie beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 2021-2024. 
Samenwerking met woningbouwcorporaties ook vanuit dit kader verbeteren en verbeteren. 
 
Strategische Kaders Participatiewet invullen en implementeren  
Kernpunt van de regionale Strategische Kaders Participatiewet (vastgesteld 21 november 2019) is een 
verschuiving van de begeleiding van groep 1 en 2, met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar groep 
3. De activering en begeleiding van de groep 3 klanten dient lokaal plaats te vinden. Die doelgroep 
bestaat uit inwoners voor wie economische deelname niet reëel is en deelname aan de samenleving het 
hoogst haalbare. Een lokale integrale aanpak door middel van inkomen, wonen, zorg en welzijn kan leiden 
tot participatie in de samenleving. In de tweede helft van 2020 vindt een uitwerking plaats van de 
organisatorische en financieel gevolgen van de regionale kaders, uitgangspunt hierbij zijn de bestaande 
financiële kaders.  
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Implementatie regionale Inkoopvisie  
In regionaal ZOU-verband wordt uitvoering gegeven aan de regionale Inkoopvisie 2020-2025. De 
regionale reguliere aanbesteding begeleiding voor Wmo en Jeugd die per 1 januari 2021 zou ingaan is 
hier een onderdeel van. Dit is zes maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis. De aanbesteding is een 
onderdeel van een integrale aanpak, waarbij aan diverse knoppen wordt gedraaid om de vraag naar 
(specialistische) zorg te verminderen. Hiervoor moeten nog reële tarieven bepaald worden en zal de 
indexering via de OVA (Overheidsbijdrage aan de Arbeidsontwikkeling) gaan die jaarlijks door het Rijk 
wordt vastgesteld wat ervoor kan zorgen dat de kosten gaan stijgen. De regionale Inkoopvisie heeft echter 
meer consequenties. Het gaat ook over de vormgeving van de relatie met de aanbieders, over de rol van 
de lokale toegangsteams, de invulling van het contractmanagement en de noodzaak van bruikbare en 
betrouwbare gegevens. De uitwerking, invulling en uitvoering wordt in goed overleg met de aanbieders 
gedaan. 
 
Borgen ontwikkelingen CvE 
Sinds de start op 1 januari 2015 is het Centrum voor Elkaar (CvE) volop in ontwikkeling. Er zijn functies 
toegevoegd aan het team en de medewerkers zijn regelmatig aanwezig op vindplaatsen, zoals scholen, 
het Gezondheidscentrum en bijeenkomsten. In januari 2020 is de notitie “Doorontwikkeling CvE” 
vastgesteld en de implementatie daarvan stapsgewijs gestart. In 2021 gaan de consulenten procesregie 
voeren conform de regionale methodiek Coördinatie van Zorg (1gezin1Plan1Regisseur), zodat er een 
goede en niet vrijblijvende samenwerking is met het gezin en de daarbij betrokken zorgverleners op basis 
van één integraal ondersteuningsplan. Om te voorkomen dat er onnodig specialistische zorg wordt ingezet 
worden de pilots ‘Welzijn op recept’ en de praktijkondersteuner Jeugd GGZ voortgezet en waar nodig 
doorontwikkeld. Om het gebruik van de algemene voorzieningen te stimuleren jagen we 
bewonersinitiatieven aan, brengen vraag en aanbod bij elkaar en worden hulpvragen zo mogelijk 
doorgezet naar vrij toegankelijke vormen van algemene voorzieningen. Het CvE zet hiermee volop in op 
preventie en informele hulp. De borging van de ontwikkelingen en professionalisering van het CvE maken 
inzet en positionering van het team steviger. Hiermee draag het CvE bij aan de transformatie en de 
noodzakelijke kostenbeheersing binnen het sociaal domein.   
 

Overige relevante beleidsontwikkelingen 
 
Zorg voor Jeugd  
In lijn met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp stijgt de instroom binnen de 
gemeente Bunnik nog steeds. Uit landelijke cijfers blijkt dat het gebruik van de jeugdzorg inmiddels 
gestegen is naar 1 op de 8 jongeren in 2019. Dit heeft o.a. te maken met dat voor gewone opvoed- en 
opgroeivragen er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de jeugdhulp. De door de decentralisatie 
opgelegde bezuinigingen vanuit het Rijk hebben hier nog een extra nadelig gevolg op gehad. Om de 
kosten beheersbaar te maken wordt er veel ingezet op preventie. Het lastige hiervan is dat de lasten voor 
de baten uitgaan. Resultaten hiervan zijn vaak pas op de langere termijn zichtbaar. In 2021 zal er, mede 
op basis van de door de Raad vastgestelde beheersmaatregelen, ook weer hard gewerkt gaan worden 
om de tekorten die er zijn op de jeugdhulp te verminderen en dit ook goed te gaan monitoren. Dit doen we 
onder andere door de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen jeugd GGZ, het implementeren van 
coördinatie van zorg en de regionale inkoop jeugd.  
 
Woonplaatsbeginsel 
De wetswijziging woonplaatsbeginsel is (opnieuw) uitgesteld, tot 1 januari 2022. Vanaf dat moment wordt 
gekeken naar de laatste woonplaats van de jeugdige voor de plaatsing in een instelling. De gemeente van 
herkomst wordt dan verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gepaard gaan. De (voorbereidingen op 
de) implementatie zullen in 2021 van start gaan. 
 
Coördinatie van Zorg 
Vanuit de transformatieagenda Jeugd zijn in de Regio Zuid Oost Utrecht in 2019 de eerste stappen gezet 
naar een gestructureerde werkwijze rond ‘1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur door coördinatie van zorg’. De 
implementatie is in 2020 gestart en zal doorlopen in 2021. Coördinatie van zorg moet leiden tot goede 
(niet vrijblijvende) samenwerking om de juiste en goede ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen 
en huishoudens. De consulenten van het Centrum voor Elkaar (vrijwillig kader) en gecertificeerde 
instellingen (gedwongen kader) zullen daarbij de rol van coördinator van zorg op zich nemen en 
procesregie voeren, tenzij anders is afgesproken. Met coördinatie van zorg wordt beoogd om een casus 
goed te blijven volgen (regie op het proces), zodat tijdig op- en afgeschaald kan worden, maar ook als dit 
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nodig is andere hulp ingezet kan worden in een vroeg stadium. Hiermee kan er beter zicht worden 
gehouden op de afgegeven beschikkingen en wordt hier regie op gevoerd door de consulenten van het 
Centrum voor Elkaar.  
 
Voor- en vroegschoolse educatie 
Sinds 2019 krijgt de gemeente Bunnik voor het eerst onderwijsachterstandsmiddelen. De startdatum voor 
het aanbod van VVE binnen de gemeente Bunnik is uitgesteld naar 2021. Het uitgangspunt is dat 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in een vroeg stadium aanvullende ondersteuning krijgen op het gebied 
van taal- en ontwikkelachterstand. Voor bekostiging van dit onderdeel is er een uitkering vanuit de 
overheid toegekend. Dit valt onder het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid.  
 
Economische ontwikkelingen gevolgen RSD  
Begin 2020 werd de sociaal economische situatie van Nederland nog gekenmerkt door een periode van 
hoogconjunctuur. In februari 2020 werd qua werkloosheid nog een laagterecord bereikt van 2,9%. 
Inmiddels heeft de uitbraak van het Coronavirus zich ontwikkeld tot een wereldwijde pandemie. Dit heeft 
ertoe geleid dat veel bedrijfssectoren volledig tot stilstand zijn gekomen. De verwachting is dat er 
vermoedelijk een toenemend beroep gedaan zal worden op de bijstand en andere voorzieningen van de 
Regionale Sociale Dienst (RSD). Gezien de genoemde economische ontwikkelingen heeft de RSD bij 
haar concept begroting 2021 een signaal afgegeven dat de verwachting is dat een en ander negatief moet 
worden bijgesteld, al is de omvang ervan nog niet te bepalen De gemeente wordt op de hoogte gehouden 
via de p&c cyclus en tussentijdse rapportages om tijdig te kunnen anticiperen 
 
Inburgering 
In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden 
hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, 
het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale Sociale Dienst 
(RSD). De nieuwe Wet Inburgering gaat een half jaar later in dan eerder aangekondigd, per 1 juli 2021. Dit 
betekent dat het lopende project nieuwkomers bij de RSD met een half jaar wordt verlengd in afwachting 
van de nieuwe Wet Inburgering. Vanaf 1 juli ontvangen de gemeenten de middelen van het Rijk voor de 
uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Op het moment van schrijven is nog niet uitgekristalliseerd wat 
de impact wordt van de nieuwe wet op de taken van de RSD. Uitgangspunt is dat de middelen die de 
gemeente ontvangt van het Rijk ingezet worden voor deze taak en toereikend moeten zijn voor de 
uitvoering van deze nieuwe wet.  
 
Impact coronavirus op de GGDrU 
Sinds eind februari 2020 heeft de GGDrU vanuit haar wettelijke taak (wet publieke gezondheid) op het 
gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het coronavirus. GGDrU werkt als 
crisisorganisatie op volle kracht aan het informeren van inwoners, professionals en instellingen. Daarnaast 
verzorgt de GGDrU onder andere het bemonsteren van potentiele geïnfecteerden en het coördineren van 
psychosociale hulpverlening. In deze tijden heeft de GGDrU een call center ingericht dat zeven dagen in 
de week bereikbaar is voor inwoners en professionals. De extra werkzaamheden en inzet in het teken van 
de coronabestrijding hebben naar verwachting ook zijn weerslag de reguliere taken en de organisatie van 
de GGDrU, zowel op de korte als op de middellange termijn. De GGDrU heeft bij haar concept 
ontwerpbegroting 2021 een signaal afgegeven over de mogelijke financiële extra implicaties van het 
coronavirus. Ten aanzien van de extra gemaakte kosten zal ten zijner tijd de gemeente op de hoogte 
worden gehouden via de P&C-cyclus. 
 
Aanbesteding huishoudelijke hulp (wmo) 
Binnen de regio Zou wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en haalbaar is om in 2021 een regionale 
aanbesteding huishoudelijke hulp te gaan uitvoeren (zoals ook aangekondigd in de regionale inkoopvisie). 
Elke gemeente in de regio Zou heeft een lokaal contract met wisselende contractduur voor huishoudelijke 
hulp maar heeft wel grotendeels met dezelfde zorgaanbieders te maken. Door hierin samen te werken 
levert dit niet alleen efficiëntie en effectiviteit op voor de aanbesteding zelf maar zijn we ook een 
volwaardiger partner in onderhandelingen met de aanbieders. Voorafgaand aan de aanbesteding zal 
onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om het product huishoudelijke hulp eventueel anders vorm 
te geven en naar de verschillende opties van de bekostiging.  
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Wettelijk prenatale huisbezoek per 1 januari 2021  
Per 1 januari 2021 krijgt de gemeente Bunnik de wettelijke verantwoordelijkheid (in het kader van de Wet 
publieke gezondheid) om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de 
jeugdgezondheidszorg. Hiervoor worden landelijk middelen beschikbaar gesteld. 
 

Producten  
 

Product  Activiteiten  
Onderwijs Openbaar onderwijs 
 Bijzonder basisonderwijs 
 Voortgezet speciaal onderwijs 
 Onderwijsvoorzieningen 
 Leerlingenvervoer 
 Leerplicht 
 Peuteropvang en ontwikkeling   
Sport Sportbeleid 
 Sporthuis 
Cultuur Bibliotheek 
 Culturele subsidies 
 Cultuur 
Maatschappelijke accommodaties Muziektent 
 Jeugdaccommodatie Odijk 
 Jeugdaccommodatie Werkhoven  
 Accommodatie scouting Odijk  
 Accommodatie algemeen 
 Sportaccommodaties 
 Accommodatie Yumbo 
 Peutergroep ’t Kruimeltje  
 Exploitatievergoeding Stichting Sporthuis 
 Peutergroep ’t Grutje 
 Peutergroep Het Dozijntje 
Informele hulp Maatschappelijke subsidies  
 Vrijwilligersondersteuning 
Algemene voorziening Preventie jeugd  
 Maatschappelijk werk  
 Maatschappelijke ondersteuning 
 Gezondheidszorg 
 Vluchtelingenwerk 
 Regionale samenwerking 
Maatwerkvoorziening Leerlingenvervoer 
 Indicatiestelling 
 Hulp bij het huishouden 
 Hulpmiddelen 
 Begeleiding 
 Preventie jeugd 
 Jeugdhulp 
 Evaluatie zorg 
 Adviesraad Sociaal Domein 
 Volwasseneducatie 
 Arbeidstoeleiding 
 Wet Sociale werkvoorziening 
 Kinderopvang 
 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening 
 Minimabeleid 
 Schuldhulpverlening 

 



39 
 

Subsidieoverzicht  
 
Soorten subsidies 
De verstrekte subsidies zijn onder te verdelen in drie soorten: 

1. Jaarlijkse subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen, geregeld in artikel 3 van de 
subsidieregeling gemeente Bunnik 2017 (hierna: subsidieregeling). 

2. Jaarlijkse of eenmalige subsidies voor overige activiteiten voor maatschappelijke doelen, geregeld 
in artikel 5 van de subsidieregeling.  

3. Eenmalige subsidies voor jubilea, geregeld in artikel 4 van de subsidieregeling. 
 
Deze subsidies hebben hun grondslag in de Algemene subsidieverordening Bunnik 2017 (hierna: ASV) en 
de subsidieregeling. 
 
Mutaties subsidieplafond 
De ASV bepaalt dat de gemeenteraad subsidieplafonds kan vaststellen. Dat gebeurt bij de vaststelling 
van de begroting. Tot nu toe is jaarlijks één ongedeeld subsidieplafond (integrale benadering) vastgesteld 
voor de subsidies in artikel 3, 4 en 5 van de subsidieregeling. In de subsidieregeling moet de wijze van 
verdeling van de plafonds worden geregeld. Dit is in de subsidieregeling gebeurd voor de subsidies 
bedoeld in artikel 5 (overige jaarlijkse of eenmalige subsidies voor maatschappelijke doelen). Dit is niet 
gebeurd voor de subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen bedoeld in artikel 3. Een 
subsidieplafond voor deze categorie is ook niet nodig, omdat in de regeling wel staat vermeld dat de 
maximale subsidiebedragen per wettelijke taak of voorziening worden vastgesteld in de begroting en de 
subsidie aan slechts één instelling wordt verleend. Bovendien is een subsidieplafond niet voldoende 
flexibel in de situatie dat de subsidie noodgedwongen voor een wettelijke taak of voorziening moet worden 
verhoogd. Subsidies concurreren namelijk met elkaar binnen het plafond.  
Voorgesteld wordt om deze categorie subsidies buiten het plafond te houden. 
 
Verlaging plafond  
De subsidies voor wettelijke taken en voorzieningen worden vanaf de begroting van 2021 buiten het 
subsidieplafond gehouden en worden vastgelegd in de begroting. Het subsidieplafond wordt daarmee 
verlaagd met € 486.838. Dit is het totale bedrag aan subsidies in deze categorie.  
 
Verhoging plafond 
De jaarlijkse subsidies voor Jeugdfonds Sport en Cultuur en Bunnik Beweegt vallen qua doelstelling onder 
de subsidies voor overige activiteiten voor maatschappelijke doelen (hiervoor onder 2 genoemd), 
waarvoor het plafond geldt. Tot nu toe zijn deze twee subsidies echter buiten het plafond gehouden omdat 
de subsidiebedragen in de begroting waren vermeld. Er is geen reden om deze subsidies buiten het 
plafond te houden en daarom worden deze subsidies in het vervolg meegenomen in het subsidieplafond. 
De subsidie aan het Cultuurplatform Bunnik werd voorheen ook buiten het subsidieplafond gehouden 
omdat zij geen rechtspersoon waren. Nu het Cultuurplatform een stichting is, valt de subsidie onder het 
subsidieplafond. Het plafond wordt verhoogd met een bedrag van in totaal € 123.033 (inclusief 1,9% 
inflatie). 
 
Het subsidieplafond 2021 wordt daarmee verlaagd van € 363.805 ten opzichte van 2020. Het nieuwe 
totale bedrag van het subsidieplafond 2021 € 458.398 (inclusief 1,9% inflatie) is beschikbaar voor de 
jaarlijkse en eenmalige subsidies voor overige activiteiten voor maatschappelijke doelen en voor jubilea.  
 
Bureau Halt 
Vermeld moet worden dat de subsidie aan Bureau Halt per 2021 in de begroting komt te vallen onder het 
programma 3: Sociaal Domein. Voorheen viel deze subsidie onder het programma 1: Dienstverlening, 
Veiligheid en Bestuur. Deze subsidie werd niet verstrekt op basis van de ASV. De activiteiten van bureau 
Halt liggen op het gebied van jeugdcriminaliteitspreventie en vallen onder wettelijke taken en 
voorzieningen, waarin de ASV specifiek voorziet. De subsidie wordt vanaf 2021 daarom verstrekt op basis 
van de ASV. De subsidie wordt buiten het subsidieplafond gehouden en wordt vermeld in de begroting.  
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Dit leidt tot de volgende overzichten. 
 

Subsidiesoort  Bedrag  

Subsidies wettelijke taken - buiten het subsidieplafond  € 502.048 

Subsidie overige activiteiten en jubilea  

Totaal jaarlijkse subsidies € 450.427 
Totaal eenmalige subsidies € 7.971 
Totaal subsidieplafond  € 458.398 

 
De subsidies voor de wettelijke taken en voorzieningen zijn als volgt gespecificeerd in de begroting: 
 

Wettelijke taak en voorziening  Bedrag  

Jeugd- en jongerenwerk € 135.240 

Begeleiding statushouders € 97.414  

Bibliotheekwerk € 263.433  

Jeugdcriminaliteitspreventie   € 5.961  

Totaal wettelijke taken  € 502.048 

 
 

Beleidsindicatoren 
 
Conform het nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven: 
 

Naam indicator Eenheid Bunnik Landelijk Jaartal

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2,60 1,90 2018

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 15,00 23,00 2018
Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers)

Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 
jaar. 1 1,9 2018

Niet sporters % 42,8 48,7 2016
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de 

leeftijd 15 – 64 jaar 1098,4 792,1 2019
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 

jaar nb 0,3 2019
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2,00 7,00 2018
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroeps-

bevolking ten opzichte van de 
beroepsbevolking 71,9 68,8 2019

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen nb 2,00 2018
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 118,0 373,9 2019
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 

15 – 64 jaar 207,3 305,2 2018
Jongeren met delict voor rechter % jongeren 12-21 jaar dat met 

een delict voor de rechter is 
verschenen 0,0 1,0 2015

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 7,5 10,5 2019
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 0,6 1,1 2019
Cliënten met een maatwerkarrangement 
WMO

Aantal per 10.000 inwoners
500 630 2019

Uitkomst  
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Verbonden partijen 
 
In dit programma wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen: 
 

Verbonden partij Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van: 

Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht 

De GGDrU voert de wettelijke taken uit omtrent het 
beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
de inwoners van de gemeente Bunnik.  

Regionale Dienst Werk en Inkomen 
Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) 

Het vervullen van de beleids- en uitvoerende taken omtrent de 
Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen. 

 

Incidentele baten en lasten 
 
Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten 
behoeve van structurele lasten. Dit wordt op dit programma transparant gemaakt met behulp van 
onderstaand overzicht. 
 
Eenmalige lasten  2021 2022 2023 2024 
Lokaal sportakkoord  10.000     

Het nieuwe inburgeringsstelsel (RDWI)  18.000     

Eenmalige baten  2021 2022 2023 2024 

Lokaal sportakkoord  10.000     

 
Wat mag het kosten? 

Lasten en baten Realisatie Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 12.105,0        12.454,4        12.629,8         12.681,0        12.668,0        12.671,3        
Maatschappelijke accommodaties 1.836,8           1.882,0           1.794,5           1.791,7           1.789,5           1.810,0           
Onderwijs 130,6              161,9              169,9              169,9              169,9              169,9              
Sport 119,9              161,4              146,0              136,0              136,0              136,0              
Cultuur 366,8              405,2              399,3              411,3              399,3              411,3              
Informele zorg 247,9              285,2              294,8              294,8              294,8              294,8              
Algemene voorziening 808,5              711,6              736,0              736,0              736,0              736,0              
Maatwerkvoorziening 8.594,5           8.847,2           9.089,3           9.141,3           9.142,4           9.113,3           

Baten 3.003,7          3.122,1          3.031,1           3.021,1          3.021,1          3.021,1          
Maatschappelijke accommodaties 792,9              843,2              823,9              823,9              823,9              823,9              
Onderwijs -                    54,1                60,1                60,1                60,1                60,1                
Sport -                    -                    10,0                -                    -                    -                    
Cultuur -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Informele zorg -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Algemene voorziening -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Maatwerkvoorziening 2.210,8           2.224,8           2.137,2           2.137,2           2.137,2           2.137,2           

Saldo lasten en baten 9.101,3-           9.332,4-          9.598,7-           9.659,9-          9.646,8-          9.650,1-          

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarenbegroting
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Toelichting mutaties begroting 2020 – 2021 
 
Er is een nadelig verschil van € 266.300 van 2021 ten opzichte van 2020. De volgende ontwikkelingen 
liggen hieraan ten grondslag: 

• Bij het product maatschappelijke accommodaties is bij de lasten een voordelig verschil van          
€ 87.500. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten bij groot onderhoud.  

• Bij het product maatwerkvoorziening is aan de lastenkant een nadelig verschil van € 242.100. Dit 
wordt enerzijds voornamelijk veroorzaakt door een toename van de lasten door de extra wettelijke 
uitgaven voor jongeren onder 18 jaar (informatienota meicirculaire 2019) en hogere lasten bij 
jeugdigen met een voogdijmaatregel, de groep 18-plussers, participatie en inburgering 
(informatienota meicirculaire 2020). Anderzijds is er een voordeel door lagere lasten bij de 
gebundelde uitkering (BUIG).  

• Bij het product maatwerkvoorziening is bij de baten een nadelig verschil van € 87.600. Dit komt 
door een verlaging van de doeluitkering van het Rijk voor de BUIG.  

• De overige verschillen zijn € 24.100 nadelig. 
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Overzicht Overhead 
 
Naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV voorschriften is vanaf 2017 verplicht een overzicht van de 
overheadkosten op te nemen in de begroting. In de programma’s staan dan alleen nog de kosten vermeld 
die betrekking hebben op het primaire proces. 
De definitie van overheadskosten luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 
de medewerkers in het primaire proces. 

 
Beleidsindicatoren 
 
Conform het nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven. In tegenstelling tot alle 
overige beleidsindicatoren zijn onderstaande indicatoren gebaseerd op eigen informatie en zijn er 
daardoor geen landelijke vergelijkende cijfers beschikbaar. 
 

Naam indicator Eenheid Uitkomst  

Formatie Fte per 1.000 inwoners 7,1
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,1
Apparaatskosten Kosten per inwoner 711
Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom 
+ totale kosten inhuur derden

6%

Overhead % van totale lasten 20%
 
 

Overhead 

Lasten en baten Begroting
2021 2022 2023 2024

Lasten 6.713,2           6.357,9           6.409,7           6.418,7           
Salariskosten overhead 4.343,5           4.219,5           4.219,5           4.219,5           
Overige personeelskosten 421,8              421,8              421,8              421,8              
Gemeentehuis 422,5              221,3              233,6              224,7              
Werkplekken + facilitaire voorzieningen 265,7              265,7              265,7              265,7              
ICT 1.046,2           1.006,1           1.022,0           1.044,1           
Overige uitvoeringskosten 213,5              223,6              247,1              242,8              

Baten 195,3              195,3              195,3              195,3              
Salariskosten overhead 64,9                64,9                64,9                64,9                
Overige personeelskosten -                    -                    -                    -                    
Gemeentehuis 95,4                95,4                95,4                95,4                
Werkplekken + facilitaire voorzieningen 11,0                11,0                11,0                11,0                
ICT -                    -                    -                    -                    
Overige uitvoeringskosten 24,1                24,1                24,1                24,1                

Saldo lasten en baten 6.517,9-           6.162,6-           6.214,4-           6.223,3-           

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarenbegroting
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Verbonden partijen 
 
Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande verbonden partijen: 
 

Verbonden partij Doel/ uitvoering van gemeenschappelijke taken van: 

Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) De RID wordt ingezet om de kwaliteit, beschikbaarheid en 
continuïteit van de gemeentelijke informatievoorziening te 
garanderen. 

Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het 
gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende om het statische 
archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit 
te voeren. 

 
Incidentele baten en lasten 
 
Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten 
behoeve van structurele lasten. De incidentele baten zijn nihil en incidentele lasten met betrekking tot de 
overhead betreffen: 
 
Eenmalige lasten  2021 2022 2023 2024 
Formatie uitbreiding trainees  124.856     
Incidentele bijdrage RID  22.000     
Migratie Oracle database  12.000     
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Overzicht Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien 
 
Naar aanleiding van de BBV voorschriften is een apart hoofdstuk voorgeschreven voor algemene 
dekkingsmiddelen. Hierin staan de lokale heffingen, algemene uitkering, dividend, saldo 
financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen. 
 
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
Betreffende de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. 
Voorbeelden hiervan zijn de OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. In de gemeente Bunnik 
wordt de opbrengst onroerende zaakbelasting verhoogd met inflatie. Voor 2021 is de inflatie bepaald op 
1,9%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een waardestijging van 7% voor de woningen en een 
waardestijging van 1% voor de niet-woningen. Dit is gebaseerd op gegevens uit de meicirculaire 2020. 
Deze waardestijgingen zijn gecorrigeerd conform de uitgangspunten zoals vastgesteld bij de 
belastingverordeningen 2021.  
Voor de overige lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten en heffingen. 
Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is, zijn het rioolrecht en de 
afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. 
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2020 
(Informatienota algemene uitkering). In het volgende overzicht is de omvang van de algemene uitkering 
weergegeven zoals die in de programmabegroting 2021 is verwerkt. In die ramingen is, naast het effect 
van de uitkeringsfactor, rekening gehouden met de raming van het aantal inwoners en woningen. Deze 
bedragen zijn inclusief de decentralisatie uitkeringen. 
 
Omschrijving  2021 2022 2023 2024 
Raming algemene uitkering  17.452.709 17.710.088 17.883.176 17.883.176 

 
Dividend 
De gemeente Bunnik heeft deelnemingen in Vitens, de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) en de Biga 
groep. Naar verwachting zal in totaal een dividenduitkering van € 40.000 worden ontvangen. 

 
Onvoorzien 
Het bedrag onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In de 
gemeente Bunnik wordt een post onvoorzien in zijn geheel in de begroting opgenomen. Voor onvoorziene 
onvermijdbare en onuitstelbare lasten is een bedrag beschikbaar van € 46.200. 
 
Vennootschapsbelasting 
Gemeenten betalen over bedrijfsmatige activiteiten waarover winst gemaakt wordt 
vennootschapsbelasting. Voor 2019 is er over de winstgevende bouwgronden in exploitatie (BIE) 
voorlopige aangifte gedaan. Wat het effect voor de jaren daarna zal zijn is nog niet bekend hiervoor wordt 
verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. De verwachting is dat dit alleen effect heeft op de BIE. 
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Beleidsindicatoren 
 
Conform het nieuwe BBV zijn de volgende beleidsindicatoren voorgeschreven: 
 

Naam indicator Eenheid Bunnik Landelijk Jaartal

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 346 248 2019
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 1,4 9,2 2019
Demografische druk % 87,7 70 2020
Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden In Euro’s 912 700 2020
Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden In Euro’s 1021 773 2020

Uitkomst  

 
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien 
 

Lasten en baten Begroting
2021 2022 2023 2024

Lasten 225,8              237,8              240,8              244,8              
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte 2,2                  2,2                  2,2                  2,2                  
Belastingen/ lokale heffingen 150,1              162,1              165,1              169,1              
Algemene uitkering 4,8                  4,8                  4,8                  4,8                  
Algemene baten en lasten/ onvoorzien 68,8                68,8                68,8                68,8                
Heffing voor de vennootschapsbelasting p.m. p.m. p.m. p.m.

Baten 22.880,1         23.345,7         23.601,3         23.675,5         
Geldbeheer/ saldo financieringsruimte 40,0                40,0                40,0                40,0                
Belastingen/ lokale heffingen 5.317,4           5.397,6           5.463,1           5.528,6           
Algemene uitkering 17.452,7         17.860,1         18.033,2         18.033,2         
Algemene baten en lasten/ onvoorzien 70,0                48,0                65,0                73,8                
Heffing voor de vennootschapsbelasting p.m. p.m. p.m. p.m.

Saldo lasten en baten 22.654,2         23.107,9         23.360,5         23.430,7         

Mutatie reserves
Toevoegingen 901,7              379,0              379,0              379,0              
Onttrekkingen 1.594,7           1.194,8           1.201,2           1.219,5           

Saldo mutatie reserves 692,9              815,8              822,2              840,5              

Meerjarenbegroting
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Recapitulatie  
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Recapitulatie / Budgetautorisatie  
 

Lasten en baten (x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur 7.362,6           7.175,8           6.987,1           6.913,9           6.909,9           6.929,2           
02 - Fysieke Leefomgeving 18.480,9         7.062,0           6.205,5           6.057,5           6.062,3           6.095,1           
03 - Sociaal Domein 12.105,0         12.454,4         12.629,8         12.681,0         12.668,0         12.671,3         
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 207,8              178,1              179,6              191,6              194,6              198,6              
Overzicht Overhead 6.094,2           6.925,0           6.713,2           6.357,9           6.409,7           6.418,7           
Bedrag Vennootschapsbelasting 251,1              p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Bedrag voor Onvoorzien 32,5                45,7                46,3                46,3                46,3                46,3                

Saldo lasten 44.534,1         33.841,0         32.761,5         32.248,2         32.290,7         32.359,1         
Toevoegingen reserves 1.047,0           1.803,7           901,7              379,0              379,0              379,0              
Resultaat lasten 45.581,1         35.644,7         33.663,2         32.627,2         32.669,7         32.738,1         

Baten
01 - Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur 1.148,8           1.419,1           1.479,9           645,5              645,5              645,5              
02 - Fysieke Leefomgeving 14.532,1         4.336,4           3.762,1           3.629,0           3.650,1           3.650,1           
03 - Sociaal Domein 3.003,7           3.122,1           3.031,1           3.021,1           3.021,1           3.021,1           
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 25.525,4         21.937,9         22.880,1         23.345,7         23.601,3         23.675,5         
Overzicht Overhead 343,2              185,8              195,3              195,3              195,3              195,3              
Bedrag Vennootschapsbelasting -                    p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Bedrag voor Onvoorzien -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo baten 44.553,2         31.001,3         31.348,5         30.836,7         31.113,4         31.187,6         
Onttrekkingen reserves 3.177,6           4.643,4           1.594,7           1.194,8           1.201,2           1.219,5           
Resultaat baten 47.730,8         35.644,6         32.943,1         32.031,5         32.314,6         32.407,2         

Saldo lasten en baten 19,1                2.839,7-           1.413,0-           1.411,5-           1.177,2-           1.171,5-           
Toevoegingen/onttrekkingen reserves 2.130,5           2.839,6           692,9              815,8              822,2              840,5              
Resultaat 2.149,7           0,1-                  720,1-              595,7-              355,0-              331,0-              

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarenbegroting

 
Op bijgaand overzicht staan de budgetten per begrotingsprogramma. Elk programma is onderverdeeld 
naar lasten en baten. Binnen de budgetten zoals gespecificeerd onder de programma’s is het college 
geautoriseerd de begroting uit te voeren. 
Noodzakelijke mutaties op deze budgetten in de loop van het dienstjaar zullen aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd met inachtneming van de bepalingen, zoals die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, de zgn. Financiële verordening. 
NB: De bedragen in de kolom Begroting 2020 zijn inclusief begrotingswijzigingen 2020. 
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Vaststellingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bunnik in zijn openbare vergadering van 5 
november 2020. 
 
 
 
De griffier,     De burgemeester, 
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1. Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
 
Met bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken bedoeld die nodig zijn om de inzet in inhoudelijke 
programma’s mogelijk te maken. De bedrijfsvoering bestaat o.a uit personeel en organisatie, 
informatisering en automatisering, huisvesting en financiën. Hieronder worden de ontwikkelingen in 2021 
vermeld. 
 
Procesmanagement 
In het Organisatieperspectief 2021 is beschreven dat het fundament van de dienstverlening van de 
gemeente Bunnik bestaat uit slim ingerichte processen. De wens van de inwoner is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt, en wordt bezien in relatie tot de efficiency in dienstverlening. In 2018 is gestart met het 
meer integraal, generiek en afdelingsonafhankelijk inrichten van processen. Onder andere doelmatigheid, 
doeltreffendheid, continue procesbeheersing en structurele kwaliteitsverbetering komen bij de 
(her)inrichting van processen aan bod. Deze aanpak is een belangrijke pijler voor het in 2021 kunnen 
afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording door het college.  
 
Personeelsbeleid  
Het personeelsbeleid is vastgelegd in het HR-beleidsplan en de daaruit voortvloeiende deelnotities. In het 
sociaal jaarverslag wordt het gevoerde beleid jaarlijks gerapporteerd. Voor 2021 zullen strategisch HR 
beleid en organisatieontwikkeling belangrijke items zijn. Kwantiteit en kwaliteit van personeel zullen 
prominent aandacht krijgen.. De rol van de managers verschuift meer en meer van aansturen (span of 
control) naar begeleiden (span of support) van medewerkers. Onderzocht gaat worden op welke manier 
deze verandering goed geborgd kan worden. Een bijzondere aandacht zal gaan naar werving en selectie 
van nieuwe collega’s. Door krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om voldoende, goed 
personeel te werven. Een herpositionering op de arbeidsmarkt moet Bunnik gaan onderscheiden als een 
aantrekkelijke en onderscheidende werkomgeving. 
 
ICT: Digitaal, tenzij 
Het college vindt het van belang dat sprake is van een goede interne en externe dienstverlening, waarbij 
de digitalisering een belangrijke rol speelt. Het college gaat immers voor: digitaal, tenzij. Daarvoor moeten 
vervangingen in automatisering plaatsvinden. 
 
Vervangen automatiseringsapparatuur 2021-2024 
Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID Utrecht. In verband met het 
verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware 
voorzien. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid 
van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. 
 
Huisvesting  
De Bunnikse Manier van Werken is een continu proces. Doorgaande ontwikkelingen  stellen nieuwe eisen 
aan de functie en de Arbo omstandigheden van het kantoor. Dit vraagt aanpassing en herinrichting van de 
werkplekken. Daar waar flexplekken in Bunnik het uitgangspunt was, is na onderzoek en het opdoen van 
praktijkervaring gekozen voor vaste werkplekken en activiteitgerichte zones. Het voldoet aan de behoefte 
van medewerkers, houdt rekening met de nieuwe inzichten over hygiëne en geeft ruimte aan nieuwe 
werkvormen. 
Er is uitbreiding van werkplekken op de tweede etage van de oostvleugel. Deze etage wordt niet langer 
verhuurd aan derden. Hoewel er hierdoor minder huuropbrengsten zijn, zou er zonder deze etage 
onvoldoende ruimte zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor Arbo omstandigheden. 
 
Financiën 
Het financieel beleid staat beschreven in de nota financieel beleid 2018. Hierin zijn de belangrijkste kaders 
op het gebied van activeren en afschrijven, reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en de 
uitgangspunten voor de begroting vastgesteld. Daarnaast is er een treasurystatuut vastgesteld waarin de 
kaders waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van de 
kasmiddelen en het aantrekken van geldleningen op de korte en de lange termijn (zie ook paragraaf 
financiering). 
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2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Begrippen 
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan “het vermogen van de gemeente om niet-structurele 
financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken voort te kunnen zetten”. 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen 
waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s 
waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is 
van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het 
begrotingsjaar en de volgende jaren van het meerjarenperspectief. 
 
Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden 
van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. De relatie daartussen geeft het 
weerstandsvermogen aan volgens onderstaande figuur. Aan de hand van dit schema wordt het 
weerstandsvermogen van de gemeente Bunnik bepaald. 
 
 
Risico’s 
 

 
 
 
 
 

+ 
Weerstandscapaciteit 

Economisch  Vrij besteedbaar deel algemene reserve  

Politiek  Onbenutte belastingcapaciteit  

Juridisch  Stille reserves  

Milieu  Post onvoorzien  

Financieel   

 

 

 

 

= 

 
  

 
Weerstandsvermogen 

 
Verzekeringen  Voorzieningen  

Beheersmaatregelen   

 
De risico’s voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere 
risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit 
van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden 
afgesloten of voorzieningen worden gevormd.  
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Risicoprofiel 
Voor de bepaling dat de kans zich voordoet is onderstaande verdeling aangehouden. 
 
Omschreven als  Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid  voor zal 

doen 
Uitgesloten 0% 
Zeer onwaarschijnlijk 5% 
Onwaarschijnlijk 10% 
Uitzonderlijk 20% 
Mogelijk 30% 
Mogelijk aannemelijk 40% 
Aannemelijk 50% 
Aannemelijk waarschijnlijk 60% 
Waarschijnlijk 70% 
Zeer waarschijnlijk 90% 
Voordoend 100% 

 
Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. Op basis van deze beoordeling 
is de tabel in de bijlage III samengesteld. Van de geïnventariseerde risico’s is per risico de kans dat het 
risico zich voordoet en de financiële impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een 
structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft. 
 
Voor het gecalculeerd risicobedrag en de bijbehorende kans, welke resulteert in de financiële impact 
wordt verwezen naar de bijlage. Deze resulteert in onderstaande tabel. 
 
 

Gecalculeerd 
Risicobedrag  KANS 

FINANCIELE IMPACT/ 
BENODIGDE WEER- 

STANDSCAPACITEIT  

Uitgesloten 0 0% 0 

Zeer onwaarschijnlijk 22.529.807 5% 1.126.490 

Onwaarschijnlijk 704.000 10% 70.400 

Uitzonderlijk 200.000 20% 40.000 

Mogelijk 1.374.820 30% 412.446 

Mogelijk aannemelijk 107.500 40% 43.000 

Aannemelijk 1.493.680 50% 746.840 

Aannemelijk waarschijnlijk 125.000 60% 75.000 

Waarschijnlijk 12.571 70% 8.800 

Zeer waarschijnlijk 0 90% 0 

Voordoend 0 100% 0 

      

Totaal 26.547.378 2.522.976 

Benodigd bedrag bufferreserve o.b.v. risico-profiel 50% 
 

830.640 

Saldo begroot bufferreserve 1-1-21  
 

807.074 

Verschil 
 

23.566 
 
 
Voor het opvangen van de geschatte risico’s is gekozen voor een risicoprofiel van 50% en hoger. Hiertoe 
wordt de bufferreserve ingezet. Bij een verschuiving van het risicoprofiel zal dat gevolgen hebben voor de 
grootte van de bufferreserve en de algemene reserve.  
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Ratio weerstandsvermogen 
Hieronder is deze ratio per 1 januari 2021 weergegeven. 
 
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 6.911.429 = 2,7

Benodigde weerstandscapaciteit 2.522.976
 
 
 
De ratio weerstandsvermogen is gedaald van 4,0 in 2020 naar 2,7 in 2021. Volgens de norm is een ratio 
van 2,7 uitstekend. De daling van de ratio wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 
 

• Ten opzichte van de programmabegroting 2020 – 2023 is de benodigde weerstandscapaciteit 
gestegen van € 2.065.579 naar € 2.522.976. De voornaamste stijging betreft de benodigde 
weerstandscapaciteit voor de gebiedsontwikkeling Odijk-West van  € 283.446.  

• De beschikbare weerstandscapaciteit is gedaald met € 1.260.702 ten opzichte van de 
programmabegroting 2020 - 2023. Als voornaamste reden kan hier worden aangegeven de 
vermindering van de algemene reserve door de programmabegroting 2020 – 2023 (€ 886.900 
nadelig), de 2e bestuursrapportage 2019 (€ 498.345 voordelig), de 1e bestuursrapportage 2020   
(€ 658.200 nadelig) en de raadsvoorstellen in 2020 (€ 709.100 nadelig) voor het incidentele effect. 

 
Hoewel er geen algemene norm  is voor de ratio van het weerstandsvermogen, wordt in veel gemeenten 
als referentiekader gebruik gemaakt van een waarderingstabel die luidt: 
 
Weerstandsnorm 
Waardering Ratio Betekenis 
A > 2.0 Uitstekend 
B 1.4 – 2.0 Ruim voldoende 
C 1.0 – 1.4 Voldoende 
D 0.8 – 1.0 Matig 
E 0.6 – 0.8 Onvoldoende 
F < 0.6 Ruim onvoldoende 

 
RATIO WEERSTANDSVERMOGEN  
 
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor een verplichte basisset van vijf financiële 
kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze zijn: 
 

1. netto schuldquote (en: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen); 
2. de solvabiliteitsratio; 
3. kengetal grondexploitatie; 
4. structurele exploitatieruimte; 
5. belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden (voorheen opgenomen onder 

paragraaf Lokale lasten en heffingen). 

Ter beoordeling van de kengetallen kan het volgende schema gehanteerd worden:  
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Schema: beoordeling kengetallen 

Kengetal    

Categorie A  

Minst risicovol  

Categorie B  

Neutraal  

Categorie C  

Meest risicovol  

1. Netto schuldquote 

a. zonder correctie 
doorgeleende gelden <90% 90-130% >130% 

b. met correctie 
doorgeleende gelden <90% 90-130% >130% 

2. Solvabiliteitsratio   >50% 20-50% <20% 

3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 

4. Structurele exploitatieruimte Begr >0% Begr = 0% Begr <0% 

5. Belastingcapaciteit   <95% 95-105% >105% 

De cijfers die gepresenteerd worden bevatten cijfers van de jaarrekening 2019 en de begrotingscijfers van 
2020 en verder. Bij de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie en 
belastingcapaciteit zijn de begrotingscijfers 2020 geactualiseerd tot 1 juli 2020. Het kengetal structurele 
exploitatieruimte over 2020 betreft de primitieve begroting 2020.  
 
1. Netto schuldquote 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. Een daling van de netto schuldquote is positief, de schuldenlast daalt 
(oftewel: financiering geschiedt meer met eigen middelen). 
 
(Bedragen x 1.000)

Jaarstukken 
2019

Begroting 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

A Vaste schulden 10.003 15.300 13.550 11.900 11.000 10.100

B Netto vlottende schuld 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755

C Overlopende passiva 2.261 2.261 2.261 2.261 2.261 2.261

D Financiële activa 61 61 61 61 61 61

E Uitzettingen < 1 jaar 9.912 5.903 -18 -1.400 -1.817 -2.242

F Liquide middelen 228 0 0 0 0 0

G Overlopende activa 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914

H Totale baten (excl. Mutaties reserves)) 44.553 31.001 31.348 30.837 31.113 31.188

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -0,22% 30,44% 43,41% 43,26% 41,33% 39,70%

 
Voor 2021 is de netto schuldquote 43,41%.  Dit is kleiner dan 90% (zie schema: beoordeling kengetallen) 
en dit betekent dat het kengetal onder de categorie A minst risicovol valt. 
 
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). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is 
en wat dit betekent voor de schuldenlast. 
 
De gemeente Bunnik heeft geen doorgeleende gelden. Hierdoor is de netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen gelijk aan de netto schuldquote. 
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2. De solvabiliteitsratio  

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balans- 
totaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de 
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
(Bedragen x 1.000)

Jaarstukken 
2019

Begroting 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

A Eigen vermogen 29.990 27.150 25.737 24.326 23.148 21.977

B Balanstotaal 48.715 51.130 48.058 45.095 43.117 41.145

Solvabiliteit (A/B) x 100% 61,56% 53,10% 53,55% 53,94% 53,69% 53,41%

 
Voor 2021 is de solvabiliteitsratio 53,55%. Dit is groter dan 50% (zie schema: beoordeling kengetallen) en 
dit betekent dat het kengetal onder de categorie A minst risicovol valt. 
 
3. Kengetal grondexploitatie  

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie 
van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet 
worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een 
actuele waarde op de balans zijn opgenomen. 
 
(Bedragen x 1.000)

Jaarstukken 
2019

Begroting 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

A Bouwgronden in exploitatie -965 -921 -821 -821 -821 -821

 B Totale baten (excl.mutaties reserves) 44.553 31.001 31.348 30.837 31.113 31.188

Grondexploitatie (A/B) x 100% -2,17% -2,97% -2,62% -2,66% -2,64% -2,63%

Voor 2021 is de grondexploitatie -2,62%  Dit valt onder de 20%. Conform het schema beoordeling 
kengetallen betekent dit dat het kengetal grondexploitatie onder de categorie A minst risicovol valt.  
 
4.  Structurele exploitatieruimte  

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en 
lasten. Dit kengetal geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om eigen lasten te dragen. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.  
 
De structurele lasten en baten worden berekend door eliminatie van de incidentele lasten en baten op de 
totale exploitatie. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in de regel incidenteel, immers een 
reserve is op termijn besteed aan het doel waarvoor deze is gevormd. Alleen de meerjarige toevoegingen 
en onttrekkingen aan financieringsreserves of doorlopende bestemmingsreserves met als doel het dekken 
van structurele lasten en baten, worden als structureel aangemerkt. De structurele toevoegingen aan 
reserves worden bepaald door de totale mutaties op reserves te corrigeren voor verschuivingen tussen 
reserves en reserve-mutaties die voortvloeien uit incidentele lasten en baten. In bijlage III zijn overzichten 
opgenomen van de incidentele lasten en baten en zijn overzichten opgenomen van de structurele 
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. 
 

Jaarstukken 
2019

Begroting 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

A Totale structurele lasten 29.789 30.644 32.323 32.248 32.291 32.359

B Totale structurele baten 28.860 29.571 31.162 30.837 31.113 31.188
C Totale structurele toevoegingen aan de 
    reserves 474 821 878 379 379 379
D Totale structurele onttrekkingen aan de 
    reserves 840 1.144 1.108 1.195 1.201 1.220

E Totale baten, exclusief mutaties reserves 44.553 30.237 31.348 30.837 31.113 31.188
Structurele exploitatieruimte 
((B-A)+(D-C))/(E) x100% -1,3% -2,5% -3,0% -1,9% -1,1% -1,1%

Gemeente Bunnik heeft voor 2021 een negatief percentage van 3,0%. Conform het schema beoordeling 
kengetallen betekent dit dat het kengetal structurele exploitatieruimte onder de categorie C, meest 
risicovol valt. Dit wordt veroorzaakt door het structurele negatieve begrotingsresultaat.  
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5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuis houden 
 

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale 
woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing 
en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De 
belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten 
meerpersoonshuishouden in een jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde van voorgaand jaar. 
 

Jaarstukken 
2019

Begroting 2020 Begroting 2021 2022 2023 2024

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 521 530 540 540 540 540
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 194 204 218 218 218 218

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 252 268 321 321 321 321

D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 
(A+B+C-D) 967 1.001 1.079 1.079 1.079 1.079
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t -1 721 739 773 773 773 773
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voo r
(E/F) x 100% 134,1% 135,5% 139,5% 139,5% 139,5% 139,5%  
 
Voor 2021 is de belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 139,5%. Dit is groter dan 
105% (zie schema: beoordeling kengetallen) en dit betekent dat het kengetal onder de categorie C meest 
risicovol valt. De cijfers die vermeld worden in de kolom 2019 komen uit de jaarrekening 2019 en de cijfers 
2020 zijn de laatst bekende cijfers zoals vastgesteld bij de belastingverordeningen 2020 in de raad van 12 
december 2019. De OZB lasten voor 2021 en verder is verhoogd met de inflatie van 1,9%. De overige 
jaren zijn constant gehouden. (dit betreft voorlopige cijfers en kunnen derhalve nog wijzigen). 
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3. Lokale lasten en heffingen 
 
Beleid 
In 2021 worden de gemeentelijke belastingen en retributies, overeenkomstig het beleid vastgesteld in de 
nota financieel beleid, verhoogd met de prijsstijging (1,9% ten opzichte van 2020).  
De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden gebaseerd op volledige kostendekking. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de compensabele BTW ook als kostenbestanddeel moet worden 
meegenomen. Weliswaar wordt deze BTW terugontvangen via het BTW compensatiefonds, maar daar 
tegenover staat een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt de helft 
van de kosten van straatreiniging verdisconteerd in de rioolheffing.  
Het tarief voor de onroerende zaakbelastingen wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de 
stijging (of daling) van de ozb als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ waarde van woningen en 
niet-woningen ongedaan te maken. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Kwijtschelding is mogelijk van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerende 
zaakbelasting. Van de andere belastingen is geen kwijtschelding mogelijk. In grote lijnen wordt 
kwijtschelding verleend indien het netto besteedbaar inkomen ligt onder de bijstandsnorm die voor de 
betreffende gezinssituatie van toepassing is. 
 
De volgende kwijtscheldingen zijn begroot3: 
 
Belastingsoort Bedrag van de kwijtschelding (afgerond) 
Afvalstoffenheffing                                                 30.053 
Rioolheffing                                                 26.607 
Hondenbelasting                                                   1.555 
Totaal                                                  58.215 
 
Lokale lastendruk 
Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen onder 5. 
Belastingcapaciteit. 
 
Tarieven 
Alle tarieven, met uitzondering van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting en de 
afvalstoffenheffing worden met het inflatiepercentage van 1,9% verhoogd ten opzichte van de tarieven 
voor 2020. 
 
In de gemeente Bunnik is de berekeningssystematiek voor de tarieven onroerende zaakbelasting als 
volgt: het tarief onroerende zaakbelasting 2020 voor woningen en niet-woningen wordt verhoogd met de 
inflatie en gecorrigeerd door het percentage waardedaling of waardestijging op grond van de jaarlijkse 
herwaardering van de onroerende zaken. Voor 2021 is de inflatie bepaald op 1,9%. Dit betekent dat de 
opbrengst onroerende zaakbelasting 2021, exclusief de extra opbrengst uit nieuw- en verbouw en inflatie, 
gelijk is aan de geraamde opbrengst 2020.  
Daarnaast vindt er een nacalculatie plaats over 2020. Dit is verwerkt in de begroting. De tarieven voor de 
onroerende zaakbelastingen worden aan het eind van 2020 definitief vastgesteld. 
 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden nu voorlopig berekend op basis van 100% 
kostendekkendheid. Deze tarieven kunnen mogelijk nog wijzigen. Dit zal plaats vinden bij het vaststellen 
van de belastingtarieven in de raadsvergadering van december.  
 
Het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) is vastgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Het tarief voor 
2021 is vastgesteld op € 217,75 (dit is inclusief inflatie van 1,9%). 
 
In de volgende tabel worden de tarieven weergegeven zoals die voor 2021 gaan gelden.  
 

                                                      
3 Voor de OZB wordt geen kwijtschelding geraamd aangezien dit een te verwaarlozen bedrag is. 
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Tarieven gemeentelijke belastingen en retributies 2 020 - 2021

2020 2021
Toename 

in %

Onroerende zaakbelastingen

Tarieven % van de WOZ waarde

Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:

- die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2466% 0,2534% 2,8%

Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:

- die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1387% 0,1296% -6,6%

- die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3084% 0,3169% 2,8%

Hondenbelasting

Voor de 1e hond 93,29€             95,06€                   1,9%

Voor de 2e hond 126,07€           128,47€                 1,9%

Voor iedere hond boven het aantal van twee 127,98€           130,41€                 1,9%

Voor honden gehouden in kennels 347,61€           354,21€                 1,9%

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Afvalstoffenheffing:

- Eenpersoonshuishouden 156,00€           189,00€                 21,2%

- Meerpersoonshuishouden 262,00€           321,00€                 22,5%

Rioolheffing

Per heffingseenheid 203,51€           217,75€                 6,9%

Toeristenbelasting

Per overnachting:

- op campings 0,67€               0,68€                     1,9%

- in overige verblijfsaccommodaties 2,07€               2,11€                     1,9%
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Opbrengsten gemeentelijke belastingen en retributie s 2021 - 2024

2021 2022 2023 2024

Onroerende zaakbelastingen

Tarieven % van de WOZ waarde

Gebruikersbelasting voor onroerende zaken:

- die niet in hoofdzaak tot woning dienen 756.864€     756.864€     756.864€     756.864€     

Eigenarenbelasting voor onroerende zaken:

- die in hoofdzaak tot woning dienen 3.376.910€  3.457.177€  3.522.645€  3.588.114€  

- die niet in hoofdzaak tot woning dienen 1.097.837€  1.097.837€  1.097.837€  1.097.837€  

Hondenbelasting

Voor de 1e hond 73.388€       73.388€       73.388€       73.388€       

Voor de 2e hond 10.663€       10.663€       10.663€       10.663€       

Voor iedere hond boven het aantal van twee 652€            652€            652€            652€            

Voor honden gehouden in kennels 1.063€         1.063€         1.063€         1.063€         

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten  

Afvalstoffenheffing:

- Eenpersoonshuishouden 339.822€     339.822€     339.822€     339.822€     

- Meerpersoonshuishouden 1.484.304€  1.484.304€  1.484.304€  1.484.304€  

Rioolheffing  

Per heffingseenheid 1.501.605€  1.501.605€  1.501.605€  1.501.605€  

Toeristenbelasting

Per overnachting:

- op campings 41.211€       41.211€       41.211€       41.211€       

- in overige verblijfsaccommodaties 108.241€     108.241€     108.241€     108.241€     

Standplaatsen

Standplaatsen 13.942€       13.942€       13.942€       13.942€        
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Kostendekkendheid rioolheffing, reinigingsheffingen , leges omgevingsvergunning en overige 
leges 
Vanaf 2017 worden de kosten van overhead centraal begroot. Dit betekent, dat het niet langer mogelijk is 
om uit de producten alle kosten voor de tarieven, die maximaal kostendekkend mogen zijn, in een keer uit 
de uitvoeringsinformatie af te leiden. Daarom wordt in deze paragraaf, middels een overzicht, opgenomen 
hoe bij de berekening van tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet 
overschrijden. Dit geldt voor de belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven 
mogen worden geheven, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de tarieven van de leges. Voor 
voorgenoemde zaken bedraagt het rentepercentage 1,0%. Over project gefinancierde activa wordt de 
historische project rente gerekend.  
 
De dekkingspercentages voor respectievelijk de rioolheffing, afvalstoffen- en reinigingsheffingen, leges 
omgevingsvergunning en de overige leges zijn als volgt:  
 
Kostendekkendheid rioolheffing Begroting 2021

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente -1.283.293       

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen 1.154              

Netto kosten taakveld -1.282.139       

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente -92.139           

BTW -127.327          

Totale kosten -1.501.605       

Opbrengst heffingen 1.501.605        

Dekking 100%  
 
Voor het tarief van de rioolheffing geldt dat deze 100% kostendekkend is. Dit is inclusief de dotatie in de 
voorziening egalisatie kosten riolering van € 150.082. Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het 
GRP 2018 – 2022 inclusief inflatie.  
 
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing/reinigingsrec hten Begroting 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente -1.507.471         

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen 1.034                 

Netto kosten taakveld -1.506.437         

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente -14.882              

BTW -296.417            

Totale kosten -1.817.736         

Opbrengst heffingen 1.817.126          

Dekking 100%  
 
Bij de berekening van de tarieven van afvalstoffenheffing geldt dat deze 100% kostendekkend zijn.  
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Kostendekkendheid omgevingsvergunningen Begroting 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente -1.162.619         

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -                     

Netto kosten taakveld -1.162.619         

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente -264.468            

BTW -                     

Totale kosten -1.427.087         

Opbrengst heffingen 1.427.087          

Dekking 100%  
 
De kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning is 100%. Alleen in 2021 wordt voor een aantal 
projecten, op basis van de vastgestelde woningbouwprognose 2020 - 2024, leges ontvangen. De baten 
zijn hiermee in 2021 hoger dan de lasten en worden verrekend met de reserve. In de verdere jaren zijn 
enkel particuliere initiatieven begroot. 
 
Kostendekkendheid leges Begroting 2021
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente -413.542            

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen -                     

Netto kosten taakveld -413.542            

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente -313.868            

BTW -                     

Totale kosten -727.410            

Opbrengst heffingen 310.949             

Dekking 43%  
 
Bovengenoemde tabel heeft betrekking op de overige leges. Hierbij kan gedacht worden aan de leges 
rijbewijzen en reisdocumenten, huwelijken en leges APV. Het percentage kostendekkendheid voor deze 
leges bedraagt 43%. 
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4. Verbonden partijen  

 
Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voeren verbonden partijen vaak beleid uit dat 
de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een 
kaderstellende -, controlerende -  en financiële taak over (het vergt budgettair beslag en de gemeente 
loopt daardoor risico’s). In verband met de gemeentelijke belangen is het gewenst dat in de begroting en 
jaarrekening aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn derde 
rechtspersonen waarin de gemeente Bunnik een bestuurlijke en financiële belang heeft.  
 
Onder bestuurlijk belang wordt in dit verband verstaan: het hebben van een zetel in het bestuur of het 
hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking 
heeft gesteld die achtergesteld zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of dat financiële 
problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
 
Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf 
kan (blijven) doen. De gemeente houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 
beoogde doelstellingen van de programma’s. Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden 
partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en/of de doelstellingen van de gemeente 
via de verbonden partijen gerealiseerd worden. 
 
Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de 
verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. 
 
Beleid op verbonden partijen 
Zowel bestuurlijk als ambtelijk wil Bunnik een actieve rol spelen in de regio om zo de positie verder te 
verstevigen en de ambities zo goed als mogelijk te vervlechten met regionale programma’s en projecten. 
Daarom wordt ingezet op het vormen van allianties met buurgemeenten, regiopartners, bewoners, 
ondernemers, organisaties, instellingen en marktpartijen. Het deelnemen in verbonden partijen past 
binnen dat streven, waarbij als aandachtspunt geldt dat dit in het belang is van onze inwoners en 
bijdraagt aan de bestuurskracht. 
 

Programma / Begroot
Gemeenschappelijke regelingen Overzicht 2021
1 Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten & 

hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 1 210.000
2 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 1 942.000
3 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 2 2.251.000
4 Stuurgroep Kromme Rijnlandschap 2 23.643
5 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 2 434.993
6 Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheiddienst (GGD) regio 

Utrecht 3 563.210
7 Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn 

Heuvelrug (RDWI) 3 3.532.986
8 Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT - Dienst Utrecht (RID) Overhead 588.000
9 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede Overhead 70.037
10 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest Verrekening via 

RMN
-

Vennootschappen en coöperaties
11 Bank Nederlandse Gemeenten
12 Vitens
13 BIGA Groep

Stichtingen en verenigingen/Overige verbonden parti jen
Geen

Overzicht verbonden partijen
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1. Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadsc hap Utrecht (BghU)  
 
Uitvoeringsinstantie voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering 
basisregistratie WOZ. 
 
Visie 
BghU borgt de continuïteit van de taakuitvoering en streeft een permanente verbetering na van de 
kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces ten behoeve van haar deelnemers. 
Zij heeft oog voor het belang van burgers, instellingen en bedrijven en probeert hen zoveel mogelijk te 
faciliteren. Een belangrijk aspect daarbij is de vergaande digitalisering van het belastingproces om zo de 
vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden op de momenten dat burgers, instellingen en bedrijven dat 
wensen te optimaliseren. Zij sluit daarbij aan op de KCC- ontwikkeling bij de gemeenten. 
BghU staat borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengst. BghU 
streeft daarbij naar verlaging van de maatschappelijke kosten door onder meer samen te werken (zowel 
horizontaal met meerdere gemeenten als verticaal met waterschappen). 
BghU heeft de ambitie om op middellange termijn gezien te worden als toonaangevend 
samenwerkingsverband op het gebied van belastingen, waarbij er een goede verhouding is tussen de prijs 
en de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
De BghU is belast met de waardering van de onroerende zaken en de heffing en inning van de 
gemeentelijke belastingen. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
In 2021 vindt aanbesteding van het belastingpakket plaats.  
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
2 % (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten). 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Niet van toepassing. 
 
1. Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadsc hap  Utrecht 
(BghU) 

31-12-2020 31-12-2021

Eigen vermogen (bron begroting 2021) 487.871€         437.871€         
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 1.120.446€      803.589€         

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2020) -50.000€          -50.000€           
 
2. Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) te Utrecht  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s (WVR) in werking getreden. In deze wet en 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio’s neergelegd. 
Samengevat: het bestuur van de Veiligheidsregio is belast met het voorkomen van branden, rampen en 
crisis, de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio; het gecoördineerd 
optreden in geval van een ramp of crisis en als laatst de uitvoering van de brandweertaken, de 
geneeskundige hulpverlening en de ondersteuning bij de uitvoering van de gemeentelijke 
crisisbeheersingstaken. 
 
De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor deze taken. De VRU is een 
samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten. 
Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een cyclisch proces iedere 
vier jaar de volgende documenten vast te stellen: 

• Een regionaal risicoprofiel; 
• Een beleidsplan; 
• Een regionaal crisisplan 
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Visie 
Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal 
bestuur. Door de gecoördineerde aanpak zijn hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te 
sturen. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Brandpreventie, brandrepressie, rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van Covid-19 zich in Nederland gemanifesteerd. De 
veiligheidsregio’s vervullen een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing. Naast directe inzet van 
medewerkers van de VRU wordt ook een bijdrage geleverd aan landelijke voorzieningen. De omvang van 
de financiële impact is op dit moment nog niet bekend.  
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Stemverhouding is naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De gemeente 
Bunnik heeft 1 stem. 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen. 
 
2. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) te Utrecht 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 14.596.000€    13.540.000€    
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 62.037.000€    82.531.000€    

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
 
3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, inclusief de exploitatie 
van het recyclestation, en het reinigen van de openbare ruimte. De gemeente Bunnik heeft naast deze 
basistaak van RMN taken op het gebied van onderhoud van het groen in de openbare ruimte en kleine 
civiele werkzaamheden bij RMN ondergebracht. Deze zogenaamde additionele taken worden afzonderlijk 
in de begroting verantwoord om vermenging met de basis taken te voorkomen. 
 
Visie 
Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn in het beheer van de 
openbare ruimte. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare 
ruimte acterende partijen. De samenwerkingsrelatie met onder meer werkvoorzieningschappen en 
kringloopbedrijven maakt daar onderdeel van uit. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Afvalinzameling, beheer afvalbrengstation en beheer openbare ruimte 
 
Essentiele ontwikkelingen 
De laatste paar jaar is er sprake van een grote dynamiek in de afvalwereld, welke leiden tot grote 
financiële schommelingen bij met name de verwerking van afvalstromen. Vaak gaat het hierbij om 
landelijke dossiers (verhoging verbrandingsbelasting, nieuwe afspraken op het gebied van de 
producentenverantwoordelijkheid) of veranderingen op de mondiale markt voor grondstoffen, maar ook de 
in 2020 afgeronde aanbestedingen voor het verwerken van restafval, gft en grof huisvuil door de AVU leidt 
tot kostenverhogingen. 
Gevolg hiervan is dat de begroting 2021 van RMN rekening houdt met een stijging van de afdrachten van 
Bunnik aan RMN. 
 
Eind 2019 heeft de rekenkamer een rapport opgeleverd over het functioneren en presteren van RMN. De 
implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamer wordt in samenwerking met alle deelnemende 
gemeenten en RMN in 2021 voortgezet. 
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Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Eén van de zes gemeenten (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende gemeenten). 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen. 
 
3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 613.300€         613.300€         
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 14.241.700€    16.683.700€    

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
 
4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
Zorgen voor toename van de biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en verbetering / 
behoud van landschapselementen en koppeling tussen landschap en inwoners en gemeente. 
 
Visie 
Behoud en ontwikkeling van het landschap in het Kromme Rijngebied en zorg voor en ontwikkeling van de 
waardevolle natuur- en landschapselementen in het landschap. Dit doet de stuurgroep  door afstemming 
van gemeentelijk landschapsbeleid in bijvoorbeeld het landschapsontwikkelingsplan en de 
omgevingsvisie. Door inzet van een gezamenlijke landschapscoördinator voor landschapsadvies en -
projecten en door samenwerking met particuliere grondeigenaren en vrijwilligers worden waardevolle 
landschapselementen onderhouden en aangelegd. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Het bevorderen van ‘stille recreatie’ middels het creëren van een aantrekkelijk en karakteristiek landschap 
met extensieve recreatiemogelijkheden.  
Bevorderen ruimtelijke kwaliteit middels advisering en ondersteuning van particuliere eigenaren in het 
buitengebied.  
Het in standhouden van cultuurlandschap en natuurwaarden. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
Vanuit het gemeentelijk denken wordt nu ook meer regionaal ingezet om landschap in de streek te 
borgen. Deelname bij pijler Groen en Landschap binnen de U10/U16 is hierbij essentieel.  
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
De portefeuillehouder is voorzitter van de stuurgroep waarin wethouders, gedeputeerde en andere 
bestuurders zitting hebben. Daarnaast functioneert op ambtelijk niveau een werkgroep en wordt de 
dagelijkse uitvoering verzorgd door een landschapscoördinator. 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen. 
 
4. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap te Bunnik 31-12-2 020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 73.323€           21.123€           
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) -€                     -€                     

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
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5. Omgevingsdienst regio Utrecht te Utrecht  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
De omgevingsdienst regio Utrecht heeft als brede milieudienst de expertise in huis om de gemeente op 
het brede terrein van milieu en duurzaamheid efficiënt en effectief te ondersteunen, zowel beleidsmatig 
als op het gebied van vergunningverlening en - handhaving (de VTH-taken). 
 
Visie 
De ODRU wil samen met de aangesloten gemeenten werken aan een veilige, duurzame en gezonde 
fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. Dit gebeurt op een maatschappelijk bewuste 
manier. Voor de gemeente is het van belang dat daarbij aandacht is voor de lokale situatie (couleur 
locale), burgerparticipatie en maatwerk. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Het inhoudelijke adviseren van de deelnemende gemeenten op het gebied van bodem, geluid, 
luchtkwaliteit, archeologie, klimaat/ energie, duurzaamheid, asbest en diverse andere milieuonderwerpen, 
met daarbij als taak onder meer het inhoudelijk adviseren over omgevingsvergunningen, voor 
milieuaspecten, en het uitvoeren van de handhavingstaken. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
Belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de implementatie van de Omgevingswet, omdat er nog veel 
onduidelijkheden rondom de Omgevingswet bestaan zijn er nog veel onzekerheden over wat dit betekent 
voor de ODRU. De ODRU krijgt er taken bij en zal bepaalde werkzaamheden anders moeten gaan 
uitvoeren als de Omgevingswet er uiteindelijk is, maar in 2021 zal duidelijk moeten worden wat dit 
concreet allemaal gaat betekenen voor de ODRU. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Iedere deelnemer aan de WGR- regeling heeft 1 stem (1 van de 15 stemmen). 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen 
 
5. Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 821.029€         859.929€         
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 7.749.010€      7.602.310€      

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) 8.000€             156.500€          
 
6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (G GDrU) te Utrecht  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
GGD regio Utrecht (GGDrU is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de 26 gemeenten in de regio 
Utrecht. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, preventieprogramma’s en 
gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op onder 
andere kinderdagverblijven en WMO-aanbieders. Dit doet de GGDrU door risico’s voor de gezondheid te 
signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. 
 
Visie 
GGDrU heeft een positieve blik op gezondheid: kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Gezondheid en participatie zijn de sleutelwoorden van de GGDrU. In de visie van 
GGDrU versterken gezondheid en preventie elkaar. Gezondheid is zowel doel op zich als middel, 
bijvoorbeeld om mee te kunnen doen. Gezondheid is van invloed op het dagelijks functioneren in het werk 
of op school. Andersom is het hebben van werk of het volgen van een opleiding van grote invloed op 
gezondheid en het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
GGDrU voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 gemeenten in de regio 
Utrecht. GGDrU doet onder meer gezondheidsonderzoeken, voert jeugdgezondheidszorg uit, geeft 
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vaccinaties, adviseert gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunt scholen en kinderopvang bij 
hun zorg voor een gezonde leefomgeving voor hun kinderen. Daarnaast verleent de GGDrU ook hulp als 
er incidenten uitbreken in de regio, bijvoorbeeld na een uitbraak van voedselvergiftiging of een 
infectieziekte en zorgt de GGDrU ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis 
of rampen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht op gebied van 
Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie (GHOR). 
 
Essentiele ontwikkelingen  

1. De JGZ-dienstverlening in de prenatale fase wordt (naar verwachting) in 2021 bij wet verruimd, 
met het mogelijk maken van prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in elke gemeente. 

2. Starten met de nieuwe opzet  van Wmo toezicht. 
3. Gezonde fysieke leefomgeving en gezondheidsbevordering als belangrijk thema’s in de 

Omgevingswet. 
4. Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders per 1 januari 2021. 

Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
1 van de 26 deelnemende gemeenten. 
 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen. 
 
6. Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (G GDrU) te Utrecht 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 2.655.000€      2.071.000€      
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 11.816.000€    11.765.000€    

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -336.000€        -585.000€         
 
7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
Samenwerking met de buurgemeenten op een aantal onderling samenhangende wettelijke taken biedt 
betere voorwaarden voor het vergroten en borgen van klantgerichtheid, kwaliteit, continuïteit, 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en dienstverlening. 
 
Visie 
Naar een inclusieve samenleving. Inwoners van de regio Kromme Rijn Heuvelrug worden geholpen via 
een samenhangend pakket van diensten een stap verder naar werk, participatie en/of een stabiel 
inkomen. Dit wordt gedaan door als netwerkorganisatie binnen het sociaal domein een schakel te vormen 
tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en arbeidsmarkt. Daarmee wordt bijgedragen aan een 
samenleving waarin iedereen ertoe doet, ongeacht de eventuele (arbeids)beperking. Inwoners die 
arbeidsmogelijkheden hebben, krijgen zicht op door- of uitstroom naar werk. Daarbij krijgen zij die zijn 
aangewezen op ondersteuning in het sociaal domein en betekenisvolle daginvulling en perspectief op 
verbetering.  
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
De Regionale Dienst Werk en Inkomen vervult de beleids- en uitvoerende taken zoals opgenomen in de 
Wet invoering Participatiewet, de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Inburgering, de 
Wet schuldsanering natuurlijke personen. 
 
Essentiele ontwikkelingen  

1. Begin 2020 werd de sociaal economische situatie van Nederland nog gekenmerkt door een 
periode van hoogconjunctuur. In februari 2020 werd qua werkloosheid nog een laagterecord 
bereikt van 2,9%. Inmiddels heeft de uitbraak van het Coronavirus zich ontwikkeld tot een 
wereldwijde pandemie. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijfssectoren volledig tot stilstand zijn 
gekomen. De verwachting is dat er vermoedelijk  een toenemend beroep gedaan zal worden op 
de bijstand en andere voorzieningen van de Regionale Sociale Dienst (RSD).  
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2. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers 
worden hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in 
de samenleving, het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de 
Regionale Sociale Dienst (RSD).  De nieuwe Wet Inburgering gaat een half jaar later in dan 
eerder aangekondigd, per 1 juli 2021.  

3. Kernpunt van de Strategische Kaders (vastgesteld 21 november 2019) is een verschuiving van de 
begeleiding van groep 1 en 2, met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar groep 3. Waar bij 
de activering en begeleiding van van groep 3 klanten lokaal moet plaatsvinden. Doelgroep 3 
betreft inwoners voor wie deelname aan de samenleving het hoogst haalbare is. Een lokale 
integrale aanpak door middel van inkomen, wonen, zorg en welzijn kan leiden tot deelname 
participatie aan de samenleving. In 2020 vindt een uitwerking plaats van de organisatorische en 
financieel gevolgen deze zijn bij schrijven van de begroting nog niet gereed.  

4. Samenwerking RDWI-BIGA en de ontwikkeling van BIGA tot social enterprise. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Iedere deelnemer heeft 2 stemmen in het Algemeen Bestuur van de RDWI  (2 van de 12 stemmen) 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen 
 
7. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 522.000€         522.000€         
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 9.095.000€      8.955.000€      

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
 
8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
De RID wordt ingezet om de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de gemeentelijke 
informatievoorziening te garanderen. 
 
Visie 
Intensieve samenwerking tussen RID en opdrachtgevers, zowel op automatiserings- als op 
Informatiemanagementgebied, is nodig om kwaliteit en veiligheid te verhogen en beheerlasten en 
kwetsbaarheid te verminderen. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
De RID heeft tot doel dat medewerkers hun werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren. Hiervoor 
levert zij diensten en oplossingen op het gebied van ICT en informatievoorziening waarbij de klantvraag  
centraal staat. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
Vernieuwing van de infrastructuur op basis van de doelarchitectuur (Project Infra2021). 
Door ontwikkelen van de organisatie om, naast een operationele beheerorganisatie, ook een flexibele en 
servicegerichte ICT-partner met oplossingen te kunnen zijn. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Iedere deelnemer heeft 1 stem (1 van de 7 stemmen) 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen 
 
8. Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht te Doorn 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 60.000€           60.000€           
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 7.040.000€      6.540.000€      

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
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9. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bi j Duurstede  
 
Waarom wordt de GR ingezet 
De deskundigheid, formatiegrootte en opslagcapaciteit in het gemeentelijk archiefdepot zijn onvoldoende 
om het statische archief te kunnen opslaan en de archieffunctie zelfstandig uit te voeren. 
 
Visie 
Het RAZU is zowel een strategische als een uitvoerende partner op het gebied van de kwaliteit en 
rechtmatigheid van het informatiebeheer. Samen zorgen gemeenten en RAZU dat de gemeentelijke 
archieven houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven, ook op lange termijn. 
Voor de burgers in het verzorgingsgebied is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en 
voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan 
het vergroten van de regionaal-historische kennis. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor 
de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch 
gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie 
historische bronnen. 
 
Essentiele ontwikkelingen 
De komende jaren staan voor het RAZU en zijn overheidspartners sterk in het teken van het realiseren 
van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. In 2021 wordt de pilotfase afgerond en kunnen de eerste 
stappen gezet worden naar de aanbesteding van het e-depot.  
 
In september 2021 bestaat de Archiefsamenwerking 25 jaar. Er wordt gedacht dit te vieren met een breed 
opgezet symposium en een open dag. De plannen moeten echter nog vorm krijgen. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
De gemeente Vijfheerenlanden krijgt meer stemmen (6) dan gemeente Vianen had (2). Hiermee komt het 
totaal aantal stemmen binnen het bestuur vanaf 2020 op 24, waarvan gemeente Bunnik er 2 heeft (8,3%). 
Daarnaast zitten de gemeenten Houten en Utrechtse Heuvelrug op de grens van de 50.000 inwoners en 
is het niet ondenkbaar dat zij in de nabije toekomst er nog een extra stem bijkrijgen. De formele invloed 
van Bunnik neemt daarmee dus af, maar in de praktijk is er nog nooit gebruik gemaakt van een gewogen 
stemming binnen het bestuur van de archiefsamenwerking. 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Gemeente Vijfheerenlanden is met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de opvolger van de 
gemeente Vianen, die per 1-1-2019 onderdeel van de nieuwe gemeente is geworden. 
 
 
9. Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) te Wijk bi j Duurstede 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 169.172€         136.891€         
Vreemd vermogen (bron jaarrekening 2019) 216.000€         216.000€         

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2020) -€                     -  
 
10. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest 
 
Waarom wordt de GR ingezet 
De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de 
afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van 
de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de 
belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten. 
 
De bijdrage van de gemeente Bunnik aan de AVU wordt volledig verrekend via RMN. 
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Visie 
De AVU behartigt de strategische belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de 
grondstoffenmanagement. 
. 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Overslag, transport en verwerking van het huishoudelijk afval 
 
Essentiele ontwikkelingen 
Recent heeft de AVU een aanbesteding afgerond voor het verwerken van (grof) restafval en gft. Doordat 
de marktontwikkelingen sinds de vorige aanbesteding erg zijn veranderd, wordt de AVU (en daarmee de 
deelnemende gemeenten) geconfronteerd met forse prijsstijgingen. Daarnaast leiden wereldwijde 
marktontwikkelingen ertoe dat de verwerking van grondstoffen als oud-papier en PMD minder rendabel is. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
Eén van de zesentwintig gemeenten (stemverhouding naar rato aantal inwoners van de deelnemende 
gemeenten). 
 
Nieuwe / vertrokken deelnemers 
Geen. 
 
10. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te Soest 31-12-2020 31-12-2021
Eigen vermogen (bron begroting 2021) 350.000€         350.000€         
Vreemd vermogen (bron begroting 2021) 12.109.000€    15.095.000€    

Geprognosticeerd resultaat voor bestemming (bron begroting 2021) -€                     -€                      
 
11. Bank Nederlandse Gemeenten 
 
Waarom wordt de vennootschap ingezet 
BNG is huisbankier van gemeente Bunnik. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burgers.  

 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 
 
12. Vitens 
 
Waarom wordt de vennootschap ingezet 
Het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening voor de inwoners van de gemeente Bunnik. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, 
verkoop en distributie van water, maar ook het verrichten van alles wat verband houdt met de publieke 
drinkwatervoorziening en wat daarmee verband houdt. 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
De gemeente heeft belang bij een goede drinkwatervoorziening voor haar inwoners. Daarnaast is de 
gemeente aandeelhouder. 
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13. Biga groep  
 
Waarom wordt de vennootschap ingezet 
 
De Biga groep is een Social Enterprise en partner in re-integratie in de regio. Voor de vijf ZOU gemeenten 
geeft zij in opdracht van de RDWI  onder andere uitvoering aan de taken voortvloeiend uit de WSW en de 
Participatiewet, zodat deze efficiënt worden opgepakt in de regio. 
 
Openbaar belang  / Kernactiviteiten van de organisatie 
De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen, waaronder in het 
bijzonder mensen met een SW-indicatie (SW = Sociale Werkvoorziening). 
 
Belang / welk stempercentage heeft Bunnik in de verbonden partij 
De gemeente is aandeelhouder. 
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5. Kapitaalgoederen 
 
Kapitaalgoederen zijn investeringen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut. 
Kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, water, groen, gebouwen, automatisering en inventarissen (zgn. 
materiële activa), maar ook aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen (zgn. immateriële activa). Al deze 
kapitaalgoederen dienen “onderhouden” te worden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het 
onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.  
 
In de nota financieel beleid zijn de volgende uitgangspunten ten aanzien van kapitaalgoederen opgesteld: 

• Alle investeringen (zowel met een economisch of maatschappelijk nut) worden geactiveerd en 
conform de waardevermindering van de investeringen, op consistente wijze afgeschreven. Alleen 
investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering; 

• Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar niet op afgeschreven. 
• De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduur verlengend en mogen dus niet 

worden geactiveerd; 
• Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie 

te worden gebracht. 
• Onderhoudswerkzaamheden, die leiden tot een nieuwe functionaliteit van het actief of een 

duidelijke technische verandering moeten worden geactiveerd. 
• Activa met een verkrijgingsprijs minder dan € 5.000 of een afschrijvingslast minder dan € 500 

worden niet geactiveerd. 
 
Het beleid van de gemeente Bunnik voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, gebouwen en groen is 
onder andere opgenomen in de volgende onderhoudsplannen en daarnaast is het niveau van onderhoud 
aangegeven. 
 
Soort eigendom Onderhoudsplan Onderhoudsniveau o.b.v. 

Onderhoudsplan 
 

 
Wegen 
 

 
Wegenplan 2019 - 2020 
 

Matig – redelijk  

 
Riolering 
 

GRP 2018 tot en met 2022 Redelijk – goed  

Waterplan 
Waterplan (maakt onderdeel 
uit van het GRP 2018 – 2022) 

Redelijk – goed 

Gebouwen – scholen 
 

 
scholen Het Kwartier 
Werkhoven, Het Palet in Odijk 
en De Kersentuin Bunnik bij 
Beheerstichting 
 

 
Goed  

 
Gebouwen – 
gemeentehuis 
 

Onderhoudsplan d.d. 
mei 2020 

Redelijk – goed  

 
Gebouwen –overige 
 

Onderhoudsplan d.d. 
mei 2020 

Redelijk – goed  

 
Openbaar groen 
 

 
Bomenbeheerplan 2011 
 

Redelijk  
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De gemeente dient wettelijk haar wegen veilig te onderhouden. Om de kwaliteit van de wegen te 
beoordelen wordt een wegenbeheerplan opgesteld. In 2019 is een kortlopend wegenbeheerplan dor de 
raad vastgesteld, gericht op het wegwerken van het aangetroffen achterstallig onderhoud. Daarbij wordt 
de reserve wegen aangewend. Medio 2020 wordt naar verwachting een nieuw wegenbeheerplan aan de 
raad aangeboden, waarin naast het verder wegwerken van het achterstallig onderhoud ook de vraag aan 
de orde komt op welk onderhoudsniveau Bunnik de gemeentelijk wegen wil onderhouden, en welk budget 
hiervoor beschikbaar gesteld dient te worden. 
In het wegenbeheerplan is geen rekening gehouden met totale vervanging van wegen. Daar steeds de 
afweging zal worden gemaakt of vervanging noodzakelijk is, wordt dit beschouwd als de aanleg van een 
nieuwe weg. Dit zal steeds bij afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden. Dergelijke uitgaven zullen 
worden geactiveerd en worden afgeschreven. Dit is in overeenstemming met de uitgangspunten in de 
nota financieel beleid. 
 
De totale vervanging van riolering is in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018-2022 begrepen. De 
werkingsduur van dit GRP is vijf jaar en daarna (in 2022) wordt een hernieuwd GRP opgesteld met een 
geactualiseerde financiële berekening. In Bunnik wordt risicogestuurd rioolbeheer toegepast. Dit betekent 
dat riolering gerepareerd of vervangen wordt als er daadwerkelijk risico’s optreden. Uit inspectiegegevens 
blijkt dat de komende 5 jaar de riolering op diverse plekken vervangen moet worden. Daarom is de staat 
van de riolering bijgesteld naar redelijk/goed. 
 
Er is na het aflopen van het vorige waterplan geen nieuw waterplan gemaakt. Dit komt omdat Bunnik 
nauwelijks water in eigen beheer heeft. Bunnik heeft ervoor gekozen om water gerelateerde zaken in het 
gemeentelijk rioleringsplan op te nemen. Omdat het klimaat verandert en er meer en heftigere extreme 
buien voorkomen, moet het waterbeheer zich hieraan aanpassen. In 2020 is het regenwaterstructuurplan 
vastgesteld.  
 
In het GRP 2018-2022 is vastgelegd hoe de gemeente Bunnik omgaat met wateroverlast. De ambitie is 
dat het regenwater in het stedelijk gebied niet tot ernstige hinder of overlast mag leiden. 
Voor lozing van het regenwater op het oppervlaktewater is overeenstemming nodig met het waterschap 
(HDSR). Daarom zal de gemeente de concrete plannen voorleggen aan HDSR. HDSR zal toetsen of er 
voldoende inspanning is gedaan om zoveel mogelijk water vast te houden voordat op het 
oppervlaktewater wordt geloosd. Tevens toetst HDSR of de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater 
toereikend is, of toereikend gemaakt moet worden. 
In het huidige GRP is al financieel rekening gehouden met het afkoppelen en infiltreren van regenwater bij 
rioolrenovaties. Daarom kan bij de reeds geplande rioolrenovaties (Engboogerd en Oranjebuurt) een 
begin gemaakt worden met het ‘waterrobuust’ maken van Bunnik. Bij andere renovaties van o.a. groen en 
wegen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dit plan. Er wordt afgewogen welke maatregelen 
mogelijk zijn binnen de beschikbare financiële middelen. 
Alle maatregelen die genomen worden om regenwateroverlast tegen te gaan mogen gedekt worden uit de 
rioolheffing. Om de rioolheffing niet te sterk te laten stijgen worden maatregelen gecombineerd met 
andere projecten. 
 
Netwerk Water & Klimaat is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest, 
het waterschap HDSR, provincie Utrecht en de VRU. Het netwerk, dat een looptijd heeft van 2020 t/m 
2023, werkt vanuit de overtuiging dat de doelmatigheid en effectiviteit binnen water en klimaat kan worden 
vergroot door deze samenwerking. Ze versterken zich op het gebied van kennis, innovatie en ervaring. 
Het fungeert als netwerkorganisatie voor het verbinden en stimuleren van water – en wateropgaven. 
 
Het bomenbeheerplan is op 1 november 2011 vastgesteld. De investeringen in het groen worden zo veel 
als mogelijk integraal opgenomen. Zie de geraamde investeringen voor 2021 en volgende jaren. Jaarlijks 
wordt een gedeelte van de bomen gecontroleerd op veiligheid (VTA-inspectie genoemd). Van deze 
bomen wordt ook de levensverwachting vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt jaarlijks bepaald 
welke bomen voor vervanging in aanmerking komen. Waar mogelijk wordt bj het vervangen van openbaar 
groen meegelift met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals de vervanging van wegen en/of 
het riool. 
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In de hiernavolgende tabel wordt het onderhoud ten laste van de getroffen financiële reserves 
aangegeven4. 
 

Overzicht onderhoudsuitgaven 2021

Overige gebouwen

7603009 - ambtswoning burgemeester 1.564             

7603010  - brandweergarage Bunnik 8.480             

7603011  - brandweergarage Werkhoven 5.163             

7603012 - jeugaccomodatie Odijk 8.104             

7603017  - gebouwen gemeentewerf 9.850             

7603018 - gemeentehuis 206.727         

7603022 - muziektent Werkhoven -                     

239.888        

Overig onderhoud

7603019 - wegen 231.403         

231.403        
Totaal onderhoudsuitgaven 471.291        

Op grond van de vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen zullen in 2021 naar verwachting de volgende uitgaven 
worden gedaan ten laste van de onderhoudsreserves.

                                                      
4 In bijlage I: Reserves en voorzieningen is de ontwikkeling van de reserves gebouwen en wegen te zien, rekening houdend met de 
begrote mutaties conform de onderhoudsplannen 
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In onderstaand overzicht worden de geraamde investeringen in kapitaalgoederen vanuit de Kadernota 2020 – 2023 weergegeven voor de jaren 2021 tot en 
met 2023 met de daarbij behorende jaarlasten. Deze jaarlasten zijn in de programmabegroting opgenomen. 
 
 
Investeringen kapitaalgoederen

Progr. Omschrijving
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

2 Vervanging bomen 2021 - 2023 45.000       45.000       45.000    15          3.450       6.870       10.260     
2 Vervanging zieke bomen 2021 - 2023 80.000       65.000       65.000    15          6.133       11.063     15.950     
2 Vervangen riolering Oranjebuurt (GRP) 2.231.946  60          59.519     59.147     58.775     
2 Klimaatbestendigheid Oranjebuurt (GRP) 1.522.000  60          40.587     40.333     40.079     
2 Vervanging gemalen en pompunits 2021 (GRP) 317.001     15          24.303     24.092     23.881     
2 Dekking investeringen vanuit GRP -124.409  -123.572  -122.735  

Totaal 4.195.947  110.000     110.000  -          -          9.583       17.933     26.210     

Investering Afschrijf 
periode

Jaarlasten
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6. Financiering  
 
Algemene ontwikkelingen 
In 2020 is het treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut geeft kaders waarbinnen het college en de 
ambtelijke organisatie moeten blijven bij het beheer van de kasmiddelen en het aantrekken van 
geldleningen op de korte en de lange termijn. Uitgangspunt van het statuut is een voorzichtig 
risicomijdend beleid bij het uitzetten/beleggen van overtollige kasgelden. Het treasurystatuut sluit hierbij 
volledig aan op de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (de Financiële verordening). 
 
Kasbeheer 
De gemeente heeft de beschikking over rekeningen bij de NV Bank Nederlandse gemeenten (BNG) en de 
Rabobank. Vrijwel alle betalingen en ontvangsten lopen via de BNG. Met deze bank is een zogenaamde 
raamovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat indien het saldo op de rekening boven of beneden bepaalde 
grenzen komt automatisch een gunstiger renteregiem geldt. Hiertegenover staat dat, indien middelen 
worden aangetrokken of uitgezet bij een andere bank, een renteverschil ten opzichte van de BNG-tarieven 
aanwezig moet zijn van ten minste 0,05%. 
 
Renterisicobeheer 
Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van externe rentewijzigingen op de financiële 
resultaten van de gemeente. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) beoogt grote fluctuaties 
in rentelasten van lagere overheden te voorkomen.  
 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop gemeente haar financiële 
bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd<1 jaar) mag financieren. Deze is als volgt: 
 

Kasgeldlimiet begroting 2021
Omvang begroting 2021 (=grondslag) 32.761.500

kasgeldlimiet (in % van de grondslag) 8,50%
Toegestand kasgeldlimiet 2.784.728  
 
Per kwartaal wordt gemeten of er binnen de kasgeldlimiet gebleven wordt. In 2020 is geen kasgeldlening 
aangetrokken (kasgeldlimiet is in 2020 2,7 miljoen). In 2020 is de rente van kasgeldleningen op aanvraag 
en voor in deposito gezette gelden wordt de rente ook bepaald op aanvraag. Hoe de ontwikkeling voor 
2021 uit zal komen is niet aan te geven. 
 
Renterisiconorm 
De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken 
(herfinanciering) of als renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet 
Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige 
afhankelijkheid van het renteniveau in een bepaald jaar ter bescherming van de gemeentelijke financiële 
positie. Het renterisico is een optelsom van leningen met renteherziening en aflossingen.  
 
De renterisiconorm moet worden getoetst aan het totaal van de in dat jaar verschuldigde aflossingen 
vermeerderd met de restschuld van de leningen, waarvan het rentepercentage in dat dienstjaar 
contractueel moet worden herzien en verminderd met eventueel nieuw aangetrokken geldleningen. 
Er zijn geen leningen aanwezig waarvan de rente tijdens de looptijd kan worden veranderd. In 2021 zal in 
totaal € 1,75 miljoen worden afgelost op de vaste geldleningen. Hiermee wordt ruimschoots binnen de 
norm gebleven. 
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Renterisico's         2021 

Renteherzieningen 
   

                         -  

Aflossingen                                  1.750.000 

Renterisico 
   

                         1.750.000 

Berekening renterisiconorm         2021 

Begrotingstotaal 
   

                      32.761.500  

Wettelijk percentage 
   

  20% 

Renterisiconorm                               6.552.300  
Toetsing renterisico aan norm         2021 

Renterisico 
   

                         1.750.000 

Renterisiconorm 
   

                         6.552.300 

Ruimte binnen die norm                                  4.802.300 
 
Gemeentefinanciering  
De financieringspositie voor 2021 en volgende jaren is enerzijds afhankelijk van de financieringsbehoefte 
die voortvloeit uit voorgenomen investeringen en anderzijds uit mogelijke investeringssubsidies en de 
verwachte opbrengsten uit de grondexploitaties. Mede gezien de financieringsbehoefte bij de 
grondexploitatie en de verwachte grondopbrengsten kan niet worden uitgesloten dat middelen zullen 
moeten worden aangetrokken.  
Discrepanties in de financieringsbehoefte zullen naar verwachting van betrekkelijk korte duur zijn. Deze 
zullen in eerste instantie opgevangen worden via korte financieringen. Indien op grond van de Wet fido 
vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken zal dit toch voor een periode van maximaal 10 
jaar nodig zijn. Op dit moment ligt de rente van vaste financieringsmiddelen, afhankelijk van de looptijd, op 
0%. 
 

Financieringsbehoefte begroting 2021
Stand van de vaste geldleningen op 1 januari 2021 7.800.000

Nieuwe leningen 0

Aflossingen in het loop van het jaar -1.750.000
Stand van de vaste geldleningen op 31 december 2020 6.050.000
 
De gemiddelde rente van deze vaste financieringsmiddelen ligt op ca. 0,91%. 
 
Schatkistbankieren 
In het begrotingsakkoord is afgesproken dat lagere overheden vanaf 2013 verplicht schatkistbankieren. 
Dat betekent dat lagere overheden (tijdelijke) liquide overschotten bij de Nederlandse staat dienen onder 
te brengen (beleggingen) en de Nederlandse staat een marktconforme rente vergoedt die gelijk is aan de 
rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die het Rijk op de markt aangaat. Overigens doet de 
gemeente Bunnik niet aan beleggingen, omdat er geen liquide overschotten zijn. De gemeente Bunnik 
heeft een bankrekening geopend die vanaf 2014 hiervoor gebruikt wordt. 
 
EMU  (Economische Monetaire Unie) saldo 
Het EMU-saldo is in 1992 door de EMU ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden 
te kunnen maken. In het verleden hanteerde elke staat zijn eigen berekening voor het financieringssaldo. 
Volgens de nieuwe BBV voorschriften wordt voorgeschreven om een geprognotiseerde balans op te 
stellen en het meerjarig EMU saldo. Dit om een betere raming en beheersing van het EMU saldo te 
krijgen. In de bijlage is een geprognotiseerde balans opgenomen met het daarbij behorende EMU saldo.
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Rentetoerekening 
Om inzicht te geven in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van 
rentetoerekening is op advies van de nieuwe BBV het onderstaand schema opgenomen: 
 
Renteschema:
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 71.183

b. De externe rentebaten 0 -/-

Totaal door te rekenen externe rente 71.183

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -2.661 -/-

0 -/-

-2.661 -/-

Saldo door te rekenen externe rente 73.844

d1. Rente over eigen vermogen 0

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 0

0 +

73.844

71.789 -/-

f. Renteresultaat op het taakveld treasury 2.055

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen 
rente

e. De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht overhead) 
toegerekende rente (renteomslag)

c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende  taakveld moet worden 
toegerekend
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7. Grondbeleid 
 
Grondbeleid algemeen 
Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt en rioleringen en 
wegen worden aangelegd om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. 
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse programma’s. 
Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De financiële baten, maar vooral de 
financiële risico’s zijn van belang voor de algemeen financiële positie. 

Onder grondbeleid wordt verstaan de positie die de gemeente in wil nemen ten behoeve van uitbreiding 
voor woningbouw, bedrijventerreinen en overige doeleinden. Er is een onderscheid tussen actief en 
faciliterend (passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, 
bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de 
ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. 

Nota grondbeleid  
Medio 2008 is de Nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld en is nog steeds van kracht. Deze 
nota gaat uit van een actief grondbeleid. Vanaf 2010 heeft de gemeente Bunnik dit actieve grondbeleid 
omgezet naar een passief grondbeleid. De gemeente Bunnik hanteert dus een faciliterend en regisserend 
grondbeleid. Voor sociale woningbouw wordt – indien nodig –  actieve grondpolitiek toegepast. Tot slot 
kan in overleg met de gemeenteraad – indien sprake is van strategische grond – gemotiveerd worden 
afgeweken van het hoofdzakelijk faciliterende en regisserende grondbeleid. 
Op grond van de recente besluitvorming met betrekking tot de Bunnikse bouwopgave van Odijk-West en 
de ontwikkeling van het stationsgebied is de actualisatie van het grondbeleid noodzakelijk. In 2021 zal dan 
ook de nieuwe Nota grondbeleid worden voorbereid en aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
aangeboden 

Rozelaar 
Voor de locatie Rozelaar zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van 12 sociale huurappartementen. Eind 
2019 is de tweede weide van Kinderboerderij Dier en Wij verplaatst naar de groenzone langs het Pad van 
Dalenoord. Medio 2020 is de omgevingsvergunning verleend, waarna eind 2020 is gestart met de bouw 
van het appartementencomplex. Het woonrijpmaken van het terrein volgt direct na afronding van de 
bouwwerkzaamheden, naar verwachting eind 2021.  
 
Het Burgje 
Op locatie Het Burgje in Odijk zijn medio 2020 de eerste 42 woningen opgeleverd in de buurtschappen: 
Het Burgje en De Heuveltjes. In totaliteit worden circa 140 woningen gerealiseerd. Hiermee wordt 
voornamelijk ingespeeld op de woonbehoefte vanuit de regio. Eind 2020 is gestart met de bouw van fase 
2. Het betreft 44 woningen in diverse typen.  Ook  is gestart met de verkoop van de 3e fase. In het door de 
ontwikkelaar voorgestane proces wordt gelijktijdig met de gefaseerde oplevering van de woningen ook het 
woonrijpmaken gefaseerd ter hand genomen. Het project het Burgje wordt naar verwachting in 2021 in 
zijn geheel afgerond.   
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De gehanteerde woningbouwprognose in de begroting ziet er als volgt uit: 

Locatie Project Totaal

bouwplan 2020 2021 2022 2023 2024 op te 

leveren

Bunnik Scholeneiland Bunnik 30 30

Bunnik Schoudermantel 32 4 4

Bunnik Stationsweg 51-55 10 10

Bunnik Rhijnhaege 51 40 91

Bunnik Stationweg 61 40 40

Bunnik De Hoenderik 40 40

Bunnik Molenweg 20-32 24 24

Bunnik Schoudermantel 6  41 41

Odijk Jochem Jansz 32 32

Odijk Odijk Het Burgje 42 44 55 141

Odijk Zeisterweg 103 105 1 1 2

Odijk Hoge Akker/Singel 56 4 4

Odijk CNV Locatie/Oude Haven 25 25

Odijk Rozelaar 12 12

Odijk Singel t.o. 53 15 15

Odijk Weteringshof 5 5

Odijk 3 kavels Burgje 3 3

Werkhoven Weerdenburg 11 11 22

Werkhoven Prins Mauritslaan 2 2

Werkhoven Van Impelen 25 25

Werkhoven Nieuw Werchinge 6 6

Werkhoven Achterdijk 66b 1 1

Totaal per jaar 93 179 146 157 0 575

Woningbouwprogramma 2020 - 2024 gemeente Bunnik (per 2 maart 2020)

Geplande oplevering 

 

Particuliere ontwikkelingen 
Naast de gemeentelijke grondexploitatiegebieden is de gemeente ook voorwaardenscheppend betrokken 
bij een aantal particuliere gebiedsontwikkelingen. Deze projecten komen tot stand op basis van tussen de 
gemeente en de particuliere exploitant afgesloten. 
 
Verwachte resultaten 
Op dit moment is het resultaat van de grondexploitaties tot op zekere hoogte onzeker. Bij afsluiting van 
een grondexploitatie, of eventueel tussentijds als de exploitatie dit mogelijk maakt, zal een eventueel 
voordelig saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Risico’s grondexploitaties 
De risico’s met betrekking tot de grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen 
(dit is inclusief de risico’s met betrekking tot de vennootschapsbelasting op de grondexploitaties). 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage I  Reserves en voorzieningen 
 
Bijlage  II  Opgenomen nieuw beleid vanuit kadernota 
 
Bijlage III Structureel resultaat 
 
Bijlage IV Inventarisatie risico’s 
 
Bijlage V Taakvelden 
 
Bijlage VI Emu saldo 
 
Bijlage VII Geprognosticeerde balans 
 
 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage I: Reserves en voorzieningen 
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Boekwaarde Toevoegingen Toevoegingen Overige Ten gunste Ten gunste Overige Boekwaarde
begin tlv de exploi- tlv andere vermeerde- van de van andere vermin- einde

dienstjaar tatie reserves ringen exploitatie reserves en deringen dienstjaar
2021 voorzieningen 2021

A. Algemene reserves
7500000 Bufferreserve 807.074              -                     23.566           -                     -                     -                     -                     830.640         

7500001 Algemene reserve 5.583.416           -                     -                     -                     462.646         23.566           -                     5.097.204      

Totaal onderdeel A 6.390.490           -                     23.566           -                     462.646         23.566           -                     5.927.844      

B Vrije bestemmingsreserves
B-1  Bestemmingsreserves

7501002 Reserve uitv.deelnota beeldende kunst 68.517                1.079             -                     -                     -                     -                     -                     69.596           

7501013 Reserve management traject 82.194                -                     -                     -                     -                     -                     -                     82.194           

7501015 Reserve personeelsfeest 15.709                -                     -                     -                     -                     -                     -                     15.709           

7501031 Reserve volkshuisvesting 162.793              -                     -                     -                     -                     -                     -                     162.793         

7501033 Reserve maatregelen verkeer en mobiliteit 1.215.000           -                     -                     -                     -                     -                     -                     1.215.000      

7501037 Reserve MFA de kersentuin 24.616                -                     -                     -                     -                     -                     -                     24.616           

7501038 Reserve organisatie ontwikkeling 263.146              -                     -                     -                     -                     -                     -                     263.146         

7501039 Reserve wegen 566.273              231.403         -                     -                     231.403         -                     -                     566.273         

7501040 Reserve gebouwen 876.734              146.516         -                     -                     239.888         -                     -                     783.362         

7501048 Reserve omgevingswet 365.000              -                     -                     -                     -                     -                     -                     365.000         

Reserve gebiedsontwikkeling 1.704.180           -                     -                     -                     -                     -                     -                     1.704.180      

7501099 Reserve budgetoverheveling 20.000                -                     -                     -                     -                     -                     -                     20.000           

Totaal vrije bestemmingsreserves 5.364.162 378.998 0 0 471. 291 0 0 5.271.869

B-2 Egalisatiereserves

7501103 Reserve stuurgr. kromme rijnlandschap 73.323 -                     -                     -                     52.200 -                     -                     21.123

7501104 Reserve kosten riolering 126.457 -                     -                     -                     0 -                     -                     126.457

7501011 Reserve egalisatie bouwleges 656.992 499.180         -                     -                     0 -                     -                     1.156.172

Totaal vrije bestemmingsreserves 856.772              499.180         -                     -                     52.200           -                     -                     1.303.752      

B-3 Geblokkeerde bestemmingsreserves

7501200 Reserve dekking kapitaallasten 14.538.707 -                     -                     -                     584.950 -                     -                     13.953.757

Totaal geblokkeerde bestemmings-

reserves 14.538.707         -                     -                     -                     584.950         -                     -                     13.953.757    

Totaal onderdeel B 20.759.641 878.178 0 0 1.108.441 0 0 20.529.378

Totaal reserves 27.150.131 878.178 23.566 0 1.571.087 23.56 6 0 26.457.222

Vermeerderingen Verminderingen

Omschrijving van de reserve
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Verminde-
ringen

Boekwaarde Toevoegingen Ontvangen Overige ont- Boekwaarde
 begin tlv de exploi- subsidies vangsten van Aanwending einde

dienstjaar tatie of derden dienstjaar
2021 andere 2021

reserves

1. Verplichtingen en verliezen

7600002 Voorziening verplichtingen ontslaguit-

keringen voormalige wethouders -                     -                     -                     

7600003 Voorziening pensioenverpl. wethouders 1.852.977      73.728           1.779.249      

7600011 Voorziening wachtgeldverplichtingen -                     -                     

voormalig personeel -                     -                     -                     

2. Egalisatievoorzieningen

7600014 Voorziening egalisatie kosten riolering 2.810.603      164.510         -                     -                     -                     2.975.113      

Totaal 4.663.580      164.510         -                     -                     73.728           4.754.362      

Omschrijving van de voorziening

Vermeerderingen
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Bijlage II: Structureel resultaat 
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Incidentele lasten 2021 - 2024
2021 2022 2023 2024

Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en Bestuur
Formatie doorontw ikkeling CvE 75.000             

Programma 2 Fysieke leefomgeving
Onderzoeken rioolheffing en heffingsgrondslag 12.500             
Grondexploitaties 164.190           

Programma 3 Sociaal Domein
Lokaal sportakkoord 10.000             
Het nieuw e inburgeringsstelsel (RDWI) 18.000             

Overzicht Overhead
Formatie uitbreiding trainees 124.856           
Incidentele bijdrage RID 22.000             
Migratie Oracle Database 12.000             

Totaal incidentele lasten 438.546           -                      -                      -                      

 

Incidentele baten 2021 - 2024
2021 2022 2023 2024

Programma 2 Fysieke leefomgeving
Dekking rioolheffingen onderzoeken 12.500              
Grondexploitaties 164.190             

Programma 3 Sociaal Domein
Lokaal sportakkoord 10.000              

Totaal incidentele baten 186.690             -                        -                        -                        

 

Structurele saldi
2021 2022 2023 2024

Begrotingssaldo -720.075            -595.730            -355.033            -330.974            
Af
Incidentele baten 186.690             -                        -                        -                        
Incidentele onttrekkingen reserves 486.212             -                        -                        -                        
Bij
Incidentele lasten 438.546             -                        -                        -                        
Incidentele toevoegingen reserves 23.566               -                        -                        -                        

Structureel saldo -930.865            -595.730            -355.033            -330.974            

 
Toelichting incidentele lasten: 
 
Formatie doorontwikkeling CvE 
In het raadsvoorstel doorontwikkeling Centrum voor Elkaar van 23 januari 2020 is ingestemd met 
incidentele versterking van de maatwerkformatie voor de periode van twee jaar met 1 fte (2020 en 2021). 
 
Onderzoeken rioolheffing en heffingsgrondslag 
De gemeente hanteert nu een enkelvoudige rioolheffing als heffingsgrondslag, waarin de bekostiging van 
alle watertaken is meegenomen. In 2021 gaat de gemeente onderzoek doen naar de heffingsgrondslag. 
Op basis van eventuele aanpassingen wordt ook de kostendekkingsberekening geactualiseerd met in-
gang van het eerstvolgende heffingsjaar (in principe 2022, afhankelijk van wanneer het onderzoek is 
afgerond). Deze onderzoeken van in totaal € 12.500 worden gedekt door de opbrengst rioolheffing. 
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Grondexploitaties.  
De grondexploitaties zijn incidenteel van aard en zijn incidenteel beschikbaar gesteld in de bijbehorende 
raadsvoorstellen. Deze zijn budgettair neutraal in de begroting verwerkt zie ook de baten. 
 
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. Voor de uit-
voering van het Akkoord kan de gemeente Bunnik bij het Rijk, namens de betrokken partners van het Ak-
koord, ook voor 2021 uitvoeringsbudget van € 10.000 aanvragen waarmee de kosten gedekt kunnen wor-
den. Hiermee is de bijraming budgetneutraal. 
 
Het nieuwe inburgeringsstelsel 
Bij het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden 
hiermee vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de 
samenleving, het liefst via betaald werk. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de Regionale 
Sociale Dienst (RSD) . De nieuwe Wet Inburgering gaat een half jaar later in dan eerder aangekondigd, 
per 1 juli 2021. Dit betekent dat het lopende project nieuwkomers bij de RSD met een half jaar wordt 
verlengd. 
 
Formatie uitbreiding trainees 
In de kadernota 2020 is voor 2 jaar een bedrag beschikbaar gesteld voor een pilot waarbij twee pas 
afgestudeerden voor de duur van 2 jaar een traineeship wordt geboden. Daarmee worden 
maatschappelijk betrokken jongeren de mogelijkheid geboden kennis te maken met het werk van de 
gemeente en kunnen zij zichzelf ontwikkelen door lerend te werken. De organisatie heeft hiermee 
instroom van enthousiasme, frisse ideeën en van multi inzetbare medewerkers.  
 
Incidentele bijdrage RID 
Bij de kaderbrief 2019 is een incidentele verhoging van de bijdrage RID voor 3 jaar beschikbaar gesteld 
om de doorontwikkeling van de RID te realiseren. 
Eind 2017 is een nieuwe toekomstvisie voor de RID vastgesteld. De rol van de RID ontwikkelt zich van 
een partner op het gebied van operationele ICT services naar een meer strategisch partner 
(serviceprovider) in informatisering. Door de voorgestelde uitwerking van de toekomstvisie biedt het de 
RID de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een meer flexibele en servicegerichte leverancier van 
informatieoplossingen (bijvoorbeeld op het gebied van applicaties en beleid) voor de RID deelnemers. 
Daarnaast is besloten om de kostenverdeling te wijzigen van input financiering (een vast bedrag per 
deelnemer per jaar) naar een output financiering (naar rato van gebruik). Dit sluit aan bij de wens naar 
een beïnvloedbare verdeling en flexibelere invulling van budgetten 
 
Migratie Oracle database 
Bij de kadernota 2018 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor 2021 voor een migratie naar de 
opvolger van Oracle Database 12. 
 
Toelichting incidentele baten: 
 
Dekking rioolheffingen onderzoeken 
Zie toelichting incidentele lasten. 
 
Grondexploitaties 
Zie toelichting incidentele lasten. 
 
Lokaal sportakkoord  
Zie toelichting incidentele lasten. 
 
 
Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves 
Conform BBV moeten de structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves ook in beeld gebracht worden. 
Deze zijn in onderstaande tabellen weergegeven: 
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Structurele toevoegingen aan reserves
2021 2022 2023 2024

Reserve uitvoering deelnota beeldende kunst                  1.079                  1.079                  1.079                  1.079 
Reserve wegen              231.403              231.403              231.403              231.403 
Reserve gebouwen              146.516              146.516              146.516              146.516 
Reserve egalisatie leges omgevingsverg.              499.180                         -                         -                         - 
Totaal structurele toevoegingen aan reserves 878.178             378.998             378.998             378.998             

 
 

Structurele onttrekkingen uit reserves
2021 2022 2023 2024

Reserve stuurgroep kromme rijnlandschap 52.200              21.123              -                        -                        
Reserve wegen 231.403             231.403             231.403             231.403             
Reserve gebouwen 239.888             30.722              64.099              89.840              
Reserve dekking kapitaallasten              584.950              576.374              570.545              563.163 
Reserve egalisatie leges omgevingsverg. -                        335.139             335.139             335.139             
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves 1.108. 441          1.194.761          1.201.186          1.219.545          
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Bijlage III: Inventarisatie risico’s 
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PROGRAMMA SOORT RISICO RISICO GECALCULEERD 

RISICOBEDRAG/ 
FINANCIEEL EFFECT

KANS FINANCIELE IMPACT/ 
BENODIGDE WEER- 

STANDSCAPACITEIT

BEHEERSING RISICO INCIDENTEEL(I) 
EN/OF 

STRUCTUREEL 
(S)

Overhead Economisch Vervanging personeel pm 20%  Verminderen/beheersen S

Overhead Financieel Informatie-beveiliging/ Datalekken € 200.000 20% € 40.000 Beheersen S

Overhead Juridisch
Trajecten medewerkers en WW 
verplichtingen gedragen door de 
gemeente

€ 200.000 50% € 100.000 Accepteren S

Overhead Financieel Pensioenpremie € 100.000 60% € 60.000 Accepteren I

Overhead Economisch Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt pm 20%  Accepteren S

Overhead Financieel
Loonkosten (CAO hoger dan raming 
verwachte loonstijging)

€ 90.000 50% € 45.000 Accepteren S

Overhead Economisch Leegstand lokalen MFA’s € 25.000 60% € 15.000 Verminderen/beheersen S

Overhead Economisch Storing hard- en software € 100.000 10% € 10.000 Verminderen/beheersen S

Overhead Economisch
Samenwerking met gemeenten of 
instanties

€ 5.000.000 5% € 250.000 Accepteren S

Overhead Economisch Garantiestellingen leningen € 765.283 5% € 38.264 Accepteren S

Overhead Juridisch Aansprakelijkheid pm 5%  Verminderen/beheersen S

Overhead Economisch Gewaarborgde geldleningen € 16.701.524 5% € 835.076 Accepteren S

Overhead Financieel/economisch

(Gevolgen van) Corona, zoals leges 
huwelijken, uitkeringsgerechtigden, 
toeristenbelasting en 
schuldhulpverlening

pm 70% € 0 Accepteren I

Overhead Juridisch/milieu Rampen en calamiteiten pm 10%  Accepteren S

Overhead Economisch
Demografische ontwikkelingen 
(invloed op Wmo)

pm 30%  Accepteren S

Overhead Juridisch/Financieel
Vandalisme/(moedwillige) vernieling 
gemeentelijke bezittingen

pm 20%  Verminderen/beheersen S

Overhead Politiek Wachtgeld huidige wethouders € 252.000 50% € 126.000 Verminderen/beheersen I/S
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PROGRAMMA SOORT RISICO RISICO GECALCULEERD 
RISICOBEDRAG/ 

FINANCIEEL EFFECT

KANS FINANCIELE IMPACT/ 
BENODIGDE WEER- 

STANDSCAPACITEIT

BEHEERSING RISICO INCIDENTEEL(I) 
EN/OF 

STRUCTUREEL 
(S)

1 Financieel
Stichting begraafplaats Bunnik en 
Odijk

€ 100.000 10% € 10.000 Accepteren S

2 Juridisch/financieel Onderhoud bruggen € 10.000 40% € 4.000 Accepteren S

2 Economisch
Storm- en bliksemschade openbaar 
groen

€ 10.000 10% € 1.000 Accepteren I

2 Economisch
Schadeclaims door schade aan 
wegen, riolering en openbare 
voorzieningen. 

€ 20.000 50% € 10.000 Verminderen/beheersen I/S

2 Milieu
Verbreed Gemeentelijk 
RioleringsPlan (vGRP)

pm 10%  Accepteren S

2 Financieel/milieu Planschadevergoedingen € 20.000 10% € 2.000 Accepteren S

2 Milieu Bodemverontreiniging/ -sanering € 40.000 5% € 2.000 Accepteren S

2 Economisch

Grondexploitatie/malaise op de 
woningmarkt (lagere opbrengsten 
bouwleges en OZB, vertraging of 
afstel in de ontwikkeling van 
grondexploitaties)

€ 27.500 Diversen € 11.000 Verminderen/beheersen I

2 Politiek Gebiedsontwikkeling Odijk-West € 944.820 30% € 283.446 Verminderen/beheersen I

3 Politiek
Sport; voorzieningenniveau 
sportaccommodaties

€ 24.000 10% € 2.400 Verminderen/beheersen S

3 Politiek Openbaar onderwijs € 50.000 30% € 15.000 Verminderen/beheersen S

3 Politiek Dorpshuis pm 10%  Accepteren S

3 Politiek Sporthuis € 70.000 40% € 28.000 Accepteren S

3 Financieel Openeinde regeling Participatiewet pm 40%  Verminderen/beheersen S

3 Financieel
Wet sociale 
werkvoorziening/onderrealisatie 
WSW plaatsen

pm 10%  Accepteren S

3 Financieel
Leerlingenvervoer: langere 
afstanden en/of noodzaak voor 
individueel vervoer

pm 30% € 0 Accepteren S

3 Financieel
Lagere uitstroom SW dan daling 
volgens integratieuitkering

€ 50.000 50% € 25.000 Verminderen/beheersen S
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PROGRAMMA SOORT RISICO RISICO GECALCULEERD 
RISICOBEDRAG/ 

FINANCIEEL EFFECT

KANS FINANCIELE IMPACT/ 
BENODIGDE WEER- 

STANDSCAPACITEIT

BEHEERSING RISICO INCIDENTEEL(I) 
EN/OF 

STRUCTUREEL 
(S)

3 Financieel
Meer aanvragen 
schuldhulpverlening (meer uitgaven 
armoedebeleid)

€ 10.000 50% € 5.000 Accepteren S

3 Economisch
Wmo verstrekkingen (Wet 
maatschappelijke ondersteuning)

€ 75.000 30% € 22.500 Accepteren S

3 Economisch
Open-einde regeling Wonen, rollen 
en vervoer

€ 155.000 30% € 46.500 Accepteren S

3 Economisch
Gevolgen overname aandelen 
Sociale Werkvoorzieingbedrijf BIGA

€ 23.000 5% € 1.150 Verminderen/beheersen S

3 Financieel
Stelpost uitkomst onderzoek 
jeugdzorg

€ 150.000 30% € 45.000 Verminderen/beheersen S

3 Financieel RDWI aanvullende uitkering € 350.000 10% € 35.000 Verminderen/beheersen S

3 Financieel
Stijging eigen risico bij verhoogde 
doeluitkering

€ 60.000 50% € 30.000 Verminderen/beheersen S

3 Financieel
Voorfinanciering bedrijfskredieten 
BBZ

€ 12.571 70% € 8.800 Verminderen/beheersen S

3 Financieel Onderzoeken levensvatbaarbeid € 11.680 50% € 5.840 Verminderen/beheersen S

3 Financieel Jeugdhulp - essentiele zorg € 300.000 50% € 150.000 Verminderen/beheersen S

3 Financieel
WMO Lichtverstandelijke beperking 
18+

€ 300.000 50% € 150.000 Verminderen/beheersen S

3 Financieel 
WMO Geestelijke gezondheidszorg 
B (GGZ-B)

€ 200.000 50% € 100.000 Verminderen/beheersen S

Alg. Dek./Onvoorzien Financieel
Verdeelsystematiek algemene 
uitkering (herijking clusters)

pm 50%  Accepteren I/S

Alg. Dek./Onvoorzien Financieel Fiscaliteiten € 100.000 10% € 10.000 Accepteren S

TOTAAL BENODIGDE 
WEERSTANDS-CAPACITEIT

€ 26.547.378 € 2.522.976
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Bijlage IV: Taakvelden 
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RECAPITULATIE TAAKVELDEN
Programma

Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

0.1 Bestuur 1.118.857          49.854                1.125.293       49.854            1.120.881       49.854          1.134.888           49.854                
0.2 Burgerzaken 414.990             210.382              414.990          210.382          425.005          210.382        425.005              210.382              
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
0.4 Overhead 6.713.248          195.318              6.357.925       195.318          6.409.714       195.318        6.418.657           195.318              
0.5 Treasury 2.158                 40.000                2.158              40.000            2.158              40.000          2.158                  40.000                
0.61 OZB woningen -                        3.376.910           -                      3.457.177       -                      3.522.645     -                          3.588.114           
0.62 OZB niet-woningen -                        1.854.701           -                      1.854.701       -                      1.854.701     -                          1.854.701           
0.63 Parkeerbelasting -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
0.64 Belastingen overig 148.548             85.766                160.548          85.766            163.548          85.766          167.548              85.766                
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 4.808                 17.452.709         4.808              17.860.088     4.808              18.033.176   4.808                  18.033.176         
0.8 Overige baten en lasten 68.775               70.000                68.775            47.997            68.775            65.042          68.775                73.750                
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
0.10 Mutaties reserves 901.744             1.594.653           378.998          1.194.761       378.998          1.201.186     378.998              1.219.545           
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -                        720.075              -                      595.730          -                      355.033        -                          330.974              
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.134.999          5.106                  1.131.356       5.106              1.120.655       5.106            1.125.995           5.106                  
1.2 Openbare orde en veiligheid 376.837             -                          376.837          -                      376.837          -                    376.837              -                          
2.1 Verkeer en vervoer 2.178.972          108.669              2.193.322       108.669          2.207.872       108.669        2.230.522           108.669              
2.2 Parkeren 48.407               6.046                  48.407            6.046              48.407            6.046            48.407                6.046                  
2.3 Recreatieve havens -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
2.4 Economische havens en waterwegen -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
2.5 Openbaar vervoer 4.374                 -                          4.374              -                      4.374              -                    4.374                  -                          
3.1 Economische ontwikkeling 17.425               -                          17.425            -                      17.425            -                    17.425                -                          
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12.960               -                          12.960            -                      12.960            -                    12.960                -                          
3.4 Economische promotie 9.784                 163.395              9.784              163.395          9.784              163.395        9.784                  163.395              
4.1 Openbaar basisonderwijs 6.243                 -                          6.243              -                      6.243              -                    6.243                  -                          
4.2 Onderwijshuisvesting 635.183             -                          635.183          -                      635.183          -                    635.183              -                          
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 499.246             173.387              499.246          173.387          499.246          173.387        499.246              173.387              
5.1 Sportbeleid en activering 178.474             10.000                168.474          -                      168.474          -                    168.474              -                          
5.2 Sportaccommodaties 953.375             381.644              953.375          381.644          954.858          381.644        955.826              381.644              
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 178.025             -                          189.955          -                      178.025          -                    189.955              -                          
5.4 Musea -                        -                          -                      -                      -                      -                    -                          -                          
5.5 Cultureel erfgoed 8.068                 -                          8.068              -                      8.068              -                    8.068                  -                          
5.6 Media 295.512             52.807                295.512          52.807            295.512          52.807          295.512              52.807                
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.191.611          102.935              1.193.411       134.012          1.203.644       155.135        1.213.877           155.135              
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.279.404          280.681              1.276.621       280.681          1.272.896       280.681        1.292.445           280.681              
6.2 Wijkteams 1.290.503          -                          1.214.583       -                      1.214.583       -                    1.214.583           -                          
6.3 Inkomensregelingen 3.101.022          2.073.550           3.101.022       2.073.550       3.101.022       2.073.550     3.101.022           2.073.550           
6.4 Begeleide participatie 496.600             -                          493.145          -                      489.701          -                    460.558              -                          
6.5 Arbeidsparticipatie 131.331             -                          156.297          -                      160.841          -                    160.841              -                          
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.478                 -                          7.478              -                      7.478              -                    7.478                  -                          
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.308.927          59.043                2.290.927       59.043            2.290.927       59.043          2.290.927           59.043                
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.726.431          -                          2.774.983       -                      2.774.983       -                    2.774.983           -                          
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 19.182               -                          19.182            -                      19.182            -                    19.182                -                          
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 197.400             -                          197.400          -                      197.400          -                    197.400              -                          
7.1 Volksgezondheid 151.297             -                          151.297          -                      151.297          -                    151.297              -                          
7.2 Riolering 1.018.393          1.502.759           1.018.393       1.502.759       1.018.393       1.502.759     1.018.393           1.502.759           
7.3 Afval 1.477.418          1.818.160           1.477.418       1.818.160       1.477.418       1.818.160     1.477.418           1.818.160           
7.4 Milieubeheer 663.297             -                          663.297          -                      663.297          -                    663.297              -                          
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 40.742               -                          40.742            -                      40.742            -                    40.742                -                          
8.1 Ruimtelijke ordening 575.823             -                          575.823          -                      555.823          -                    555.823              -                          
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 164.190             164.190              -                      -                      -                      -                    -                          -                          
8.3 Wonen en bouwen 911.166             1.110.484           911.166          276.165          912.216          276.165        912.216              276.165              

Totaal 33.663.225        33.663.225         32.627.199     32.627.199     32.669.651     32.669.651   32.738.128         32.738.128         

2021 2023 20242022
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Bijlage V: EMU saldo 
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2020 2021 2022

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. -2.840 -1.413 -1.411 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 6.608 2.749 -1.581 

3. Mutatie voorzieningen -42 91 99

4. 44 100 0

5. 0 0 0

-9.533 -4.171 269

Volgens 
realisatie tot en 
met sept. 2020, 
aangevuld met 

raming 
resterende 

periode

Volgens begroting 
2021

Volgens 
meerjarenraming in 

begroting 2021

Exploitatiesaldo vóór  toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop 
(im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo
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Bijlage VI: Geprognosticeerde balans 
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Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

(im) Materiële vaste activa 35.560 42.168 44.917 43.336 41.775 40.228

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 61 61 61 61 61 61 +
Totaal Vaste Activa 35.621 42.229 44.978 43.397 41.836 40.288

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en 
hulpstoffen

-965 -921 -821 -821 -821 -821

Voorraden: Waardedocumenten 5 5 5 5 5 5

Uitzettingen  <1 jaar 9.912 5.903 -18 -1.400 -1.817 -2.242

Liquide middelen 228 0 0 0 0 0

Overlopende activa 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 +
Totaal Vlottende Activa 13.094 8.901 3.080 1.698 1.281 856

Totaal Activa 48.715 51.130 48.058 45.095 43.117 41.145

Passiva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Eigen vermogen 28.041 27.150 26.457 24.921 23.503 22.308

Saldo van rekening 1.949 0 -720 -596 -355 -331

Voorzieningen 4.705 4.664 4.754 4.854 4.953 5.052

Vaste schuld 10.003 15.300 13.550 11.900 11.000 10.100 +
Totaal Vaste Passiva 44.699 47.114 44.042 41.079 39.101 37.129

Vlottende schuld 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755

Overlopende passiva 2.261 2.261 2.261 2.261 2.261 2.261 +
Totaal Vlottende Passiva 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016

Totaal Passiva 48.715 51.130 48.058 45.095 43.117 41.145

(bedragen x € 1.000)

 
 
Toelichting op de geprognosticeerde balans 
 

• De stand van de uitzettingen <1 jaar wordt in 2021 negatief. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de vaste activa en het aflossen van de 
langlopende schulden volgens aflossingsschema. In deze geprognosticeerde balans is rekening gehouden met een nieuwe geldlening eind 2020 en 
vervolgens jaarlijkse herfinanciering van de aflossing van deze lening voor een bedrag van € 7.500.000. De liquiditeit per 1 juli 2020 geeft echter nog 
geen aanleiding om reeds op dit moment een extra langlopende geldlening aan te gaan en is daarom niet meegenomen in de paragraaf financiering. 


