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Hoogachtend, 
Het Dageli jks Bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland, 

M. v.d. Groep 
Voorzitter 

ir. A. Tom 
secretaris 

Gemeente Woerden 12.005870 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

03/04/2012 

Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit Dorpsstraat 1b - Postbus 115 - 3980 C C Bunnik - 030 656 90 00 
030 656 24 34 - info@welmon.nl - www.welstandenmonumenten.nl 

Banknummer 28.50.36.947 - BTW nr. 0017.98.893 B01 



Jaarrekening en 
financieel verslag 

2011 

i IIP 

Welstand en Monumenten 
Midden Nederland 



INHOUDSOPGAVE 

Jaa rve rs lag 

1 A lgemeen 3 
2 Verslag van de directie 5 
3 Programmaverantwoord ing 8 
4 Paragrafen 11 
5 Grondslagen van de f inanciële verslaglegging 16 

J a a r r e k e n i n g 

1 Balans per 31 december 2011 18 
2 Toel icht ing op de balans per 31 december 2011 20 
3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 24 
4 Resul taatbestemming 2011 25 
5 Vergeli jking begrot ing-rekening 2011 26 
6 Toel icht ing op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 28 

Ove r i ge g e g e v e n s 

1 Opbrengsten welstandsadviezen 2011 30 
2 In rekening gebrachte welstandsadviezen per gemeente 32 
3 Staat van materiële vaste activa met economische nut 2011 33 
4 Niet uit de balans bl i jkende rechten en verpl icht ingen 34 
5 Controleverklar ing 35 
6 Vaststel l ing door A lgemeen Bestuur 37 

1 



JAARVERSLAG 

1 Algemeen 

Algemene gegevens 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land is in 1929 opgericht met als hoofddoelstel l ing "de 
instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschap- en s tedenschoon" . 
In 1969 is de vorm van de organisatie gewijzigd in een gemeenschappel i jke regeling van Utrechtse 
gemeenten, de doelstel l ing bleef dezelfde. 
In 1993 is de gemeenschappel i jke regeling gewijzigd, waarbi j de naam is veranderd in P U W C , 
Adviescommissie voor Ruimteli jke Kwaliteit. In juli 2005 is de gemeenschappel i jke regeling opn ieuw 
aangepast en is de naam gewijzigd in de huidige. Er zijn 22 gemeenten aangesloten bij W M M N . 
Verder zijn er nog 2 gemeenten - Laren en Blar icum- waaraan op basis van een contract adviezen 
worden uitgebracht. 

Het kantoor is gevestigd aan de Dorpsstraat l b te Bunnik 
Correspondent ieadres: Postbus 115, 3980 CC BUNNIK 
Telefoon : 030 656 90 00 
E-ma i l : in fo@welmon.n l 

Dagelijks Bestuur 

Samenstel l ing op 31 december 2011: 

De heer M . v.d. Groep 
De heer G.J. Spelt 
De heer K.H. Wiersema 
Mev rouw J .F .M . Hol lander 
Mev rouw J. Verbeek-Ni jhof 
De heer R .W.Peek 

burgemeester gemeente Bunschoten 
wethouder gemeente Lopik 
wethouder gemeente Stichtse Vecht 
wethouder gemeente Veenendaal 
wethouder gemeente Zeist 
wethouder gemeente Wijk bij Duurstede 

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2011 vier keer vergaderd. 

3 



Algemeen bestuur 

Samenstel l ing op 31 december 2011 

Baarn mw. Drs. P. Laseur 
De Bilt drs. A.J. Ditewig 
Bunnik H.R. Walburgh Schmidt 
Bunschoten M . v.d. Groep 
Eemnes E.M. van Uken 
Houten M . van Liere 
Leusden mw. A . J . M . Oskam-van Beek 
Lopik G J . Spelt 
Mont foor t C L Jonkers 
Nieuwegein drs. B.J. Lubbinge 
Oudewater J.W. van Wijngaarden 
Renswoude D. Vlastuin 
Rhenen H. van den Berg 
De Ronde Venen vacature 
Stichtse Vecht K.H. Wiersema 
Utrechtse Heuvelrug T. Verhoef 
Veenendaal mw. J .F .M . Hol lander 
Woerden M.J. Schreurs 
Woudenberg D.P. de Kruif 
Wijk bij Duurstede R.W. Peek 
IJsselstein R.G. de Vries 
Zeist mw. J. Verbeek-Ni jhof 

Het A lgemeen Bestuur heeft in 2011 twee keer vergaderd. In 2011 heeft het A lgemeen Bestuur zich 
vooral beziggehouden met de volgende zaken: 
Vaststel l ing jaarverslag en jaarrekening 2010 
Vaststel l ing begroting 2012 en meer jarenraming 2012-2015 
Aanpassing en toekomst GR; posit ie Houten 
Vaststel l ing Nota Reserves en Voorzieningen 2012 

In de bestuursvergadering die op 27 juni 2011 gehouden is, is de jaarrekening 2010 vastgesteld. 
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2 Verslag van de directie 

Algemeen 
Tot halverwege 2011 leek het aantal bouwaanvragen en daaraan gekoppeld de inkomsten zich te 
stabiliseren. Vanaf de zomer was er echter sprake van een sterke daling van inkomsten. Zowel op 
het vlak van de welstandsadvisering als op het vlak van de monumentenzorg werden de gevolgen 
van de Eurocrisis en daaraan gekoppeld een bouwcrisis, duidelijk voelbaar. Ook het totaal 
wegvallen van inkomsten uit één van de deelnemende gemeenten in het tweede halfjaar speelt 
hierbij een rol. 

Ruimtelijke Kwaliteit 
Begrippen als welstand en monumentenzorg werden in 2011 meer en meer onder één noemer 
gebracht: ruimteli jke kwaliteit. De eind 2010 benoemde BEL-commissie Ruimteli jke Kwaliteit (ten 
behoeve van de gemeenten Blar icum, Eemnes en Laren) werkte als katalysator in deze ontwikkel ing. 
M e e r en meer wordt het nut gezien van een integrale benadering van adviesaanvragen, waarbij ook 
groter de nadruk komt te liggen op vroegti jdig voorover leg met alle betrokkenen. 
Al in het begin van 2010 hadden we een stakeholdersbi jeenkomst georganiseerd over Ruimteli jke 
Kwaliteit en ook in de diverse vergaderingen van het A lgemeen Bestuur was dit de afgelopen jaren 
aan de orde geweest, waarbi j juist ook de gevolgen van de invoering van de Wabo voor onze 
organisatie werden meegenomen. 

In oktober 2011 is er in Doorn een goed bezochte werkbi jeenkomst over vern ieuwend ruimteli jk 
kwali tei tsbeleid georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren waarbi j de toekomst van ons werk 
en onze organisatie centraal stond. De verschi l lende inleiders benadrukten, ieder vanuit zijn eigen 
perspectief, het belang van vroegtijdige en integrale inzet van onze adviseurs. 

Van Rayonarchitect naar Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
De rayonarchitect, de secretaris van de oorspronkel i jke welstandscommissie, ontwikkelt zich in dit 
proces naar een adviseur ruimteli jke kwaliteit. Uit de cijfers blijkt dat de adviseur meer dan 90 % van 
de adviesaanvragen zelfstandig, in samenspraak met de gemeenten, kan afhandelen. De overige 
10% wordt nog in één van onze commissies ter behandel ing ingebracht. Op die manier funct ioneren 
onze adviseurs ruimteli jke kwaliteit als 'stads- en dorpsbouwmeester ' avant la lettre, met de breder 
samengestelde commissie als zwaartepunt en basis waarmee en waar vanuit gewerkt wordt . 

Gemeenschappelijke Regeling en Marktverkenning 
De bovengenoemde ontwikkel ing naar ruimteli jke kwaliteit, versterkt door een veranderende wet
en regelgeving en de toenemende vraag naar dereguler ing, leidde in 2011 tot een proces van 
herijking van onze Gemeenschappel i jke Regeling. De beslui tvorming in de gemeenteraad van Houten 
met betrekking tot welstand en ruimteli jke kwaliteit bevorderde dit proces, omdat dat besluit aan 
het licht bracht dat de tekst van de Gemeenschappel i jke Regeling sowieso aan vernieuwing toe is. 
De gemeenteraad van Houten nam halverwege het jaar het besluit om het grondgebied van deze 
gemeente, met ui tzondering van een excessenregel ing, in principe welstandsvri j te verklaren. Als 
gevolg daarvan daalden de inkomsten vanuit deze gemeente vanaf 1 juli in principe tot nul. Omdat 
de Gemeenschappel i jke Regeling gebaseerd is op onderl inge solidariteit tussen de dee lnemende 
gemeenten, waarbij alle gemeenten in principe verantwoordel i jk zijn voor het gezamenli jk bureau 
met personeel , bleek het noodzakeli jk om vanuit het Dagelijks Bestuur de gemeente Houten op haar 
verantwoordel i jkheid ten aanzien van het bureau en de andere gemeenten te wi jzen. Helaas heeft 
dit nog niet tot concrete resultaten geleid. Het Dagelijks Bestuur zag zich dan ook genoodzaakt om in 
december de gemeente Houten te berichten dat zij naar zijn oordeel per 1 juli 2011 de facto als 
ui tgetreden wordt beschouwd. 

In de vergadering van het A lgemeen Bestuur van november 2011 werd besloten om een algehele 
marktverkenning te organiseren bij alle aangesloten gemeenten. De resultaten van deze verkenning 
zullen in 2012 verwerkt worden in een rapportage, op grond waarvan het bestuur dan besluiten kan 
nemen. 
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Dagelijks Bestuur 
De samenstel l ing van het Dagelijks Bestuur wijzigde in principe niet. De heer K.H. Wiersema (Stichtse 
Vecht), die voorheen namens de voormal ige gemeente Breukelen in het bestuur vertegenwoordigd 
was, werd in de junivergadering van het A lgemeen Bestuur als lid van het Dagelijks Bestuur vanuit 
rayon I, namens de nieuwe gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht , aangewezen. 
Op 30 september zijn het Dagelijks Bestuur en de medewerkers van kantoor op werkbezoek geweest 
naar Enschede en Hengelo. De directeur van Het Oversticht -collega-organisatie in Overi jssel- wees 
daarbij op inspirerende wijze op het belang van goed opdrachtgeverschap en communicat ie rondom 
Ruimteli jke Kwaliteit. 

Het bureau 
Per 1 maart 2011 is mevr. I. Aldus-de Bree in dienst getreden bij de administrat ie. Daarmee werd de 
in 2010 ontstane vacature ingevuld. 

Commissies 
In de rayoncommissies welstand vonden er geen wijzigingen plaats. We l vond er een splitsing plaats 
van onze monumentencommiss ie . 
De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen, beide gemeenten met veel monumenten en 
monumenta le structuren en gezichten, hebben per 1 januari 2012 een gezamenli jke 
monumentencommiss ie , parallel aan hun gezamenli jke welstandscommissie 

Team Ruimtelijke Kwaliteit 
In 2011 werd de samenwerk ing met de collega-organisaties in de andere provincies, als gezamenli jk 
Team Ruimtelijk Kwaliteit, verder geïntensiveerd. De verschi l lende organisaties maken daarbij 
gebruik van een groot aantal diverse deskundigen die over en weer kunnen worden ingezet. De 
gezamenli jke organisaties hebben meer dan 200 professionals inzetbaar, van architecten en 
stedenbouwkundigen tot ervenconsulenten en historisch geografen. Halverwege het jaar werd er 
een gezamenli jke ' toogdag' van alle betrokken professionals georganiseerd 

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) 
In 2011 vond een verdere ui tbouw van het steunpunt archeologie en monumenten Utrecht (STAMU) 
plaats. Zowel het bouwplanover leg als het ruimtelijk planoverleg bleken in een grote behoefte te 
voorzien. Dat werd onderstreept door een in december 2011 georganiseerde evaluatie. 

Samenwerking met Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU) 
Het S T A M U vormt een belangrijk samenwerkingsproject tussen onze organisatie en het LEU. 
Welstand en Monumen ten M idden Neder land vormt in opdracht van het LEU de thuisbasis van het 
S T A M U . M w . drs. M . Visser, in dienst bij het LEU, werkzaam als archeoloog bij het Steunpunt, heeft 
haar werkplek op ons kantoor. Mede door een verbreding van de werkzaamheden voor het S T A M U 
werd ook de samenwerk ing met het LEU geïntensiveerd. Veel projecten, waaronder bi jvoorbeeld het 
Landschapsontwikkel ingsplan Kromme Rijngebied, maar ook een gezamenli jk project in het kader 
van '2012, het Jaar van de Historische Buitenplaats' geven aanleiding tot samenwerk ing. 
Geconstateerd werd dat de werkzaamheden van onze organisatie (meer gericht op bebouwing en 
overheden) een goede aanvull ing kunnen vormen op de werkzaamheden van het LEU (meer gericht 
op landschap en part icul ieren). 
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Samenwerking met Milieudienst Zuid-Oost Utrecht 
De in 2009 opgestarte samenwerk ing met de Mi l ieudienst Zuid-Oost Utrecht werd ook in 2011 
verder versterkt. Regelmatig vond er over leg plaats over de vraag hoe beide gemeenschappel i jke 
regelingen elkaar zouden kunnen aanvul len in de dienstverlening aan gemeenten. 
Er bleek veel interesse bij aangesloten gemeenten om gebruik te maken van de in het kader van 
deze samenwerk ing bij de mil ieudienst aangestelde archeoloog, de heer drs. P. de Boer. Daarnaast is 
er ook onderzocht of er op het gebied van ambtenaren monumentenzorg , nader samengewerkt kan 
worden . 

Ir. Anthony Tom, directeur 
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3 Programmaverantwoording 2011 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land heeft door de specif ieke gemeentel i jke taak als 
verlengd lokaal bestuur één herkenbaar programma, 'Welstands- en monumentenadviser ing ' . Dat 
programma ondersteunt de doelstel l ing van de Gemeenschappel i jke Regeling: de zorg voor de 
instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en 
stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimteli jke kwaliteit in zijn 
a lgemeenheid begrepen in de dee lnemende gemeenten. Welstand en Monumen ten M idden 
Neder land heeft als taak de dee lnemende gemeenten van advies te dienen over alle zaken die met 
de doelstel l ing in de breedste zin van het woord in verband staan. 

Het programma 2011 omvatte zowel de dienstverlening als de bedri j fsvoering van de organisatie. 

Doelstellingen 

Het beoogde maatschappeli jk effect van het jaarplan 2011 was: 
• Het leveren van hoogwaardig advieswerk. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, 

ter zake doende en binnen de gestelde termi jnen. 
• Verkleinen afstand adviescommissie - gemeentebestuur. 
• Advisering helder en transparant voor iedereen 
• Vergroten maatschappeli jk draagvlak voor ruimteli jk kwali tei tsbeleid 

De doelgroep is: 
• Gemeentebestuur en politiek 
• Ambtenaren 
• Archi tecten en andere professionals in de bouw 
• Alle burgers, zowel opdrachtgevers als alle gebruikers van de openbare ruimte 

Het beleid van Welstand en Monumen ten M idden Neder land is vastgelegd in: 
• de Gemeenschappel i jke Regeling Wels tand en Monumen ten M idden Neder land 2005, in 

werking getreden op 1 februari 2006. In de regeling wordt een rechtspersoonl i jkheid bezit tend 
openbaar l ichaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzorgingsgebied wordt thans gevormd 
door het grondgebied van de 22 dee lnemende gemeenten 

• Treasurystatuut 2006 
• Nota Reserves en Voorzieningen 2004. Het A lgemeen Bestuur heeft in de juni vergadering de 

nota reserves en voorzieningen 2012 vastgesteld. 
• Verordening ex artikel 212 en 213 gemeentewet , 2005 
• Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2006 

Wels tand en Monumen ten M idden Neder land dient in haar advisering consistent en deskundig te 
zijn. Iedere aangesloten gemeente afzonderli jk mag verwachten dat Welstand en Monumen ten 
M idden Neder land haar diensten verricht op basis van het door die gemeente vastgestelde 
ruimtelijk kwal i tei tsbeleid. 
Uitgangspunt is daarbij steeds geweest: het opt imaal bedienen van de besturen van de aangesloten 
gemeenten. 
Welstand en Monumen ten M idden Neder land dient in alle opzichten klantgericht te werk te gaan en 
voor alle parti jen (bestuurders, ambtenaren en in overleg met hen, architecten en burgers) goed 
toegankeli jk te zijn. 
Welstand en Monumen ten M idden Neder land moet als Gemeenschappel i jke Regeling in staat zijn 
om als zelfstandige organisatie deze rol te vervul len. Daartoe behoort een goed geëquipeerde 
organisatie qua personeel en qua huisvesting. 
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De verantwoord ing over het gevoerde financiële beleid vindt plaats door middel van de 
jaarrekening, die ieder jaar in het voorjaar aan de raden van de dee lnemende gemeenten wordt 
gezonden en die in de junivergadering van het A lgemeen Bestuur wordt vastgesteld. 
De verantwoord ing voor de uitgebrachte adviezen vindt plaats door middel van jaarverslagen van de 
adviescommissies aan de gemeenteraden afzonderli jk. 

Prioriteiten in dit jaarprogramma 2011 waren : 
• Overleg met gemeenten 

• Begeleiding commissies 

• Public Relations 

De prior i tei ten voor het programma, de doelstel l ingen en de activiteiten ter realisatie zijn 
samengevat in onderstaande tabel . 

Prioriteit Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling 

Overleg met gemeenten - intensivering contacten tussen 
commissie en gemeenten, zowel 
bestuurlijk als ambtelijk. Actief dient er 
van gedachten te worden gewisseld over 
de positie van de adviescommissie en de 
dagelijkse communicatie tussen 
gemeentebestuur en commissies 
- actief informatie beschikbaar stellen 
met betrekking tot gemeentelijk 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid 

- minimaal 1 x per jaar overleg tussen 
commissie en raad/wethouder 
- uitbrengen gemeentelijk jaarverslag aan 
gemeenteraad 
- het organiseren van minimaal één 
studiedag voor ambtenaren vergunning en 
handhaving 

Begeleiding commissies - verdere professionalisering 
commissielidmaatschap 
- bevorderen samenwerking en 
integratie andere organisaties in 
provincie 

- aanbieden kennismakingscursus voor 
nieuwe welstandscommissieleden 
-1 x per jaar studiedag commissieleden 
- minimaal 1 x per jaar visitatiebezoek aan 
de diverse commissies 

Public Relations - actieve informatieverstrekking 
gemeenten, professionals en burgers 
- inzichtelijk maken regulier werk 

- minimaal driemaal per jaar uitbrengen 
Welmon.nl 
- up to date houden van website; website 
dient tweemaal per jaar te worden herzien 
- opstellen PR-beleidsplan 

Verantwoording van activiteiten om de doelstellingen te bereiken 

Overleg met gemeenten 
• Me t bijna alle portefeui l lehouders heeft er overleg plaats gevonden over het funct ioneren 

van de welstand- en/of monumentencommiss ie en het a fs temmen van de advisering op het 
gemeentel i jk beleid. 

• In de loop van het jaar werden de welstandsjaarverslagen 2010 per gemeente uitgebracht en 
aan de raden aangeboden. 

• Op 27 oktober werd een studiebi jeenkomst gehouden voor de dee lnemen gemeenten over 
vern ieuwend ruimteli jk kwal i tei tbeleid en de gevolgen voor de dienstverlening van W M M N . 

• In het kader van de samenwerk ing met het steunpunt archeologie en monumenten Utrecht, 
Stamu, werd medegewerkt aan de organisatie van een tweetal regionale b i jeenkomsten 
voor monumenten- en archeologieambtenaren. 
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Begeleiding commissies 
• De directeur heeft minimaal één keer alle commissievergader ingen bezocht. Waar nodig 

werden evaluat iegesprekken gevoerd. 

• Samenwerking tussen Welstand en Monumen ten M idden Neder land en de 
Provincie Utrecht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Landschap en Erfgoed Utrecht 
werd in het kader van het Stamu bestendigd en versterkt. Naast het regionaal 
bouwplanover leg werd het ruimtelijk planoverleg verder uitgewerkt. Beide planoverleggen 
blijken duidelijk in een behoefte te voorzien. 

Public Relations 
• De websi te werd up to date gebracht. 

• In samenwerk ing met o.a. de Federatie Wels tand werden gemeenten gest imuleerd om hun 
welstandsnota op een standaardwijze op het internet te plaatsen (Welstand Transparant). 

• Het opstel len van een PR-beleidsplan is in het kader van de komende vernieuwing van de 
Gemeenschappel i jke Regeling uitgesteld. 

Producten 
• Reguliere welstandsadviser ing w.o. planbehandel ing in commissies, overleg bij gemeenten, 

verwerking adviezen e.d. 
• Advisering over bestemmingsplannen, beeldkwal i te i tp lannen e.d. 
• Opstel len ruimteli jke kaders bij zgn. postzegelplannen. 

• Monumentenadv iser ing met betrekking tot verbouw- en restaurat ieplannen, 
subsidieverzoeken, opstel len gemeentel i jk monumentenbe le id , het leveren van 
monumentenbeschr i jv ingen e.d. 

Overige 
Daar waar nodig werden adviesverwerking, document- , post-, en archiefbeheer en financiële 
transacties aangepast zodat deze sneller en eff ic iënter kunnen ver lopen . 

Financiële consequenties 

Hiervoor wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. In totaal is €864.174 ontvangen voor de 
volgende producten: 

• Welstandsadviser ing (74% van de omzet) 

• Monumentenadv iser ing en opstel len monumentenbeschr i jv ingen en -be le i d 
• Inkomsten steunpunt 

• Overige diensten als de beoordel ing van beeldkwal i te i tp lannen, second opinions, etc. 
• Rentebaten 

Het nadelig saldo bedraagt vóór resul taatbestemming € 38.404. Het gereal iseerd resultaat na 
bestemming bedraagt € 56.720 nadelig. Het A lgemeen Bestuur wordt voorgesteld dit nadelig saldo 
te dekken door een onttrekking aan de reserve egalisatie tar ieven. 
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4 Paragrafen 

Weerstandsparagraaf 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land levert een aantal adviesproducten, overeenkomst ig 
de wettel i jke taken welstandsadviser ing en monumentenadviser ing, a lsmede enkele verwante 
dienstverleningen die in concurrent ie worden uitgevoerd. Dat maakt de bedri j fsvoering per definit ie 
kwetsbaar. De hoeveelheid adviesaanvragen kan gemakkeli jk f luctueren en wordt beïnvloed door: 
• f luctuaties in de economie 
• gemeentel i jke herindel ingen 

• discussie over welstand in het kader van deregulering op landelijk en gemeentel i jk niveau 
• wet op de omgevingsvergunning 
Om het risico zoveel mogelijk te beperken heeft het A lgemeen Bestuur op 24 juni 1999 besloten dat 
een algemene reserve aangehouden mag worden met een max imum van € 181.000. Dit bedrag is tot 
stand gekomen door een advies van een accountantskantoor. Het bedrag is toen niet geïndexeerd. 
In juni 2004 is de nota reserves en voorzieningen door het A lgemeen Bestuur vastgesteld. 
Op basis daarvan is de koopkracht van de algemene reserve gerepareerd voor de jaren 1999 t /m 
2003, door de maximumstand te verhogen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 2004 
wordt die indexering jaarlijks toegepast. Het A lgemeen Bestuur heeft in 2004 tevens besloten de 
maximumstand te verhogen met het saldo van de op te heffen voorziening ww-gelden ad € 20.000 
en de maximumstand vervolgens jaarlijks met € 10.000 te verhogen wegens het afdekken van 
risico's dienaangaande. 

In 2009 is in verband met de noodzaak tot het treffen van een voorziening wegens 
onts lagvergoeding/ww-gelden van € 170.000, een bedrag van € 70.000 aan de algemene reserve 
ont t rokken. M e t inachtneming van het voorgaande bel iep de maximumstand per 31 december 2010 
een bedrag van € 293.073. In 2011 is de algemene reserve geïndexeerd zoals gebruikelijk. Per 31 
december 2011 bedraagt de algemene reserve € 311.867. 

Ingeval van uit tredingen bepaalt de gemeenschappel i jke regeling dat een uittreedbijdrage wordt 
vastgesteld door het a lgemeen bestuur. Die bijdrage wordt in een bestemmingsreserve gestort om 
Wels tand en Monumen ten in staat te stel len gedurende een tijdvak van v i j f jaar de bedri j fsvoering 
aan te passen. 

Daarnaast zijn diverse reserves en voorzieningen in het leven geroepen om kosten af te vlakken die 
verband houden met ziekte personeel , onderhoud kantoorgebouw en vervanging bedr i j fsmiddelen. 
Aan de voeding van de laatst genoemde liggen inventarisaties en plannen ten grondslag. 

Wels tand en Monumen ten M idden Neder land signaleert een aantal ontwikkel ingen die in de 
toekomst mogelijk risico's opleveren. Deze ontwikkel ingen zijn: 
1. Landelijke wetgeving met daaruit voortv loeiend een mogelijk a fnemende vraag van 

gemeenten 
2. Duur en lengte van de economische recessie. 
Het gevolg van genoemde risico's is dat de werkzaamheden verminderen en dat daardoor de vaste 
lasten niet meer vo ldoende gedekt kunnen worden en dat er afscheid moet worden genomen van 
nog een medewerker . De kans hierop wordt ingeschat op 30-50%. De financiële risico's van het 
ontslaan van een medewerker zijn aanzienlijk. De huidige reserveposit ie is op basis van de intern 
uitgevoerde risico-inschatting amper toereikend om dit te dragen. 

Financieringsparagraaf 

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoording afleggen over en het toezicht houden 
op de financiële vermogenswaarden, de financiële ge ldst romen, de financiële posit ies en de hieraan 
verbonden risico's. De treasuryfunctie staat in de Wet Fido centraal. Het belangrijkste uitgangspunt 
is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwali tei tseisen. Het aangaan en verstrekken van 
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geldleningen is al leen toegestaan voor de ui toefening van de publieke taak. Daarnaast moeten 
uitzett ingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen 
door het lopen van overmatige risico's. 

Tot voor 2004 had Welstand en Monumen ten slechts één kapitaaluitgave geact iveerd, te weten het 
kantoorgebouw. Daar staat een extern f inancier ingsmiddel tegenover met eenzelfde schuldrestant 
als de boekwaarde van het kantoor. Per 31 december 2011 bedraagt de boekwaarde € 139.802. 
Voor de rest van de toekomst ige investeringen voor bedri j fsmiddelen gold een zgn. spaarsysteem 
met reserves en voorzieningen. Uitgaven werden rechtstreeks uit de reserves en voorzieningen 
gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoord ing (BBV) is 
onder meer bepaald, dat investeringen met een economisch nut niet meer uit de reserve mogen 
worden gedekt. De in 2011 gedane investeringen in bedri j fsmiddelen zijn dan ook tot een bedrag 
van € 10.026 geact iveerd. Jaarlijks wordt daarop afgeschreven. Zie ook de paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen 

Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een f inancieringsoverschot. Dat wordt 
slechts gedeelteli jk gebruikt als intern f inancier ingsmiddel. Die interne f inanciering is nodig omdat 
dee lnemende gemeenten er gemiddeld VA maand over doen om de facturen te betalen. Het restant 
van het f inancieringsoverschot wordt uitgezet. Daartoe is met een bank met een AAA-status een 
overeenkomst f inanciële dienstverlening gesloten, als gevolg waarvan dagelijks automatisch 
overtoll ige f inancier ingsmiddelen worden weggezet. 

Renterisiconorm 

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de 
rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de 
vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de 
geldende markttar ieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking 
mag komen voor herf inanciering of renteherziening, zij het dat een min imum geldt van € 2,5 
mil joen. Over dat min imumbedrag mag dus altijd risico gelopen worden. Omdat Wels tand en 
Monumen ten slechts 1 lening heeft met een schuldrestant van € 139.802 is duidelijk dat het 
min imum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm. 

Kasgeldlimiet 

Doel van de l imiet is de vlot tende schuld te beperken. De limiet wordt berekend door een 
percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 
8,5. Concreet betekent het voor Welstand en Monumen ten dat wanneer de vlot tende schuld een 
stand van € 91.191 overschri jdt, er geconsol ideerd (d.i. f inancier ingsmiddelen omzet ten van korte 
naar langere termijn) moet worden. Er geldt echter een min imum bedrag van € 300.000. Welstand 
en Monumen ten voldoet aan de norm omdat er een f inancieringsoverschot is. 
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Bedrijfsvoeringparagraaf 

Welstand en Monumen ten had eind 2011 een format ie ingevuld van 7,3 f.t.e., verdeeld over 9 
personen. Van de format ie zijn 5 personen van het manneli jke en 4 personen van het vrouweli jke 
geslacht. Derhalve een verdel ing van 5 5 - 45%. 
De extra format ieplaats van 0,4 f.t.e. waar toe bestuurli jk besloten was, is ook in 2011 niet ingevuld. 
Aan het eind van 2010 is een vacature ontstaan voor een administrat ief medewerker voor 0,3 f.t.e. 
Deze vacature is in maart 2011 ingevuld, zodat de totale format ie op 7,3 f.t.e. komt. 

In het verslagjaar vond er 5 x werkover leg met de medewerkers plaats. 

In 2011 is een studiebi jeenkomst over vern ieuwend ruimteli jk kwal i tei tbeleid en de gevolgen voor 
de dienstverlening van W M M N aan de dee lnemende gemeenten georganiseerd. 
De bi jeenkomst werd georganiseerd voor alle wethouders RO en monumentenzorg en hun 
bele idsmedewerkers en werd tevens bi jgewoond door de medewerkers van het bureau. 
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Paragraaf verbonden partijen 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land is als gemeenschappel i jke regeling een verbonden 
partij voor de dee lnemende gemeenten. Andersom gaat het te ver voor Welstand en Monumen ten 
om de dee lnemende gemeenten als een verbonden partij te omschri jven. 
Welstand en Monumen ten heeft geen samenwerkingsverbanden met derde parti jen met een 
verantwoordel i jkheid of besl issingsbevoegdheid in een bestuur. We l is Welstand en Monumen ten lid 
van organisaties zoals de landelijke koepelorganisatie Federatie Welstand waar contr ibut ie voor 
verschuldigd is. 

Paragraaf Lokale lasten 

De tar ievenstructuur van Welstand en Monumen ten was per 1 januari 2011 als volgt (alle bedragen 
exclusief BTW): 

• Voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 5.000 wordt € 20,60 per advies in rekening 
gebracht. 

• Boven € 5.000 bouwkosten: € 1,92 per € 1000 bouwkosten (of een gedeelte ervan), 
verhoogd met € 1 1 , -

• Boven de € 225.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeel ten ervan) weer 
verhogen met € 1,10. 

• Boven de € 450.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeel ten ervan) weer 
verhogen met € 0,22. 

• Boven de € 2.250.000 bouwkosten, per € 1.000 bouwkosten (of gedeel ten ervan) weer 
verhogen met € 0,11. 

Voor principe welstandsadviezen, reclame- en handhavingadviezen werd € 52,- per advies in 
rekening gebracht. 

Voor de monumentenadviser ing en overige dienstverlening werd een uurtarief van € 1 0 5 , -
gehanteerd, vermeerderd met € 0,35 reiskosten per ki lometer. 

De inkomsten uit dien hoofde in 2011 bedroegen in totaal rond de € 642.400. 

Paragraaf grondbeleid 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land voert geen grondbeleid, actief noch passief. De enige 
grond die in e igendom is, is de ondergrond van het kantoorpand in Bunnik. 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf houdt verband met de paragraaf weerstandsvermogen. 
Welstand en Monumen ten heeft een onderhoudsplan kantoorgebouw. Dit plan is vastgesteld door 
het a lgemeen bestuur in zijn vergadering van 7 oktober 1993. Op basis van dit plan is een 
voorziening onderhoud kantoor gevormd. Die voorziening wordt gevoed ten laste van de jaarlijkse 
exploitat ie. Uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De dotat ie aan de 
voorziening 2011 beliep € 11.000, terwij l in 2011 een bedrag van € 4.695 i.v.m. regulier onderhoud 
aan de voorziening is ont t rokken. 
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Na verwerking van deze mutat ies beloopt het saldo van de voorziening per 31 december 2011 een 
bedrag van € 42.830. In 2011 heeft het A lgemeen Bestuur het geactual iseerde onderhoudsplan 
vastgesteld. 

Wels tand en Monumen ten M idden Neder land heeft een inventarisat ieplan Vervanging 
Bedri j fsmiddelen. Dit plan is vastgesteld door het A lgemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 
oktober 1993 om de cont inuïtei t van de bedri j fsvoering te waarborgen. Op basis van dit plan is een 
bestemmingsreserve vervanging bedri j fsmiddelen gevormd. Die reserve wordt gevoed ten laste van 
de jaarlijkse exploitat ie. In 2011 bedroeg de dotat ie € 20.000. T /m 2003 werden uitgaven 
rechtstreeks uit de reserve gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werk ing getreden Besluit Begroting 
en Verantwoord ing (BBV) is onder meer bepaald, dat investeringen met een economisch nut niet 
meer rechtstreeks uit de reserve mogen worden gedekt. De in 2011 gedane investeringen in 
bedri j fsmiddelen zijn dan ook, tot een bedrag van € 10.026 geact iveerd. Door de afschri jvingslasten, 
in 2011 een totaal bedrag van € 28.776, wordt het resultaat nadelig beïnvloed. Dat nadeel (de 
afschrijvingslasten) wordt , bij resul taatbestemming, gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging 
bedri j fsmiddelen. 

De stand van de reserve vervanging bedri j fsmiddelen is per 31 december 2011 € 81.977. 

Het inventarisat ieplan is in 2011 geactual iseerd en door het A lgemeen Bestuur vastgesteld. 
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5 Grondslagen van de financiële verslaggeving 

ALGEMEEN 
Me t ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoord ing in werking getreden. Dit 
Besluit vervangt de Comptabi l i te i tsvoorschr i f ten 1995. Eventuele afrondingsverschil len worden niet 
gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschi l len zijn niet substantieel voor inzicht in vermogen en 
resultaat. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
Activa 
Voor zover niet anders vermeld, zijn activa gewaardeerd tegen inkoopprijs en de bi jkomende kosten. 
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat 
is afgestemd op de verwachte toekomst ige gebruiksduur. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen 
en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en /o f 
beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappeli jk nut betreft). 

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorder ingen 
verrekend. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Passiva 

Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de 
programma rekening. 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: 

Verpl icht ingen/ver l iezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redeli jkerwijs is in te schatten. 
Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verpl icht ingen of 
verl iezen waarvan de omvang redeli jkerwijs is in te schatten. 
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot geli jkmatige verdel ing van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verpl ichtingen van vergeli jkbaar vo lume. 
Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. 

16 



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het 
jaar als gereal iseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzicht igheidshalve niet als 
baten verantwoord. 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waarder ing en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. 
Verl iezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De afschrijvingen geschieden t i jdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op 
aanschaff ingen in het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven. Afschri jvingen geschieden 
onafhankeli jk van het resultaat van het boekjaar. 
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JAARREKENING 

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
(na resultaatbestemming) 

Activa 

Vaste activa 

Gebouwen 
Verbouw kantoorgebouw 2008 
Bedri j fsmiddelen 

Vlottende activa 

Vorder ingen 
Liquide middelen 

31 december 
2011 

31 december 
2010 

139.802 
70.400 
81.977 

150.123 
73.600 

100.727 

132.091 
436.894 

181.171 
400.611 

Totaal activa 

18 

861.163 906.231 



Passiva 
31 december 31 december 

2011 2010 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 311.867 293.073 

Nog te bestemmen saldo 
Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen 
Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte 
Reserve egalisatie tarieven 

56.720-
88.397 
97.733 
85.376 

31.924 
97.173 
89.436 
53.452 

Voorzieningen 

Voorziening onderhoud kantoor 
Voorziening ww-gelden 

42.830 
90.000 

36.524 
90.000 

Langlopende schulden 

Geldlening 139.802 150.123 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige schulden en overlopende pass iva 

3.426 

54.283 
4.169 

4.304 

55.744 
4.477 

Totaal passiva 861.163 906.231 
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2 Toelichting op de balans per 31 december 2011 

Activa 

Materiële vaste activa met een economisch nut 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Boekwaarde 1 januari 2011 €150.123 
Afschri jvingen € 10.321 

Boekwaarde 31 december 2011 €139.802 

Verbouwing kantoorgebouw 2008/2009 
Boekwaarde 1 januari 2011 € 73.600 
Afschri jvingen € 3.200 

Boekwaarde 31 december 2011 € 70.400 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

Boekwaarde 1 januari 2011 €100.727 
Investeringen € 10.026 
Afschri jvingen - 28.776 

Boekwaarde 31 december 2011 € 81.977 

Vorderingen 

Welstandsadvieskosten aangesloten gemeenten € 65.859 
Overige advieskosten 11.608 
Advieskosten monumentenadviser ing 10.119 
Opstel len welstandsbeleid aangesloten gemeenten -5.599 
Voorschot reiskosten personeel 1.361 
Overige debi teuren 48.743 

Totaal €132.091 

Liquide middelen 

BNG, voormal ig deposi to, incl. banksaldo € 436.814 
Rabobank 70 
Kas 10 

Totaal €436.894 
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Passiva 

Algemene reserve 

Saldo 1 januari 2011 
Toevoeging: 
Aanvul l ing tot maximum stand € 18.794 

€293 .073 

Saldo 31 december 2011 €311.867 

In de vergadering van 17 juni 2004 is de nota reserves en voorzieningen door het A lgemeen Bestuur 
vastgesteld. 
Op basis daarvan is de koopkracht van de algemene reserve gerepareerd voor de jaren 1999 t /m 
2003 door de maximumstand te verhogen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 2004 
wordt die indexering jaarlijks toegepast. Het A lgemeen Bestuur heeft in 2004 tevens besloten de 
maximumstand te verhogen met het saldo van de op te heffen voorziening ww-gelden ad € 20.000 
en de maximumstand vervolgens jaarlijks met € 10.000 te verhogen wegens het afdekken van 
risico's d ienaangaande. M e t inachtneming van het voorgaande beloopt de maximumstand per 31 
december 2011 een bedrag van € 311.867. 

Nog te bestemmen saldo 

Het nadelig resultaat na bestemming bedraagt € 56.720. Het A lgemeen Bestuur heeft in de 
junivergadering van 2009 besloten een reserve te vormen die kan dienen als buffer voor eventuele 
tegenval lende resultaten als gevolg van de economische crisis. Aan het A lgemeen Bestuur zal 
worden voorgesteld het nadelig saldo te dekken door een onttrekking aan genoemde reserve. 

Reserve egalisatie tarieven 

Saldo 1 januari 2011 € 53.452 
Toevoeging: 
Voordel ig saldo 2010 € 31.924 

Saldo 31 december 2011 € 85.376 

Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen 

Saldo 1 januari 2011 
Toevoeging: 
Jaarlijkse dotat ie 
Onttrekking: 
Afschrijving 2011 - 28.776 

€ 20.000 

€ 97.173 

Saldo 31 december 2011 € 88.397 
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Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte 

Saldo 1 januari 2011 € 89.436 
Toevoeging: 
Jaarlijkse dotat ie € 8.297 
Onttrekking: 
Inhuur rayonarchitect + ziekte verzuimverzekering - 0 

Saldo 31 december 2011 € 97.733 

Voorziening onderhoud kantoor 

Saldo 1 januari 2011 
Toevoeging: 
Jaarlijkse dotat ie 
Onttrekkingen: 
- regulier onderhoud 
- groot onderhoud 

Saldo 31 december 2011 

€ 36.525 

€ 11.000 

- 4.695 
0 

€ 42.830 

Voorziening ww-gelden 

Saldo 1 januari 2011 
Toevoeging: 

Onttrekking: 

Saldo 31 december 2011 

€ 

€ 

0 

0 

€ 90.000 

€ 90.000 

In 2008 is een voorziening ww-gelden gevormd, omdat een ww-verpl icht ing was ontstaan toen een 
medewerker ontslag is ver leend op grond van artikel 8:13 van het ARU (ontslag op andere gronden) 
Betrokken medewerker heeft zich op de eerste dag van het ontslag ziek gemeld en ontvangt op dit 
moment een WIA-uitkering tot december 2013. Wanneer betrokkene bij herkeuring (gedeeltelijk) 
arbeidsgeschikt wordt verklaard, geldt alsnog het recht op (een gedeelte van) de ww-gelden die 
Welstand en Monumen ten M idden Neder land heeft gereserveerd (art. 79 van de 
werkloosheidswet) . 

Geldlening 

Saldo 1 januari 2011 
Aflossing 2011 

Saldo 31 december 2011 

€ 10.321 
€150.123 

€139.802 

De geldlening is op 14 juni 2001 afgesloten ten behoeve van f inancier ing van het kantoorpand te 
Bunnik. De lening heeft een loopti jd van 20 jaar en een rentepercentage van 5,45%. 
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Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheff ingen en sociale verzekeringen december € 36.339 
BTW aangifte december 17.944 

Totaal € 54.283 

Overige schulden en overlopende passiva 

Over lopend deel 2011 rente geldlening € 4.169 

Totaal € 4.169 
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3 Staat van baten en lasten 2011 

Baten Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd 
2010 2011 2011 

Welstandsadviezen 749.802 760.000 642.494 
Monumentenadvisering, incl. steunpunt 219.947 260.000 171.977 
Overige inkomsten 56.287 20.000 47.067 
Rentebaten 666 2.000 2.636 
Bijdrage uitgetreden gemeente 
Onttrekking best. res. bedrijfsmiddelen 30.841 

Totaal baten 1.026.702 1.072.841 864.174 

Lasten 

Bureau- en administratiekosten 
Personeelskosten 
Bestuurskosten 
Subcommiss ies 
Onvoorzien 
Verschi l lenrekening 

153.173 
645.272 

26.782 
145.034 

181.236 
696.613 

43.000 
147.000 

4.992 

158.534 
596.431 

18.645 
129.124 

155-

Totaal lasten 970.261 1.072.841 902.579 

Rekeningsaldo voor bestemming 56.441 38.405-
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4 Resultaatbestemming 2011 

Gerealiseerd resultaat voor bestemming 

Werkelijke toevoegingen (+) en onttrekkingen (-/-) aan reserves 

Bestemmingsreserve vaste bedrijfsmiddelen 
Afschrijving vervanging bedri j fsmiddelen - / - € 28.776 
Jaarlijkse dotat ie + € 20.000 
Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte 
Kosten 2011 -/- € 0 
Jaarlijkse dotat ie + € 8.297 

Algemene reserve 
Aanvul l ing tot maximum stand t.l.v. resultaat 2011 + € 18.794 

Gerealiseerd resultaat na bestemming 
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VERGELIJKING BEGROTING-REKENING in € 

LASTEN 

volgnr. omschrijving gerealiseerd geraamd gerealiseerd 
2010 2011 2011 

400 BURO- EN ADMINISTRATIEKOSTEN 
1 porti 4.802 5.000 3.792 
2 telefoon, communicatie/internet 4.520 5.500 4.422 
4 a. verlichting en verwarming kantoor 4.616 6.000 5.133 

b. onderhoud kantoor, dotatie aan voorziening 11.000 11.000 11.000 
c. afschrijving kantoorgebouw 9.788 10.321 10.321 

afschrijving aanpassing kantoor (2008) 3.200 3.200 3.200 
d. rente geldlening 8.423 7.874 7.874 

5 kosten kantoor + inrichting 14.521 10.000 15.481 
inkoop t.b.v. steunpunt 1.023 2.000 1.952 

6 verzekeringen 676 2.000 1.100 
bankkosten 419 500 300 

7 belastingen 2.302 3.000 2.580 
8 kantoorbehoeften 9.128 10.000 7.521 
9 kosten kontrole 5.300 6.000 7.700 

10 kontributies 17.400 16.000 16.915 
11 a. aanschaf/onderhoud apparatuur en SW 23.584 20.000 21.828 

b. reservering t.b.v. vervanging bedrijfsmiddelen 20.000 
c. afschrijving vaste bedrijfsmiddelen 27.341 30.841 28.776 

12 loonadministratie 1.784 2.000 1.811 
13 extern advies 3.348 10.000 6.829 

410 PERSONEELSKOSTEN 
1 salarissen kantoorpersoneel 538.980 550.000 531.352 
3 inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadv. 48.634 75.000 11.421 

werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt 174 5.000 2.800 
6 reiskosten personeel 42.614 40.000 42.221 
7 arbodienst 1.013 1.000 963 
8 vervanging bij ziekte/vakantie 2.807 13.613 5.316 

ontslagvergoeding/ww-gelden (voorziening) 
wervingskosten personeel 812 

10 vorming en opleiding 11.050 10.000 1.545 
11 werkbezoek 2.000 

420 BESTUURSKOSTEN 
1 kosten AB en DB 5.367 8.000 6.377 
2 kosten public relations 21.415 35.000 12.268 

430 SUB-COMMISSIES 
1 presentiegelden 115.911 120.000 102.033 
2 reis- en vergaderkosten 9.351 10.000 9.360 
3 monumentencommissies 16.256 15.000 17.576 
4 commissie ex art. 21 G.R. 
5 bijeenkomsten 3.516 2.000 

450 onvoorzien 4.992 

900 rekeningsaldo voor bestemming 56.441 -38.405 

1.026.701 1.072.841 864.174 
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VERGELIJKING BEGROTING-REKENING IN € 

BATEN 

volgnr. omschrijving gerealiseerd 

2010 

geraamd 
2011 

gerealiseerd 

2011 

400 onttrekking bestemmingsreserve vervanging 
bedrijfsmiddelen i.v.m. afschrijvingen 

30.841 

800 leges uitgebrachte welstandsadviezen 

leges uitgebrachte principeadviezen 

715.326 

34.476 

730.000 

30.000 

602.610 
39.884 

820 monumenteninkomsten 126.187 160.000 71.985 

steunpunt 93.760 100.000 99.992 

830 overige inkomsten 56.287 20.000 47.067 

840 rentebaten 666 2.000 2.636 

1.026.701 1.072.841 864.174 
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 

TOELICHTING OP DE LASTEN 

Personeelskosten 
Salarissen kantoorpersoneel 
Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. monumentenadviser ing 
Werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt 
Inhuur tijdelijk personeel vervanging bij z iekte/vakant ie 
Reiskosten personeel 
Opleiding en overig 
Overig 

€531.352 
11.421 

2.800 
5.316 

42.221 
1.545 
1.775 

Totaal €596.430 

Aan salarissen kantoorpersoneel is ruim € 18.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil 
wordt met name veroorzaakt door het niet invullen van de 0,4 fte vacatureruimte. 

Presentiegelden 
Als gevolg van het verminderde aantal plannen voor welstandsadviser ing, hebben er minder 
commissievergaderingen plaatsgevonden dan geraamd. Er is bijna € 8.000 minder uitgegeven dan 
geraamd. 
Hoewel er ook fors minder monumentenplannen zijn ingediend, is er wel een extra 
monumentencommiss ie in het leven geroepen als gevolg van de gemeentel i jke herindel ing 2011 van 
de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. De voormal ige gemeenten Abcoude, Breukelen 
en Loenen hadden alle drie een eigen monumentencommiss ie , los van onze organisatie, en zijn alle 
drie gemeenten met veel monumenten . De verwacht ing was op dat moment dat er veel 
monumentenaanvragen extra bij zouden komen. Een belangrijke voorwaarde van de nieuwe 
gemeenten om hun monumentenadviser ing bij W M M N onder te brengen, was dat zij samen een 
nieuwe commissie zouden krijgen. 

TOELICHTING OP DE BATEN 

Ontvangsten uit welstandsadviezen 

In 2011 was nog steeds sprake van een slechte markt voor adviesaanvragen, terwij l tegelijkerti jd 
door gewijzigde wetgeving, het vergunningvrij bouwen toenam. Bovendien heeft de gemeente 
Houten besloten de welstandstoezicht op een andere manier vorm te gaan geven, waardoor de 
inkomsten vanuit die gemeente in het 2 6 halfjaar gereduceerd zijn tot praktisch nihil. 

Het aantal adviesaanvragen was praktisch gelijk aan dat van 2010, de opbrengst per plan was echter 
fors lager. Het aantal pr incipeaanvragen is wel gestegen doordat er een duideli jke t rend bestaat om 
meer zaken te bespreken ti jdens voorover leg. Bovendien worden niet meer al leen de geschreven 
adviezen in rekening gebracht, maar ook vol ledig ui tgewerkte plannen die in voorover leg worden 
voorgelegd en die ter plaatse worden goedgekeurd. De totale opbrengst voor welstandsadviser ing 
2011 is ruim € 118.000 lager dan geraamd. 

Ontvangsten uit monumentenadviezen 
In 2011 was duidelijk te merken dat ook gemeenten getroffen worden door allerlei bezuinigingen. 
De inkomsten uit monumentenadviser ing zijn ruim € 88.000 lager dan geraamd. Tegenover deze 
lagere inkomsten, staan ook lagere uitgaven aan inhuur tijdelijk personeel (ruim € 63.000 minder). 
De t rend is echter dat de inkomsten dalen. 
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Steunpunt Monumenten 
In 2007 is het Steunpunt Monumen ten en Archeologie van de grond gekomen. In het ver leden 
werden veel van de werkzaamheden die behoren bij een dergelijk steunpunt -al dan niet betaald-
reeds door W M M N verricht. De kosten voor het Steunpunt die bestaan uit door W M M N gemaakte 
uren en inkopen, worden gedragen door het voormal ige Erfgoedhuis (nu onderdeel van Landschap 
Erfgoed Utrecht) en worden op declarat iebasis door hen aan W M M N vergoed. 
De inkomsten van het Steunpunt waren in 2011 overeenkomst ig de raming. 

Overige advisering 
De inkomsten uit overige advisering zijn ruim € 27.000 hoger dan begroot. Dit is te danken aan het 
feit dat rayonarchitecten meer werkzaamheden hebben verricht op het gebied van advisering inzake 
beeldkwal i te i tp lannen, het zitting hebben in kwali tei tsteams, begeleiding van aanpassing 
welstandsnota 's, etc. 
In 2010 waren de inkomsten nog hoger dan in 2011 doordat de gemeenten Laren en Blaricum in het 
grootste gedeelte van 2010 diensten bij ons afnamen op basis van uurtarief. Vanaf 1 oktober 2010 
organiseert Welstand en Monumen ten een gezamenli jke BEL-commissie Ruimteli jke Kwaliteit, die 
onder andere gecombineerde wels tand- en monumentenadv iezen uitbrengt en die qua f inanciering 
gelijk loopt aan de andere commissies. 
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OVERIGE GEGEVENS 
1 Opbrengsten welstandsadviezen, incl. principe 

Werkelijk 
2010 

Geraamd 
2011 

Werkelijk 
2011 

Aantal 
welstands 
aanvragen 
2010 

Aantal 
welstands 
aanvragen 
2011 

Januari 64.898 63.333 79.962 324 397 

februari 63.342 63.333 63.021 383 339 

maart 66.143 63.333 69.619 431 559 

april 62.851 63.333 53.412 419 477 

mei 52.529 63.333 61.447 355 428 

juni 51.933 63.333 55.210 364 339 

juli 73.515 63.333 58.038 443 391 

augustus 77.864 63.333 47.099 363 295 

september 51.565 63.333 38.405 287 281 

oktober 72.035 63.333 30.436 344 289 

november 68.031 63.333 42.210 347 339 

december 45.174 63.333 43.635 254 253 

749.880 760.000 642.494 4.314 4.387 

OPBRENGSTEN WELSTANDSADVIEZEN 
CUMULATIEF 

Werkelijk 
2010 

Geraamd 
2011 

Werkelijk 
2011 

Aantal 
welstands 
aanvragen 
2010 

Aantal 
welstands 
aanvragen 
2011 

januari 64.898 63.333 79.962 324 397 

februari 128.240 126.667 142.983 707 736 

maart 194.383 190.000 212.602 1.138 1.295 

april 257.234 253.333 266.014 1.557 1.772 

mei 309.763 316.667 327.461 1.912 2.200 

juni 361.696 380.000 382.671 2.276 2.539 

juli 435.211 443.333 440.709 2.719 2.930 

augustus 513.075 506.667 487.808 3.082 3.225 

september 564.640 570.000 525.213 3.369 3.506 

oktober 636.675 633.333 556.649 3.713 3.795 

november 704.706 696.667 598.859 4.060 4.134 

december 749.880 760.000 642.494 4.314 4.387 
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2 In rekening gebrachte welstandsadviezen per gemeente van 1 januari t/m 31 december 2011 

gemeente adviezen ontvangen te vorderen te vorderen 

1 / 1 - 3 1 / 1 2 1/1 - 31/12 31-12-2011 31-12-2011 

ex btw ex btw ex btw incl. btw 

Baarn 22.940 20.858 2 082 2.477,45 

De Bilt 36.630 31.736 4 894 5.823,86 

Blaricum 15.357 10.420 4 937 5.875,59 

Bunnik 17.448 14.184 3 263 3.883,47 

Bunschoten 24.544 22.675 1 868 2.223,44 

Eemnes 5.740 2.929 2 811 3.344,65 

Houten * 19.124 19.124 0 0,00 

Laren 18.872 17.262 1 610 1.916,14 

Leusden 27.115 22.861 4 254 5.062,38 

Lopik 18.012 16.955 1 057 1.257,88 

Mont foor t 16.441 10.576 5 866 6.979,99 

Nieuwegein 25.520 24.680 840 999,81 

Oudewater 15.987 13.870 2 117 2.519,37 

Renswoude 7.905 6.654 1 250 1.488,02 

Rhenen 21.345 21.018 327 388,97 

De Ronde Venen 34.998 31.663 3 335 3.968,18 

Stichtse Vecht 48.193 45.229 2 964 3.527,10 

Utrechtse Heuvelrug 46.412 43.092 3 321 3.951,47 

Veenendaal 50.548 49.862 686 816,14 

Woerden 56.338 51.270 5 068 6.031,42 

Woudenberg 17.309 16.593 717 852,99 

Wijk bij Duurstede 20.640 17.504 3 136 3.732,04 

IJsselstein 20.419 19.290 1 129 1.343,32 

Zeist 54.658 49.331 5 327 6.338,75 

€ 642.494 € 579.635 € 62 859 € 74.802,43 

* Vanaf 1 juli 2011 heeft Houten geen enkel advies meer voorgelegd aan Welstand en Monumen ten 

M idden Neder land 
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Staat van materiële vaste activa met een economisch nut, rekening 2011 
omschrijving jaar 

van investering/ 
aanschaf 

aanschafwaarde afschrijvings
maatstaf 

boekwaarde 
01-01-2011 

afschrijving 
2011 

boekwaarde 
31-12-2011 

jaar van 
vervanging 

gebouwen 
kantoorgebouw, aankoop 1992 328.219,00 30 jaar annuïteit 150.123,00 10.321,03 139.801,97 

kantoorgebouw, aanpassing 2008 80.000,00 4% 73.600,00 3.200,00 70.400,00 

totaal gebouwen 328.219,00 223.723,00 13.521,03 210.201,97 
andere vaste bedrijfsmiddelen 
frankeermachine 2006 1.916,50 10% 958,25 191,65 766,60 2016 

IWO II ontwikkelingsfase 2007 26.154,00 25% 6.538,50 6.538,50 0,00 

vervanging meubilair 2008 60.000,00 10% 48.000,00 6.000,00 42.000,00 2018 

IWO l/ll ontwikkelkosten 2007 
IWO l/ll ontwikkelkosten 2008 
IWO l/ll ontwikkelkosten 2009 
IWO II eindafrekening 

2008 
2009 
2009 
2009 

3.095,86 
8.520,14 
8.860,03 
2.735,36 

25% 
25% 
25% 
25% 

773,97 
4.260,07 
4.430,01 
1.367,68 

773,97 
2.130,04 
2.215,01 

683,84 

0,00 
2.130,04 
2.215,00 

683,84 

vervanging p.c.'s + server 2009 35.231,98 25% 26.423,98 8.808,00 17.615,99 2013 

IWO l/ll ontwikkelkosten 2010, na eindafr. 
IWO 1, eindafrekening 2010 
IWO II, eindafrekening 2010 

2010 
2011 
2011 

7.974,22 
-3.081,30 

845,33 

25% 
25% 
25% 

7.974,22 
0,00 
0,00 

1.993,56 
-770,33 
211,33 

5.980,67 
-2.310,98 

634,00 

vervanging telefooncentrale 2011 7.800,00 10% 0,00 0,00 7.800,00 2021 

IWO 1/2 ontwikkeling 2011, voorschot 2011 4.461,58 25% 0,00 0,00 4.461,58 

totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 164.513,70 100.726,68 28.775,56 81.976,84 
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4 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Welstand en Monumen ten M idden Neder land heeft een aantal verpl icht ingen lopen, te weten: 

Verplichting: Kosten per maand: 
Schoonmaak van het pand € 926 
2 leaseauto's (excl. Brandstof) 1.166 
2 leasekopieerapparaten 528 
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5 Controleverklaring 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 
Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland te Bunnik gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 
met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en Monumenten 
Midden Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid 
houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva 
getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in 
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder 
verordeningen. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming 
van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

35 



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de 
redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 
7 B A D O is deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en 
Monumenten Midden Nederland een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in 
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, 
alsmede de balansmutaties over 2011 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 
met de begroting en met de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder 
verordeningen. 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 26 maart 2012 

Ernst & Young Accountants L L P 

w.g. drs. J .M.A. Drost R A 
Partner 
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JAARREKENING 2011 
Vastgesteld in de vergadering van het A lgemeen Bestuur van 27 juni 2012 

M . v.d. Groep, voorzi t ter 

Ir. A. Tom, secretaris 
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