
 25 

Financiën 
 

Financiën 
 
Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van het 
coalitieakkoord doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van 
prioriteiten en kosten het uitgangspunt is.  
 
Uitgangspunten 
Wij houden vast aan reeds bestaande financiële afspraken, zoals neergelegd in de Kadernota 
Begrotingen 2012-2015. Belangrijk uitgangspunt is dat tegenvallers zo veel mogelijk binnen de eigen 
portefeuilles worden opgevangen. Ook gaan wij sparen. Sparen om onze ambities mogelijk te maken. 
Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt over het bestemmen van de toekomstige (positieve) 
rekeningresultaten. Wij hechten aan een voldoende omvang van onze weerstandscapaciteit, dit 
mede gelet op de toenemende risico’s.  
Indien (externe) omstandigheden hiertoe aanleiding geven zal evenwel gezocht worden naar 
alternatieve dekkingsmiddelen, teneinde de ambities van dit College te kunnen realiseren. 
 
Intensiveringen 
Voor de uitvoering van de ambities van dit college is in de periode 2015-2019 in totaal bijna € 40 
miljoen nodig. Hoe dit precies is opgebouwd staat in de onderstaande tabel weergegeven. 
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Dekking 
De benodigde middelen voor het Collegeprogramma maken wij beschikbaar door de aanwezige 
structurele vrije ruimte in de begroting 2015 in te zetten.  
Daarnaast zetten wij diverse incidentele dekkingsmiddelen in. In de eerste plaats betreft dit het 
jaarrekening-resultaat 2014. In de tweede plaats gaan wij onze reservepositie (her)beoordelen door 
middel van een stofkamoperatie en spreken wij een deel van de incidentele ruimte in de saldireserve 
aan, rekening houdend met het geformuleerde uitgangspunt dat deze niet onder de € 10 miljoen 
mag dalen. Ook richten wij € 4 miljoen van de EFRO-middelen voor de periode 2014-2020 op 
duurzame energie. 
 
In deze Collegeperiode (2015-2019) wordt ten slotte van de toekomstige rekeningresultaten:  
 

x 1/3-deel gestort in de reserve ‘‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’’ (NHW), voor het opbouwen 
van het benodigde investeringsbudget. In totaal wordt er maximaal € 9,5 miljoen van de 
toekomstige positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op 
andere wijze extra in deze reserve is gestort. Bij het instellen van deze reserve is reeds € 4 
miljoen incidenteel gestort, waarmee de totale toevoeging aan deze reserve uitkomst op € 
13,5 miljoen. 

Wijzigingen Collegeprogramma Structureel Incidenteel 2015 2016 2017 2018 2019

Ruimtelijke ontwikkeling 1.700.000 1.500.000 500.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
Kadernota WBO (incl kantorentransformatie) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kantorenaanpak - inpassingplannen 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Omgevingsw et - laan van de leefomgeving 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Herijking PRS en opstellen Omgevingsvisie 500.000 500.000

Landelijk gebied 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Leefbaarheid kleine kernen 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Natuur: beheer natuurgebieden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Aanpak leegstand (agrarisch) vastgoed RAP RAP

Bodem, water en milieu 250.000 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000
Handhaving: extra inzet voor BOA's 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Economische ontwikkeling 250.000 1.100.000 300.000 200.000 200.000 450.000 450.000
Onderhoud routenetw erken 250.000 250.000 250.000
TOP's, routenetw erken en open data 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Transitiebudget recreatieschappen 300.000 300.000

Bereikbaarheid
Tekorten Mobiliteitsvisie (tot max. € 28 mln. sparen) sparen sparen sparen sparen sparen

Cultuur en erfgoed 1.865.000 6.000.000 6.000.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000
Limessamenw erking 500.000 500.000 0 0 0 0
Nieuw e Hollandse Waterlinie: ontw ikkelbudget 
(aanvullend sparen tot max. € 9,5 mln.) 4.000.000 4.000.000 sparen sparen sparen sparen
Nieuw e Hollandse Waterlinie: samenw erking 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Cultuur: festivals en educatie 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000
Cultuur: Utrecht verhaalt, vliegbasis, ondernemerschap 1.500.000 1.500.000
Fonds Ergoedparels 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Energietransitie 0 8.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Investeringsimpuls energieagenda 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Bestuur en middelen 0 1.050.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Vernieuw ingsimpuls dualisering 50.000 50.000
Utrecht promotie, profilering, open data, een 
loketfunctie, strategie en Utrecht 2040 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000

A. Totaal intensiveringen 5.065.000 19.650.000 6.850.000 8.015.000 8.015.000 8.265.000 8.265.000
- w aarvan structureel 0 4.815.000 4.815.000 5.065.000 5.065.000
- w aarvan incidenteel 6.850.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
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x 1/3-deel gestort in de reserve voor het wegwerken van toekomstige tekorten in ons 
mobiliteitsprogramma. In totaal wordt er maximaal € 28 miljoen van de toekomstige 
positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op andere wijze 
extra in deze reserve is gestort. 

x 1/3-deel wordt (voorzichtigheidshalve) gestort in onze algemene reserves (saldi reserve en 
reserve weerstandsvermogen) om deze op peil te houden. Ten aanzien van de saldireserve is 
afgesproken dat deze te allen tijden ten minste € 10 mln. zal bedragen. Dit voor toekomstige 
ontwikkelingen en ambities. 

 
In de onderstaande tabel is de dekking weergegeven. 
 

 
 
 
Deze afspraken en middelen bieden voldoende ruimte om onze ambities te financieren. Wij 
gebruiken alleen de financiële middelen die we nu hebben. Zo kunnen we tegenvallers opvangen en 
de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting gelijk houden.  
 
 
  

Wijzigingen Collegeprogramma Structureel Incidenteel 2015 2016 2017 2018 2019

Structurele dekkingsmiddelen 3.274.000 5.508.000 5.688.000 4.159.000 4.159.000
Begrotingssaldi (cf. B.2014, p.13) 1.674.000 3.908.000 4.088.000 2.559.000 2.559.000
Structurele meevaller opcenten MRB baten 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Incidentele dekkingsmiddelen 3.576.000 2.507.000 2.327.000 4.106.000 4.106.000
Jaarrekeningresultaat 2014 6.000.000
Inzet EFRO-gelden 2014-2020 tbv energie 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Stofkam door reservepostie 1.000.000
Financieren deel NHW uit IGP 2.000.000
Storting/onttrekking aan algemene (saldi) reserve -4.424.000 507.000 1.327.000 3.106.000 3.106.000

B. Totaal dekkingsmiddelen 6.850.000 8.015.000 8.015.000 8.265.000 8.265.000
C. Saldo (B -/- A) 0 0 0 0 0


