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STRATEGIEKAART 

Waar gaan we voor en waar staan we voor? 

Dit betekent dat wij staan voor een zelfstandig Woudenberg dat ambitieus, efficiënt en voortvarend aan de slag 
gaat om het beste te doen voor Woudenberg. We hebben vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en 
organisaties. Samen werken we aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor ons dorp. 
Een dorp waar iedereen mee kan doen, we weerbaar zijn, we omzien naar elkaar en iedereen zich thuis voelt. 
Inwoners ervaren de gemeente als een professionele dienstverlener en partner. Woudenberg is een financieel 
gezonde gemeente met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid. Een gemeente die meedenkt, participeert, 
stimuleert en faciliteert.  

  

Uitvoering binnen 
mogelijkheden wet-  

en regelgeving 

Wat is onze visie voor de komende jaren? 

Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren? 

Leefomgeving 
Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en 
participeren in een functionele leefomgeving  
die veilig en toekomstbestendig is ingericht. 
Een ruimte waar een ieder vrij in kan 
bewegen, die ook beleefd en gevoeld wordt 
als gemeenschappelijk, als openbaar, als van 
ons allen. 

  

Veiligheid 
Woudenberg is een gemeente waarin 
inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, 
omzien naar elkaar en waar respect de 
basisnorm is. En waarin overlast en 
(ondermijnende) criminaliteit een 
uitzondering zijn en indien aanwezig, 
integraal worden aangepakt. 
  

 

Ruimte, wonen en ondernemen 
Een sterk raamwerk van landschappelijke 
en ruimtelijke structuren van 
Woudenberg, door duurzaam verbinden, 
combineren en vernieuwen van 
kwaliteiten. 
 

Dienstverlening 
Inwoners, ondernemers en organisaties 
ervaren de gemeente Woudenberg als 
een professioneel dienstverlener en 
partner. 
 

Samenleving 
Gezondere leefstijl van de inwoners.  
Meer maatschappelijk en sociaal actieve 
inwoners. 
 
Samen met inwoners komen tot meer 
lokale, passende en integrale 
antwoorden op hun 
ondersteuningsvragen. 
 
Minder inzet van specialistische zorg 
door het stimuleren van innovatieve en 
adequate zorgverlening. 
 

Leefomgeving 
Meer positieve beleving van de 
beeldkwaliteit Openbare Ruimte 
(intact, schoon, veilig en groen).  
 
Betere verkeersveiligheid.  
 
Meer klimaat adaptieve maatregelen 
en minder wateroverlast. 
 
Meer bewonersinitiatieven. 

Veiligheid 
Een veiliger Woudenberg. 
 
Betere verbinding tussen zorg en 
veiligheid. 
 
Minder ondermijnende criminaliteit. 
 

Ruimte, wonen en ondernemen 
Ondersteunen van meer duurzaamheid 
voor mens, milieu en markt. 
 
Meer ruimte voor het ontwikkelen van 
passende woningen en bedrijfsaanbod. 
 
Verdere versterking en behoud van het 
ruimtelijk en landschappelijk raamwerk 
van Woudenberg. 
 
Meer facilitering van particulier initiatief 
en gebruik maken van expertise en 
creativiteit van de markt.  
 

 

Dienstverlening 
Gemakkelijker maken  voor inwoners, 
ondernemers en organisaties om 
initiatieven te realiseren. 
Tijdiger betrekken van inwoners, 
ondernemers en organisaties bij het 
opstellen en uitvoeren van beleid. 
Meer digitale dienstverlening en alleen 
persoonlijke dienstverlening waar 
nodig. 
Beter beheer en zorgvuldig gebruik van 
gegevens van inwoners, ondernemers 
en organisaties. 
Effectievere en efficiëntere 
bedrijfsvoering. 
 

Samenleving 
Inwoners doen naar vermogen mee en 
zien om naar elkaar. Waar nodig komt 
de gemeente samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties tot 
collectieve en individuele oplossingen 
voor ondersteuning en zorg. 
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Hoofdlijnen begroting 
 

Algemeen 

Het financiële beeld in deze begroting 2021-2024 is vrijwel onveranderd ten opzichte van de situatie zoals beschreven in de kaderbrief 2021-2024. Door toenemende 

onzekerheden en recente ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, de voorgenomen herijking van het gemeentefonds en de aanhoudende stijging van de kosten in het sociaal 

domein, staat het financieel meerjarenperspectief onder grote druk. Deze beleidsbegroting bevat dan ook geen structureel sluitend meerjarenperspectief. Het financiële 

beeld bevat voornamelijk negatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2020 waarbij de grootste structurele budgetwijzigingen de uitgaven voor leerlingenvervoer, 

de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo en de kosten van ICT zijn. Daarnaast heeft de oplopende korting in het gemeentefonds als gevolg van de herijking een groot nadelig 

effect. De inhoudelijke toelichting op deze en de andere mutaties zijn in de betreffende beleidsprogramma’s opgenomen. 

 

Hierna volgt eerst een overzicht van de uitgangspunten en daarna een samenvatting van de begrotingsresultaten voor de jaren 2021 tot en met 2024. Aansluitend volgt een 

toelichting op de totstandkoming van de begroting met een voorstel over de verwerking van de tekorten en een gedeeltelijke dekking. De geprognosticeerde tekorten zijn 

dermate hoog dat een volledige dekking niet realistisch wordt geacht.  

 

Uitgangspunten samenstellen begroting 

Voor de jaren 2021-2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
(+ = ten opzichte van voorgaand jaar) 

 2021 2022 2023 2024 

1.   Aantal inwoners 13.500 13.650 13.800 13.950 

2.   Aantal woningen  5.500 5.600 5.700 5.800 

3.   Salarissen (jaarlijkse verhoging) + 2,5% + 0% + 0% + 0% 

4.   Prijsstijging kosten derden + 0% + 0% + 0% + 0% 

5.   Prijsstijging energiekosten + 0% + 0% + 0% + 0% 

6.   Renteomslag 0,19% 0,17% 0,04% 0,0% 

7.   Rente nieuwe investeringen 0,19% 0,17% 0,04% 0,0% 

8.   Rente grondexploitaties 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

9.   Tarief OZB woningen + 1.5% + 1,5% + 1,5% + 1,5% 

10. Tarief OZB niet woningen  + 1,5% + 1,5% + 1,5% + 1,5% 

11. Tarief rioolrechten gebruiker           + 2,3% + 2,3%  + 2,2% + 2,2% 

12. Tarief rioolrechten eigenaar           + 2,3% + 2,3% + 2,2% + 2,2% 

13. Tarief afvalstoffenheffing (240 liter restafval container)             + 6% + 2% +2% +2% 

14. Tarief toeristenbelasting (per overnachting)  + 2% + 2% + 2% + 2% 

15. Tarief hondenbelasting (per hond) + 2% + 2% + 2% + 2% 

 

Begrotingsresultaten 2021-2024: meerjarenperspectief niet sluitend 

De beginstand van de begroting 2021-2024 is gelijk aan de eindstand van de vastgestelde begroting 2020-2023 en de tussentijdse raadsbesluiten van november 2019 tot en 

met juli 2020 welke gevolgen hebben voor de begroting 2021 en de volgende jaren. Gemeente Woudenberg verwacht de komende jaren fors meer uit te geven dan de 

verwachte beschikbare middelen. Het tekort in 2021 is € 1.055.000 en voor 2022 tot en met 2024 wordt jaarlijks een tekort van € 899.000 oplopend naar € 949.000 

verwacht. Cumulatief is het resultaat € 3.820.000 negatief. De totstandkoming van de begroting 2021-2024 ziet er financieel als volgt uit: 
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Begrotingsresultaten (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 Totaal  

Vaststelling begroting 2020-2023 (raad oktober 2019) -24 17 267 267 527  

             

Tussentijdse aanpassingen naar aanleiding van raadsbesluiten            

Investeringskosten IHP-onderwijs (raadsbesluit mei 2020) 0 -47 -47 -47 -141 verwerkt in programma 1 

             

Begrotingsresultaten (inclusief tussentijdse raadsbesluiten) -24 -30 220 220 386  

             

Voorgestelde aanpassing budgetten:            

Programma 1 Samenleving -1.035 -1.022 -995 -995 -4.046  

Programma 2 Leefomgeving -71 -77 -72 -74 -294  

Programma 3 Veiligheid -49 -44 -36 -36 -165  

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen -217 901 28 -210 502  

Programma 5 Dienstverlening -520 -885 -1.161 -1.383 -3.949  

Algemene dekkingsmiddelen 947 1.235 1.199 1.389 4.770  

Reserves -86 -977 -100 139 -1.024  

            +  = begrotingsoverschot 

Begrotingsresultaten definitief -1.055 -899 -917 -949 -3.820 -  = begrotingstekort 

 

Indien een gemeente een begroting vaststelt die niet reëel en niet structureel sluitend is, komt de betreffende gemeente in principe niet (langer) in aanmerking voor 

repressief toezicht. Na vaststelling van de begroting vindt er zo snel mogelijk bestuurlijk overleg plaats tussen de provincie en de gemeenteraad. Na dit overleg zal de 

provincie een besluit nemen over wel of geen preventief (verscherpt) toezicht. Bij een niet reële en niet structureel sluitende begroting zal onze toezichthouder, de 

provincie Utrecht, de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg vragen aanvullende maatregelen te nemen om de begroting reëel en structureel sluitend te krijgen. De 

provincie zal aan de gemeente vragen met een herstelplan te komen. De gemeente is vrij om zelf te bepalen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om de 

begroting reëel en structureel sluitend te krijgen. Na beoordeling van het herstelplan zal de provincie een besluit nemen of de gemeente Woudenberg wel of niet langer 

onder preventief toezicht blijft staan. In het raadsvoorstel geven wij u een toelichting op het bestuurlijk overleg met provincie Utrecht. 

 

Vooruitkijken: komen tot een reële en sluitende meerjarenbegroting 2022-2024 
Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat Woudenberg bij het eerste begrotingsjaar een indexering toepast en bij de overige begrotingsjaren 

niet. Dit houdt in dat bij het opstellen van de begroting de budgetten voor het eerste jaar worden bepaald op bestaand budget inclusief aanpassing als gevolg van 

beleidsontwikkelingen en indexering (loon- en prijsstijging). De budgetten in de jaren erna zijn in principe hetzelfde als het budget van het eerste jaar; een verwerkte 

indexering wordt in de jaren erna niet nogmaals toegepast. Deze methodiek wordt zowel aan de uitgavenkant als de inkomstenkant van de begroting toegepast.1   
 

 

 

 
1 Voor een aantal specifieke budgetten is dit anders. Zo lopen de bedragen voor de budgetten van sport en de bibliotheek in de meerjarenbegroting wel op als gevolg van toegepaste jaarlijkse indexering. Hier 

tegenover staat dat de extra inkomsten voor OZB ook zijn doorgerekend en inclusief indexering zijn verwerkt in de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2022-2024 wordt deze methodiek opnieuw bekeken. 
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Wat betekent het verschil tussen begroten zonder indexeringen voor het tekort? 

Het effect van het hanteren van het uitgangspunt van indexering voor het eerste jaar en geen indexering voor de jaren erna, laat zich het beste zien aan de hand van een 

voorbeeld. Zoals hierna in beleidsprogramma 1 is verwerkt, is ten aanzien van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo voor alle vier de jaren een verwacht tekort van € 720.000 

opgenomen. De cijfers uit de jaarrekening 2019 zijn hierbij als uitgangspunt genomen en deze zijn doorgerekend met een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijgingen 

en een gedeelte autonome groei. Op basis van deze berekening wordt verwacht dat de zorgkosten in 2021 € 720.000 hoger uitgevallen dan het huidige bedrag in de 

begroting 2020. Omdat voor de jaren 2022-2024 wordt uitgegaan van geen indexering, is de bijstelling van € 720.000 aldus voor alle vier de jaren hetzelfde verwerkt.  

 

Doordat de zorgkosten een dermate groot looncomponent bevatten, is het echter reëel om te verwachten dat – bij een gelijkblijvende zorgvraag – de zorgkosten in 2022 en 

verder, oplopen. De lonen en prijzen stijgen immers. Doordat met deze indexering voor de jaren 2022 tot en met 2024 in deze begroting geen rekening is gehouden, 

bevatten de begrotingen de komende jaren zeer waarschijnlijk wederom een nadelige bijstelling van de zorgkosten. De praktijk laat zien dat de afgelopen jaren de 

zorgkosten flink zijn gestegen als gevolg van forse indexeringen (loon- en prijsstijgingen).   

 

Vooruitkijken op basis van realistische kostenontwikkeling is nodig 

Inzicht in wat er op ons afkomt juist in deze tijd onontbeerlijk. Daarom hebben wij u bij de kaderbrief door middel van bijlage zeven inzicht gegeven in de 

kostenontwikkeling sociaal domein voor de jaren 2020 tot en met 2024. Deze bijlage is opnieuw gevoegd bij het raadsvoorstel voor vaststelling van de beleidsbegroting 

2021-2024. Hierboven is beschreven dat we alleen in het eerste jaar indexering verwerken. Voor de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo hebben we berekend wat het betekent 

als de indexering voor loon- en prijsontwikkeling wel doortrekken voor de meerjarenbegroting. De cijfers uit de jaarrekening 2019 zijn wederom als uitgangspunt genomen 

en jaarlijks is opnieuw een indexering voor lonen- en prijzen toegepast en is voor een gedeelte rekening gehouden met een autonome groei. Op basis van deze berekening 

is het de verwachting dat de zorgkosten in 2024 uitkomen op € 9.329.000. In vergelijking met de budgetten uit de begroting 2020 is dit € 1.910.000 hoger. Terwijl in de 

voorliggende begroting – uitgaande van alleen indexering in 2021 – voor 2024 “slechts” een negatieve bijstelling van € 720.000 is opgenomen. 

 

Maatregelen: bezuinigingen en inkomstenverhogingen zijn onvermijdelijk 
Bij onveranderd beleid en zonder een aanzienlijke en structurele verhoging van de inkomsten, laat de begroting een fors tekort zien. Als we realistisch vooruitkijken met 

meerjaren indexering stijgt het tekort nog veel meer. Het getuigt van verantwoord besturen om hiermee rekening te houden en met maatregelen het tekort te herstellen. 

Dit vraagt vergaande maatregelen waarover in de raadsvergadering van 2 juli jl. al is gedebatteerd. De volgorde die daarbij is besproken kent drie stappen, 1. in te zetten op 

extra geld vanuit het Rijk, 2. indien dit onvoldoende is, een bezuinigingsdialoog te starten. Als 1 en 2 onvoldoende opbrengen over te gaan tot 3. verhoging van 

gemeentelijke belastingen.  

 

1. Zicht op extra middelen vanuit het Rijk is onzeker  

Hoewel minister Ollongren in haar brief van 31 augustus jl. duidelijk aangeeft dat de financiële positie van medeoverheden haar aandacht heeft en ook de komende tijd 

haar volle aandacht blijft houden, zijn de maatregelen die in genoemde brief worden aangekondigd voornamelijk een incidentele compensatie voor de coronacrisis. Voor de 

structurele financiële druk die gemeenten ervaren, wordt een aanvullend en verdiepend onderzoek gedaan naar de financiële positie en het voorzieningenniveau van 

gemeenten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit verdiepende onderzoek wordt gekeken of gemeenten extra financiële middelen nodig hebben. Daarnaast loopt het 

onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds nog.  
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De afgelopen periode is het college verder gegaan om via verschillende kanalen de financiële urgentie voor het Haagse voetlicht te brengen. Active deelname van de 

wethouder financiën aan de VNG-commissie financiën en via de lijnen van de landelijke politieke partijen, zijn hier voorbeelden van. Daarnaast vinden half september zowel 

op ambtelijk als bestuurlijk niveau gesprekken met de provincie plaats.  

 

Het zicht op extra structurele middelen vanuit het Rijk is en blijft dus onzeker en vooruitlopend hierop moeten we er op voorsorteren dat het Rijk de tekorten niet volledig 

gaat compenseren. 

 

2. Bezuinigingsoperatie moet ingezet worden 

 

Financiële opgave en noodzaak voor transformatie in het sociaal domein is groot 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het sociaal domein. Het doel daarvan was zowel winst in efficiëntie (goedkoper) als transformatie (betere en nabije zorg). 

De rijksoverheid heeft vooraf een inschatting gemaakt van de te behalen winst en een korting toegepast op de budgetten die overgingen naar gemeenten. We zien dat het 

budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van wetten in het sociaal domein niet in balans is met de uitgaven en het is reëel om te veronderstellen dat de zorgkosten 

alleen al door loon- en prijsindexeringen blijven stijgen. Daarmee is duidelijk dat er een opgave ligt binnen programma 1. Los van de doorstijgende kosten, ligt er ook een 

opgave in de transformatie van zorg: meer nabij, beter, goedkoper en met meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners. Dit sluit aan bij de oorspronkelijke opdracht bij 

de decentralisaties in 2015 en het Beleidskader Sociaal Domein. De steeds verdere stijging van de zorgkosten is onhoudbaar en de manier waarop de zorg nu is 

georganiseerd draagt onvoldoende bij aan dat wat wij willen bereiken.  Dit vraagt om een maatschappelijk gesprek. Zo kunnen inwoners samen bepalen hoe de beschikbare 

middelen ingezet moeten worden.   

 

Starten met bezuinigingsdialoog over programma 1 Samenleving – november 2020  

Het voorstel is om dit maatschappelijke gesprek te voeren door middel van een bezuinigingsdialoog. Zie voor de procesbeschrijving en de kaders het raadsvoorstel over de 

bezuinigingsdialoog dat gelijktijdig met deze begroting voorligt voor besluitvorming.  

 

Het voorstel is om dit najaar te starten met de bezuinigingsdialoog met geplande besluitvorming in mei 2021. Zoals eerder genoemd wordt voor 2021 een tekort van            

€ 720.000 verwacht ten opzichte van de budgetten in de begroting 2021 en loopt dit tekort op basis van de kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024 op tot € 1,9 

miljoen in 2024. Gezien de geprognosticeerde omvang van de zorgkosten in 2024 van € 9.329.000, is het onrealistisch om een bezuiniging van op termijn € 1,9 miljoen in 

zijn totaliteit aan inwoners, organisaties en partners binnen programma 1 samenleving te vragen. Dit sluit aan bij het door de gemeenteraad unaniem aangenomen 

amendement van 2 juli 2020. Daarnaast is het tekort in combinatie met de onzekerheden omtrent de herijking van het gemeentefonds niet binnen de totale begroting van 

de gemeente op te vangen.  

 

Daarom wordt voorgesteld om de opgave op programma 1 Samenleving voor 2022 vast te stellen op het bedrag zoals dat nu in de begroting is opgenomen, namelijk            

€ 720.000 en de opgave te laten oplopen tot € 1,5 miljoen in 2024. Gezien de reeds gemaakte afspraken en beschikkingen die al zijn afgegeven, wordt voor 2021 geen 

financiële opbrengst geraamd uit de bezuinigingsdialoog. Mochten er uit de dialoog evenwel voorstellen komen welke in 2021 geeffectueerd kunnen worden, worden deze 

in de eerstvolgende financiële tussenrapportage 2021 opgenomen. Aanvullende maatregelen zijn dan nog steeds nodig over de overige programma’s.  

 

Taakstellende bezuiniging op Programma 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering opnemen  

Verder stelt het college voor om de ambtelijke organisatie de opdracht te geven om een taakstellende bezuiniging te realiseren binnen Programma 5 Dienstverlening en 

bedrijfsvoering. De manier waarop deze bezuiniging wordt gerealiseerd is deels afhankelijk van de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog. In de dialoog kunnen immers 
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niet-wettelijke taken die de gemeente uitvoert ter discussie worden gesteld. Voorts vraagt het heroverweging van de ambitie op dienstverlening, bedrijfsvoering en 

informatiebeleid. Het voorstel is dan ook om vanaf 2022 een taakstellende opgave van € 35.000 oplopend naar € 100.000 in 2024 op te nemen.  

 

Starten met bezuinigingsdialoog over programma 2 t/m 4 – najaar 2021 

Zoals hiervoor aangegeven, is het Rijk in afwachting van de resultaten van een aanvullend en verdiepend onderzoek naar de financiële positie en het voorzieningenniveau 

van gemeenten. Daarnaast loopt het onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds nog. Beide uitkomsten zijn van grote invloed op de meerjarige financiële situatie 

van de gemeente waarbij de kans groot is dat pas een nieuw kabinet zal beslissen over extra geld voor gemeenten. Daarom is het voorstel om de bezuinigingsdialoog over 

de overige programma’s 2 tot en met 4 te starten zodra er meer duidelijk is over de resultaten van genoemde onderzoeken en of gemeenten daadwerkelijk extra financiële 

middelen gaan ontvangen. Pas dan is de omvang van het mogelijk resterende tekort voldoende duidelijk en is daarmee ook de opgave helder voor de overige beleids-

programma’s. Naar verwachting kan de bezuinigingsdialoog over de programma’s 2 tot en met 4 dan in het najaar 2021 starten.  

 

3. Inkomsten verhogen door extra stijging OZB met 8,5% in 2021 

Omdat de eerste financiële opbrengsten van de bezuinigingsdialoog pas in 2022 worden ingeboekt, is het van belang om ook voor 2021 te kijken naar extra inkomsten. 

Hierdoor is het laatste onderdeel van het totale voorstel een verhoging van de OZB. Met een verhoging van de OZB dragen alle inwoners en bedrijven in 2021 bij aan de 

beperking van de afbouw van het voorzieningenniveau. Daarom wordt voorgesteld om de OZB te verhogen met 8,5% boven op de al ingeboekte verhoging van de 

inflatiecorrectie ter grootte van 1,5%. In de kadernota 2022 wordt daarnaast bekeken of de hoogte van de inflatiecorrectie (jaarlijks 1,5%) nog passend is.  

 

Opbrengst van de maatregelen 
De opdracht aan de dialooggroep om vanaf 2022 een minimale bezuiniging te realiseren op programma 1 van € 720.000, de taakstellende bezuiniging op programma 5 

Dienstverlening en bedrijfsvoering vanaf 2022 van € 35.000 oplopend naar € 100.000 in 2024, de OZB-verhoging met 8,5 % vanaf 2021 en de incidentele onttrekking uit de 

reserve dorpsvoorzieningen van € 145.000 in 2021 laten het volgende beeld zien over de begrotingsresultaten 2021-2024:  

 

 
 
* Dit overzicht sluit aan bij het uitgangspunt dat alleen in het eerste jaar wordt geïndexeerd. Dit leidt ertoe dat bovenstaande cijfers een rooskleuriger beeld geven dan de realiteit voor vier jaar.  

* De taakstelling op programma 1 Samenleving is verwerkt conform de uitgangspunten voor de begroting, waarbij alleen in het eerste jaar indexering wordt toegepast.  

* In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten alsmede van de resultaten van het onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds, is in 

voorgaand overzicht geen financiële taakstelling opgenomen voor de beleidsprogramma’s twee tot en met vier. Met de uitkomsten uit genoemde onderzoeken en de resultaten van de bezuinigingsdialoog over 

programma 1 Samenleving, wordt de omvang van het mogelijk resterende tekort voldoende duidelijk. Daarmee wordt ook de opgave voor de dialoog over de beleidsprogramma’s twee tot en met vier helder.  

* De verwachte herijking van het gemeentefonds is verwerkt voor 50% in de begroting en voor 50% in de risicoparagraaf. Daarnaast laat de risicoparagraaf zien dat de programmarisico’s voor Woudenberg de 

komende jaren aanzienlijk zijn. 

+  = positief Begroting Begroting Begroting Begroting Cumulatief

-  = negatief              bedragen (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024

Saldo begroting 2021-2024 -1.055 -899 -917 -949 -3.820

Extra verhoging OZB 8,5% 209 212 215 218 854

Uitname reserve dorpsvoorzieningen 145 0 0 0 145

Taakstellende bezuiniging bedrijfsvoering/dienstverlening 0 35 70 100 205

Opdracht dialooggroep programma 1 (zonder indexering) 0 720 720 720 2.160

Resultaat * -701 68 88 89 -456
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PROCEDURE BEGROTINGSBEHANDELING  
 
 
De procedure van de begrotingsbehandeling zal als volgt verlopen: 

 
I. Aanbieden begroting 
Uiterlijk 17 september 2020 wordt de beleidsbegroting 2021 digitaal aangeboden aan de raad. Uiterlijk 24 september 2020 worden de commissiestukken via de reguliere 
weg aangeboden aan de raadscommissie en gepubliceerd op de website. 

 
II. Indienen technische vragen 
Uiterlijk maandag 28 september 2020 voor 09.00 uur kunnen de raadsfracties technische vragen indienen bij Simone van der Marck (directeur/gemeentesecretaris) en 
Klaas Wiesenekker (griffier) met een afschrift aan Masja Prins (ondersteuning griffie). De emailadressen zijn s.vandermarck@woudenberg.nl,  
k.wiesenekker@woudenberg.nl en m.prins@woudenberg.nl.  

 
III. Schriftelijke beantwoording technische vragen 
Vrijdag 2 oktober 2020 wordt digitaal de beantwoording van de technische vragen via de raadsgriffier aangeboden aan de raad. 
 
IV. Behandeling in de raadscommissie 
Behandeling beleidsbegroting 2021 (beeldvormend) vindt plaats in de raadscommissievergadering van dinsdag 6 oktober 2020 om 19.30 uur. 
Behandeling beleidsbegroting 2021 (oordeelsvormend) vindt plaats in de raadscommissievergadering van dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur waarbij de raadsfracties 
mondeling hun algemene beschouwingen kunnen inbrengen. 

 
V. Vaststelling in de raad 
Tenslotte is donderdagavond 29 oktober 2020 vanaf 20.00 uur de raadsvergadering gepland, waarin aan de orde komen: 

• alle stukken met betrekking tot de begroting 2021 en de meerjarenbegroting t/m 2024; 

• de voorstellen inzake vaststelling van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting t/m 2024. 

 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:s.vandermarck@woudenberg.nl
mailto:k.wiesenekker@woudenberg.nl
mailto:m.prins@woudenberg.nl
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Beleidsbegroting 
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De programma’s 
 
 
 

Hierna wordt gestart met het onderdeel “trends en ontwikkelingen”. Aansluitend worden zowel inhoudelijk als financieel de beleidsontwikkelingen toegelicht. 
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Samenleving 
Programma 1 

 

Visie van het programma 

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en 
individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg. 

 

Wat houdt het programma in? 
Het programma Samenleving omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de 
Participatiewet en de Jeugdwet en aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.  

 

 
 



12 

 

Trends en ontwikkelingen  
• Het is onzeker, maar niet onrealistisch dat corona ook in 2021 invloed heeft binnen het sociaal domein. Ten eerste omdat de eerste crisis van het voorjaar van 2020 

nog zijn naweeën kan hebben. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mentale en fysieke gezondheid van inwoners en de financiële zelfredzaamheid van inwoners, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. Alhoewel we tijdens de eerste crisis ook gemerkt hebben dat er gezinnen waren, waar het juist goed ging. En waar 
men het plotseling wegvallen van alle prikkels en drukte ervaren heeft als een welkome adempauze. Dit inzicht nemen we mee. Ten tweede omdat, zolang er geen 
vaccin of medicijn is, het risico van nieuwe crises bestaat; 

• De groep ouderen wordt groter en er zijn meer ‘oudere’ ouderen doordat mensen langer blijven leven. Dit zorgt voor een stijging van de zorgvraag door ouderen. 
Daarnaast vraagt dit extra aandacht voor eenzaamheid en mantelzorg; 

• Woudenberg heeft relatief veel inwoners onder de 18 jaar en ook hier zien we de landelijke tendens dat steeds meer jongeren een zorgvraag hebben; 

• Net zoals in heel Nederland groeit in Woudenberg het aantal mensen met een migratieachtergrond. In 2015 had 8,5% van de Woudenbergers een 
migratieachtergrond in 2019 was dat 10%; 

• De groei van het aantal huishoudens is groter dan de groei van het aantal inwoners. Dit komt onder meer door vergrijzing en een sterke toename van één en twee 
persoonshuishoudens.  

 
Wettelijke ontwikkelingen in 2021: 

• Verruiming Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot 
de Wlz, als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Hierdoor gaan er mogelijk mensen die nu onder onze verantwoordelijkheid vallen over naar de Wlz. Het gaat 
hierbij waarschijnlijk om hele kleine aantallen. De financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk; 

• Wet Inburgering: de ingangsdatum staat gepland voor 1 juli 2021. De regierol komt weer bij gemeenten te liggen. De wet beoogt dat nieuwkomers de Nederlandse 
taal sneller leren en op een hoger niveau waardoor integratie beter verloopt; 

• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): de wijziging van de Wgs faciliteert enerzijds de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers met 
als doel vroegsignalering van schulden en creëert anderzijds een grondslag voor de gegevensuitwisseling voor het besluit over de toegang tot en het plan van aanpak 
voor de schuldhulpverlening. 

 

Maatschappelijk effect 1 – Gezondere leefstijl van de inwoners en meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich 
deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral 
uitgaan van het potentieel van de mensen en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) 
problemen te signaleren en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale 
ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, 
maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
De activiteiten binnen het sociaal domein staan beschreven in het uitvoeringsprogramma sociaal domein. De rode draad in dit uitvoeringsprogramma is het verstevigen en 
daar waar nodig uitbreiden van de sociale basisvoorzieningen en het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Ook heeft 
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de inclusieagenda een plaats in het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma moet een bijdrage leveren aan het versnellen van de transformatie in het sociaal 
domein. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2020. In verband met de komende bezuinigingsronde zal het uitvoeringsprogramma in 2021 nog doorlopen. Na afloop 
van de bezuinigingsdialoog zullen de effecten daarvan in een actualisatie worden verwerkt. 
Naar verwachting komt het rijk in het najaar van 2020 met een regeling voor het opstellen van een lokaal preventieakkoord. Doel van de regeling is het stimuleren van de 
beweging van gemeenten en lokale partners naar een gezamenlijke inzet op een gezonde samenleving en het sturen op kwantitatieve doelen. De details van de regeling zijn 
nog niet bekend, maar het voornemen is om van deze regeling gebruik te maken. In het verlengde daarvan onderzoeken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij de 
methodiek Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Door het wegvallen van de jaarlijkse eigen bijdrage voor gemeenten van €5000,- is het aansluiten bij JOGG realistischer 
geworden. De methodiek creëert een gezonde omgeving voor jongeren door een integrale aanpak.  
 
De aanpak om financiële problemen te voorkomen wordt in 2021 geïntensiveerd. De voorgenomen wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het 
mogelijk dat we inwoners proactief ondersteuning aanbieden bij betalingsachterstanden ten aanzien van huur, gas, water en licht en bij zorgverzekeringen. We houden 
rekening met een extra toeloop bij schuldhulpverlening doordat tijdens de coronacrisis veel minder mensen zich hebben gemeld en doordat de economie in 2021 nog niet 
volledig hersteld zal zijn. 
 

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen 
 
Wat willen we bereiken? 
Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dichtbij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van 
een professional) maar gaan naar het huishouden toe (met uitzondering van werk en inkomen) om daar aan de slag te gaan en te komen tot een plan van aanpak. De 
antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk maken. Dit betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met het 
huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden 
bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen, gebaseerd op één plan van aanpak. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Het vliegwiel in het systeem om bovenstaande doelstelling te realiseren is Coöperatie De Kleine Schans. De medewerkers werken vanuit een integrale, generalistische en 
context-gebonden aanpak aan passende oplossingen op de gestelde ondersteuningsvragen. Naast de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, leerplicht en 
leerlingenvervoer richt de coöperatie zich met haar leden op de opgave om te komen tot alternatief lokaal en preventief aanbod dat beter aansluit bij de vragen van 
burgers.  
 
Samen met de breed spectrum zorgaanbieders hebben de zeven regiogemeenten afspraken gemaakt over transformatie binnen de specialistische en dure jeugdzorg. Ten 
aanzien van de rol van de wijkteams hierin heeft de transformatiemanager van de gemeentes met alle zeven gemeenten interviews gehouden en op basis daarvan in beeld 
gebracht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de lokale teams in hun werkproces voor de toegang tot jeugdhulp en de wijze waarop teams omgaan met eigen 
begeleiding. Op basis hiervan wordt de komende jaren gewerkt aan het stroomlijnen van de werkprocessen en een meer eenduidige werkwijze. Een van de eerste 
onderwerpen die in 2021 opgepakt wordt, is het versterken van de begeleidingsfunctie van het sociaal team. Daarbij onderzoeken we of uitbreiding van de 
begeleidingsfunctie van het sociaal team opweegt tegen minder inzet van zorgaanbieders.  
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Tijdens de coronacrisis van het voorjaar 2020 vroegen inwoners minder dan voorheen ondersteuning ten aanzien van werk en inkomen aan het sociaal team. Mensen zaten 
veel thuis en waren gericht op het doorkomen van de coronatijd. We verwachten daarom in 2021 een grotere toeloop naar zowel schuldhulpverlening als ondersteuning 
door het sociaal team. Ook houden we rekening met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen, omdat de effecten van corona zullen doorwerken op de economie. 
Regionaal volgen we daartoe het aantal inwoners met een Werkloosheidswetuitkering. Een grote stijging daar leidt tot een hogere instroom in de bijstand. 
 
Volgens de huidige berichten gaat de nieuwe Wet inburgering in op 1 juli 2021. Na invoering van deze wet ligt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van 
statushouders bij de gemeente. Op landelijk niveau moeten de kaders hiervoor nog duidelijk worden. De voorbereidingen op deze nieuwe wetgeving zijn gaande op zowel 
regionaal als lokaal niveau.  
 
Voor het schooljaar 2021-2022 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor het leerlingenvervoer. Bij deze aanbesteding wordt gekeken naar de voor Woudenberg best 
passende oplossing om het leerlingenvervoer aan te besteden. Deze aanbesteding kan opnieuw plaatsvinden via de regio Eemland maar ook een andere regio of het 
individueel aanbesteden kan een optie zijn.  
 

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening 
 
Wat willen we bereiken? 
Door lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, re-
integratietrajecten en schuldhulpverlening) voorkomen. Indien individuele voorzieningen toch nodig zijn, willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal en passend inzetten. 
Zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Zoals bekend zijn in 2020 samen met de BSA ambitieuze afspraken gemaakt over het realiseren van de transformatie. Voor 2021 vraagt dit in regionaal verband veel van de 
gemeente Woudenberg in het werken aan het bevorderen van de uitstroom, de doorontwikkeling van het lokale team, sturing op de keten en het verbeteren van de 
samenwerking met SAVE/Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen. Daarnaast zullen we toezien op en waar nodig bijdragen aan de realisatie van het 
transformatieplan van de BSA. 
 
Voor 2021 staat de aanbesteding van dagactiviteiten en vervoer en dyslexie op de planning. Met name ten aanzien van de aanbesteding dagactiviteiten en vervoer willen 
we een grote slag maken in de transformatie. Dit vraagt niet alleen wat van de zorgaanbieders, maar ook van ons als gemeente Woudenberg ten aanzien van het opzetten 
van innovatieve vormen van dagactiviteiten en respijtzorg in het voorveld. Voor wat betreft dyslexie willen we samen met de scholen, het samenwerkingsverband en de 
aanbieders werken aan het verbeteren van de huidige aanpak terugdringen van het aantal zorgtrajecten. 
 
Ten aanzien van beschermd wonen (BW) staan we regiobreed voor de uitdaging dat vanaf 2021 de doordecentralisatie van middelen voor BW plaats gaat vinden. De 
middelen die centrumgemeenten (voor ons de gemeente Amersfoort) hiervoor ontvangen, worden vanaf 2021 stapsgewijs verdeeld over alle gemeenten. In de regio 
Amersfoort zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële samenwerking. Momenteel wordt een implementatieagenda opgesteld om vorm te geven aan het 
doel om in het komende decennium het aantal BW-plaatsen met ongeveer twee derde terug te brengen. In 2021 en verder zal deze implementatieagenda door middel van 
concrete projectopdrachten in regionaal verband uitgevoerd worden. Hoewel de voorbereidingen binnen het sociaal domein plaatsvinden, heeft deze wetswijziging ook 
gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Daarom stemmen we de voorbereidingen integraal af. 
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Indicatoren 
 

Indicatoren Definitie Wijze van meten Norm 2020 2021 2022 2023 

In hoeverre zijn inwoners zelf in staat om hulp in het 
eigen netwerk te regelen om problemen in het 
dagelijks leven aan te pakken. 

Score zelfredzaamheid. Deze score is opgebouwd 
uit drie sub-scores: 1. Zelf-zorgend vermogen, 2. 
Zelf-organiserend vermogen en 3. Weerbaarheid. 

Tweejaarlijkse sociale 
kracht monitor 

8,2 (situatie 2017) 8,1 (situatie 2019) > 2019 - > 2021 

In hoeverre nemen inwoners deel aan de maatschappij 
d.m.v. (on)betaald werk, het volgen van een opleiding 
of deelname aan het verenigingsleven.  

Score participatie. Deze score is opgebouwd uit zes 
sub-scores: 1. Zelfstandig werkzaam, 2. Voltijd 
opleiding 18-plussers, 3. Vrijwilligerswerk, 4. Actief 
bij een vereniging, 5. sociaal actief of in een re-
integratieproject en 6. Geen participatie. 

Tweejaarlijkse sociale 
kracht monitor 

8,2 (situatie 2017) 8,5 (situatie 2019) > 2019 - > 2021 

In hoeverre voelt men zich verbonden en heeft men 
sociaal contact met familie, vrienden/kennissen en 
buurtbewoners. 

Score mate van eenzaamheid. Deze score is 
opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Het kunnen 
terugvallen op mensen, 2. Het kunnen vertrouwen 
op mensen, 3. Het nauw verbonden voelen met 
mensen, 4. Het ervaren van leegte, 5. Het missen 
van mensen en 6. Het in de steek gelaten voelen. 

Tweejaarlijkse sociale 
kracht monitor 

8,2 (situatie 2017) 8,2 (situatie 2019) > 2019 - > 2021 

In hoeverre is men tevreden over de geleverde 
informatie, ondersteuning en zorg in het kader van de 
Jeugd, Wmo en participatiewet. 

Overall cliënttevredenheidsscore ten aanzien van 
de Coöperatie, Jeugdzorg, Wmo en 
participatiewet. 

Clientervarings- 
onderzoek 
 

7 jeugdwet 
(jongeren) 
7.5 jeugdwet 
(ouders) 
7.5 participatiewet  
(alle cijfers gaan 
over 2019 - 
meetmoment 
2020)1 

7 jeugdwet 
(jongeren) 
7.5 jeugdwet 
(ouders) 
7.5 participatiewet  
(alle cijfers gaan 
over 2019 - 
meetmoment 
2020)2 

> 2020 > 2021 > 2022 

 

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners  
Verbonden partijen: Coöperatie De Kleine Schans, RWA, GGDrU. 
Relevante samenwerkingspartners: onderwijs, voorschoolse voorzieningen, welzijnswerk, sport- en cultuurverenigingen, kerken, zorgaanbieders, bedrijven.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Voor Wmo is geen rapportcijfer uitgevraagd. 
2 Voor Wmo is geen rapportcijfer uitgevraagd. 
3 Zie ook bijlagen uitvoeringsprogramma. 
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Wat gaat het kosten?  
 

Programma 1  Samenleving Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen 2021 2022 2023 2024 

Lasten -13.839.450 -13.857.362 -13.837.718 -13.821.074 

Baten 1.721.003 1.716.928 1.712.866 1.696.730 

Resultaat progr. 1 voor bestemming -12.118.447 -12.140.434 -12.124.853 -12.124.344 
     

Resultaat in begroting  2020 -11.083.672 -11.071.635 -11.082.723 -11.082.723 
     

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -1.034.775 -1.068.799 -1.042.130 -1.041.621 
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Programma 1 Samenleving                                                                          - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Leerlingenvervoer Ja -40.000              -40.000              -40.000              -40.000              

Vervallen stelpost leerlingenvervoer Ja -70.000              -95.000              -95.000              -95.000              

Subsidie Cultuurhuis (St Kunst en Cultuur) Ja -1.250                 -1.250                 -1.250                 -1.250                 

Subsidie Cultuurhuis (Oudheidskamer) Ja -750                     -750                     -750                     -750                     

Overige kosten bijstand Ja 6.750                   6.750                   6.750                   6.750                   

Inkopen kindplaatsen Ja 5.000                   5.000                   5.000                   5.000                   

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning Ja 6.750                   6.750                   6.750                   6.750                   

Uitvoeringskosten kwaliteitsbeleid Ja 25.000                25.000                25.000                25.000                

Overige maatwerkvoorzieningen Wmo Ja 2.000                   2.000                   2.000                   2.000                   

Regiotaxi Ja 10.000                7.000                   4.000                   1.000                   

Kosten mantelzorg Ja 10.000                10.000                10.000                10.000                

Ouderenwerk

Bedrag naar 

boven 

bijgesteld

19.340                19.340                19.340                19.340                

Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo Ja -720.000           -720.000           -720.000           -720.000           

Stelpost project maatregelen Wmo Jeugd Ja -108.850           -25.959              -                        -                        

Subsidie Coöperatie De Kleine Schans Ja -105.950           -105.950           -105.950           -105.950           

GGDrU

Bedrag naar 

boven 

bijgesteld

-28.934              -28.934              -28.934              -28.934              

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang Ja -3.000                 -3.000                 -3.000                 -3.000                 

Subsidies sport, cultuur en recreatie Nee 3.500                   3.500                   3.500                   3.500                   

Huur sportzalen (onderwijs) Nee 2.000                   1.675                   -                        -                        

Breedtesportgelden Nee -430                     -430                     -430                     -430                     

Uitvoering sportakkoord Nee -10.000              -                        -                        -                        

Voorziening renovatie sportpark De Grift Nee 959                       959                       959                       -15.933              

Inburgering Nee -17.520              -38.938              -42.836              -42.836              

Overhead sociaal domein Nee -26.000              -26.000              -26.000              -26.000              

RWA Nee 3.400                   -22.313              -19.684              -18.581              

Participatie Nee -1.956                 -1.956                 -1.956                 -1.956                 

Loonkosten (verdeling per programma) Nee 15.100                15.100                15.100                15.100                

Kapitaallasten Nee -9.934                 -14.393              -7.739                 18.763                

Overige mutaties Nee -                        -                        -                        -7.204                 

Voorgestelde wijzigingen -1.034.775   -1.021.799   -995.130        -994.621        

Investeringskosten IHP onderwijs (raadsbesluit mei 2020) Ja -47.000           -47.000           -47.000           

Totaal -1.034.775   -1.068.799   -1.042.130   -1.041.621   
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Financiële ontwikkelingen 
 
Leerlingenvervoer 
De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Deze stijging is te verklaren door een toename van de NEA-indexering met 6,7%. De NEA-
indexering is een berekening van de verwachte percentuele kostenstijging van het vervoer. Toepassing van deze indexering op de realisatie 2019 laat zien dat de kosten 
naar verwachting stijgen met € 40.000 per jaar. Verwacht wordt dat de NEA-index de komende jaren weer op normaal niveau komt, tussen de 1,5 en 2%. Hierdoor zullen de 
kosten de komende jaren minder toenemen. 
 
Vervallen stelpost leerlingenvervoer 
De taakstelling op het leerlingenvervoer is ondanks ondernomen acties niet gehaald. Er zijn in het eerste kwartaal 2020 nieuwe maatregelen geïmplementeerd, waarvan 
het effect in de komende periode zichtbaar wordt. Daarnaast wordt het leerlingenververvoer voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw aanbesteed onder begeleiding van 
Inkoopbureau Midden Nederland. 
 
Subsidie Cultuurhuis (St. Kunst en Cultuur) 
Vanaf 2021 is het subsidiebudget niet meer toereikend om de indexeringskosten van de stichting ‘Kunst & Cultuur Woudenberg’ op te vangen. Dit betekent dat vanaf 2021 
jaarlijks cumulatief een bedrag moet worden toegevoegd aan de subsidie van Stichting Kunst & Cultuur.  

Subsidie Cultuurhuis (Oudheidkamer) 
Vanaf 2021 is het subsidiebudget niet meer toereikend om de indexeringskosten van de ‘Oudheidskamer Woudenberg’ op te vangen.  Dit betekent dat vanaf 2021 jaarlijks 
cumulatief een bedrag moet worden toegevoegd aan de subsidie van Oud Woudenberg. 
 
Overige kosten bijstand 
De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de implementatiekosten zijn komen te vervallen. 
In totaal vallen de kosten in de offerte lager uit dan begroot. Dit is voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een 
voordeel op het budget beleid en uitvoering lichte ondersteuning.  
 
Inkopen kindplaatsen 
Voor het inkopen van kindplaatsen in het kader van een Sociaal Medische Indicatie (SMI), is in de afgelopen jaren het budget niet volledig gebruikt. Daarom kan het begrote 
bedrag met € 5.000 worden verlaagd. Met dien verstande dat een SMI-regeling een wettelijke verplichting én een open einde regeling is.  
 
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 
De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de implementatiekosten zijn komen te vervallen. 
In totaal vallen de kosten in de offerte lager uit dan begroot. Dit is voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een 
voordeel op het budget beleid en uitvoering lichte ondersteuning.  
 
Uitvoeringskosten kwaliteitsbeleid 
Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget kan worden volstaan.  
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Overige maatwerkvoorzieningen Wmo  
Dit budget wordt voornamelijk gebruikt voor de inzet van een doventolk. Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget kan worden volstaan.  
 
Regiotaxi 
Uit de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar blijkt dat het budget voor de regiotaxi ruimer is dan de gerealiseerde kosten. Rekening houdend met een stijging van de kosten 
door loon- en prijsindexering kan dit budget voor de komende jaren niet structureel met hetzelfde bedrag, maar wel stapsgewijs verlaagd worden. 
 
Kosten mantelzorg 
De afgelopen jaren is gebleken dat voor de uitvoering van de mantelzorgagenda structureel minder budget nodig was dan in de begroting opgenomen. Een lager budget is 
naar verwachting voldoende om de doelen rondom het ondersteunen van mantelzorgers te verwezenlijken. 
 
Ouderenwerk 
In het overzicht financieel beeld 2021-2024 welke als bijlage bij de kaderbrief is opgenomen, was er € 9.000 ruimte tussen het oorspronkelijke budget en de verwachte 
subsidie voor ouderenwerk vanuit Stichting Welzijn Ouderen. Tijdens het subsidiegesprek heeft SWO aangegeven dat zij zichzelf een extra besparingsopgave van € 10.340 
heeft opgelegd. De totale besparing op het ouderenbudget is hierdoor € 19.340. 
 
Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 
In het financieel beeld 2021-2024 wat als bijlage bij de kaderbrief 2021-2024 is gevoegd, is ter dekking van de hogere uitgaven zorgkosten Jeugdzorg en Wmo een bedrag 
van € 720.000 meegenomen. De cijfers uit de jaarrekening 2019 zijn daarbij als uitgangspunt genomen en deze zijn doorgerekend met een jaarlijkse indexering voor loon- 
en prijsstijgingen. Verder is, met uitzondering van de zorgkosten van de BSA, rekening gehouden met 3% autonome groei per jaar. 
 
Om voor de begroting te bepalen of een bijstelling nodig is ten aanzien van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo wordt doorgaans de eerste prognose van het huidige jaar als 
basis gebruikt. Zoals bij de zomernota 2020 al aangegeven, moet bij het duiden van de eerste prognose van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2020 de nodige 
voorzichtigheid in acht worden genomen. Het effect van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar in de cliëntenaantallen en het aantal nieuwe indicaties. De instroom van 
nieuwe cliënten in maart en april 2020 was laag terwijl eind mei 2020 relatief veel nieuwe indicaties zijn binnen gekomen. Hoe de cliëntenaantallen en het indicatieniveau 
zich de komende periode gaat ontwikkelen, is onzeker.  
 
Om toch een eerste prognose van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo te maken, is een analyse gemaakt op basis van de eerste cijfers 2020 in combinatie met de 
realisatiecijfers van de afgelopen jaren, het declaratiegedrag van zorgaanbieders en een inschatting van het effect van de maatregelen. Deze voorzichtige analyse is 
vervolgens doorgerekend naar 2021. Op grond van deze eerste voorzichtige analyse zouden de zorgkosten in 2021 in lijn zijn met de inschatting uit het financieel beeld 
2021-2024. Echter, omdat het sterk de vraag is hoe de cliëntenaantallen en het indicatieniveau zich de komende maanden gaan ontwikkelen en de inschatting van de 
effecten van de maatregelen moeilijk te voorspellen zijn, is later mogelijk een begrotingsbijstelling voor de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo voor 2021 nodig. 
 
Stelpost project maatregelen Jeugdzorg en Wmo 
De stelpost voor het project maatregelen pijler 4, regionale maatregelen, wordt voor 2021 en 2022 niet geheel gehaald. Uit de gesprekken met de breed spectrum 
aanbieders over nadere afspraken en de doorrekening door KPMG bleek dat er het uitbreiden van het meerjarig budgettair kader door gemeenten noodzakelijk was. Vanuit 
de regio Amersfoort was verdeeld over vier jaren gezamenlijk een bedrag van € 8 miljoen extra nodig is. Voor Woudenberg komt dit neer op € 338.192 over de totale 
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contractperiode van vier jaar. Hierover hebt u in de raadsvergadering van juli reeds een besluit genomen. Van dit bedrag heeft € 108.850 betrekking op 2021 en € 25.958 op 
2022.  Voor de overige maatregelen zien we, zoals in de voortgangsrapportage aangegeven, dat de resultaten voor de komende jaren onder druk staan.  
 
Subsidie Coöperatie De Kleine Schans 
Coöperatie De Kleine Schans (CDKS) is onze uitvoeringsorganisatie voor vier wetten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de 
Leerplichtwet en verschillende andere wettelijke taken, zoals leerlingenvervoer. Voor de kosten die met de uitvoering van de wetten en taken samenhangen ontvangt CDKS 
jaarlijks een subsidie. De aanvraag voor 2021 is € 105.950 hoger dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Dit verschi l is hoofdzakelijk het gevolg van hogere 
personeelslasten (als gevolg van loonindexering volgens de CAO) en hogere kosten voor I&A, informatieveiligheid en telefonie. 
 
GGDrU 
Bij herziening van de budgetten blijkt dat de financiële bijdrage van de gemeente op basis van de begroting van de GGDrU 2021-2024 voor Woudenberg € 28.934 hoger is 
dan begroot. In het financieel beeld 2021-2024 bij de kaderbrief was in dit kader € 24.000 opgenomen. De hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot is voornamelijk het 
gevolg van de indexering voor loon- en prijsstijgingen.  
 
Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 
De GGD hanteert risicoprofielen om in te schatten hoeveel toezicht nodig is op de kinderopvanglocaties. Dit betekent dat de GGD op basis van haar ervaringen tijdens 
eerdere inspecties bij Woudenbergse kinderopvangvoorzieningen een inschatting maakt van het aantal benodigde uur. De risicoprofielen geven aan dat er meer uren nodig 
zijn dan eerder begroot. Daarnaast is het uurtarief op basis van de cao geïndexeerd. Dit alles betekent dat er voor de komende jaren € 3.000 meer in de begroting. 
 
Subsidies sport, cultuur en recreatie 
Er is ruimte tussen de budgetten voor sport en de aangevraagde subsidies. Hierdoor kunnen de budgetten in totaal met € 3.500 verlaagd worden. 
 
Huur sportzalen (onderwijs) 
Bijdrage aangepast op basis van werkelijke uitgaven van 2018 en 2019. 
 
Breedtesport gelden 
Via de algemene uitkering is extra geld beschikbaar gesteld voor de Brede Regeling Combinatiefuncties/buurtsportcoaches (breedtesport gelden). Het bedrag wordt één op 
één meegenomen als te verwachten kosten. 
 
Uitvoering sportakkoord 
Via de algemene uitkering wordt voor 2021 incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het sportakkoord. Het bedrag wordt één op één meegenomen 
als te verwachten kosten. 
 
Voorziening renovatie sportpark De Grift 
Dit betreffen de mutaties in de voorziening renovatie sportpark De Grift als gevolg van wijzigingen in de afschrijvingslasten investeringen sportpark. De afschrijvingslasten 
worden voor bijna 100% gedekt via de voorziening. De wijzigingen in de afschrijvingslasten zijn verwerkt in de post “kapitaallasten”. Zie toelichting “kapitaallasten”.  
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Inburgering 
Via de algemene uitkering is er extra geld beschikbaar gesteld voor de nieuwe wet die per 1 juli 2021 in gaat. Het bedrag wordt één op één meegenomen als te verwachten 
kosten. 
 
Overhead sociaal domein 
Door een verschuiving van budget valt de post  overhead sociaal domein lager uit. Dit budget is verwerkt in  programma 5.  
 
RWA 
De bijdrage RWA (inclusief WSW-deel) is aangepast naar aanleiding van de begroting 2021 RWA en de meicirculaire 2020. De extra middelen die we in de algemene 
uitkering ontvangen betalen we één op één door aan RWA. Door een gunstige begroting van RWA Amfors verwachten we dat we minder hoeven bij te betalen als 
gemeenten. 
 
Participatie 
De omvang van de integratie-uitkering Participatie in de algemene uitkering stijgt licht in verband met de loon- en prijsbijstelling. Tegenover deze extra middelen staan 
extra uitgaven, welke één op één worden meegenomen. 
 
Loonkosten 
De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2020 wordt in 2021 € 15.100 minder loonkosten 
toegerekend aan programma 1. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. 
 
Kapitaallasten 
Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 1. 
 
Overige mutaties 
De overige verschillen zijn het gevolg van verschuivingen binnen de vijf beleidsprogramma’s betreffende o.a. post verzekeringen/indexeringen/etc. 

 
Overige ontwikkelingen 
 
Voorschoolse educatie (VVE)  
De gemeente ontvangt jaarlijks subsidie van het Rijk voor de VVE via de doelspecifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Deze uitkering wordt jaarlijks opnieuw 
berekend op basis van het zogeheten ‘achterstandscijfer’ van het CBS en kan daardoor fluctueren. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog het bedrag in 2021 wordt. Er 
worden geen tekorten verwacht. Wanneer we geld over houden wordt dit toegevoegd aan de voorziening VVE, omdat het doelspecifieke uitkering is.  
 
Doordecentralisatie beschermd wonen 
Landelijk wordt de doordecentralisatie van middelen voor beschermd wonen (BW) per 2021 voorbereid. De middelen die centrumgemeenten (waaronder gemeente 
Amersfoort) ontvangen voor beschermd wonen, worden per 2021 stapsgewijs verdeeld over alle gemeenten. Daarnaast heeft de gemeente Veenendaal ervoor gekozen om 
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vanaf 2022 uit te treden uit de regio Eemland en toe te treden tot de regio Foodvalley. Dit heeft structurele financiële gevolgen voor de regio Eemland, die pas later 
duidelijk zullen worden. 
 
Samen Veilig Midden Nederland 
De werkwijze en werkzaamheden van SAVE/Veilig Thuis zijn in 2019 aangepast. Ten eerste is landelijk voor alle Veilig Thuis organisaties in 2019 een nieuw 
handelingsprotocol ingevoerd, waarin in lijn met de verbeterde landelijke meldcode meer aandacht is voor zicht op veiligheid. Hierdoor is de dienst ‘voorwaarden en 
vervolg’ toegevoegd aan de bestaande taak ‘onderzoek’. Daarnaast zien we landelijk bij alle Veilig Thuis organisaties een toename van het aantal meldingen en als gevolg 
daarvan gebruik van diensten van Veilig Thuis. Dit komt door de invoering van de verbeterde meldcode in 2019. Met de in 2019 ingevoerde verbeterde meldcode heeft 
Veilig Thuis ook een nieuwe monitorfunctie gekregen. Tot slot is in de subsidietender afgesproken dat we de tarieven op basis van de Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenverdeling (OVA) indexeren. Al deze ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een hogere subsidieaanvraag voor 2021. Hier staat tegenover dat het 
Rijk vanaf dit jaar structureel € 38,6 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor de taken van Veilig Thuis. Hoe dit zich financieel voor onze regio zal vertalen is nog niet 
bekend. 
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Leefomgeving 
Programma 2 

 

Visie van het programma 
Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving die veilig en toekomstbestendig is ingericht. Een ruimte waar een ieder vrij in 
kan bewegen, die beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen. 

 

Wat houdt het programma in? 
Het programma leefomgeving omvat een diversiteit aan beleidsterreinen op het gebied van een veilige, functionele en een toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat om 
lokaal beleid en de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid en uitvoering krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de 
toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.  
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Trends en ontwikkelingen 
Maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken raken de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waar we met z’n alle gebruik van maken en ook benut kan worden om bij 
te dragen aan de oplossing(en) rondom deze vraagstukken. 
Voorbeelden van trends en ontwikkelingen hierin zijn: 

• energietransitie,  

• circulaire economie,  

• klimaatverandering,  

• omgevingswet, 

• inclusieve samenleving, 

• veranderingen op het gebied van afval en grondstoffen, 

• beleefbare natuur en een groene leefomgeving.  
 

Maatschappelijk effect 1 – Meer positieve beleving van de beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen) 
 
Wat willen we bereiken? 
De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een 
evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed 
ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term ‘IBOR’ (‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’) is de 
noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart en deze dragen bij aan de visie van programma Leefomgeving. 
 

 
Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten) 

 
 
 
 
 
 

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte. 

CROW A+ A B C D 

Woudenberg 2021 
‘gemiddeld’ 

   

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en in stand 

te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en 

gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen.  
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In het groenbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende beeldkwaliteitsniveaus 
Beeldkwaliteit: Functie: 
A  Kijkgroen 
B  Groenaankleding 
B/C  Recreatiegroen 
C  Natuurgroen 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
We blijven ons inzetten om de gehanteerde streefwaarde B/C voor de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. Dit doen we door middel van regulier beheer. 
Onkruidbeheersing heeft de volle aandacht. 
 
We geven uitvoering aan de inrichting van nieuwe formele en informele speellocaties in de wijken. De nieuwe speellocaties in wijk Nieuwoord, De Grift zijn gerealiseerd en 
de wijk Laanzicht is in uitvoering. De komende jaren worden ook de andere wijken voorzien van nieuwe formele en informele speellocaties. De inrichting komt tot stand 
met de inwoners (jong en volwassenen) van de wijken. 
 
Samen met onze inwoners heeft het Groenbeleidsplan+ vorm en inhoud gekregen. De actuele thema’s, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en 
verduurzamen en burgerparticipatie zijn in het plan verwerkt. Juli 2020 is het plan vastgesteld. In het uitvoeringsplan staan de maatregelen om de doelen voor eerder 
genoemde thema’s op gebied van openbaar groen en landschap te halen.  
 
Afval 
Er speelt op het moment veel op het gebied van afval en grondstoffen. Er is een aantal externe ontwikkelingen welke de richting en reikwijdte van het gemeentelijk beleid 
mede bepalen. We benoemen enkele belangrijke ontwikkelingen:   

• de laatste jaren verandert de markt voor grondstoffen sterk. Aan de ene kant zien we dat de vraag naar verschillende grondstoffen afneemt en daarmee de geboden 
prijs en opbrengsten dalen. Dit is momenteel bijvoorbeeld zeer zicht- en voelbaar op de ‘oud papiermarkt’ waarbij - onder meer door importrestricties die China oplegt 
aan geïmporteerd papier uit Europa - de oud papierprijs keldert. Een vergelijkbare tendens zien we ook voor andere grondstoffen; 

• aan de andere kant zien we dat de kosten voor verwerking verder toenemen, zowel van grondstoffen als van het restafval. De verwerkingskosten van restafval stijgen 
onder meer door de verhoging van de afvalstoffenbelasting die de landelijke overheid heeft ingevoerd. Naar verwachting zal deze belasting de komende jaren verder 
stijgen waardoor de verbranding van restafval steeds duurder wordt. In combinatie met afnemende opbrengsten leidt dit er naar alle waarschijnlijkheid toe dat de 
afvalstoffenheffing gaat toenemen; 

• zoals aangegeven stijgen de kosten en tarieven voor de verwerking van grondstoffen. Verwerkers vragen hogere verwerkingstarieven onder meer vanwege de 
toenemende vervuiling in de grondstoffen die de kosten voor goede verwerking opdrijft. Verwerkers stellen in dit verband steeds hogere kwaliteitseisen aan het te 
accepteren materiaal. Dit zien we opnieuw bij het oud papier maar ook bij bijvoorbeeld gft waar verwerkers strenger letten op vervuiling vanwege de invloed ervan op 
de verwerkingskosten en de kwaliteit van het compost; 

• er zijn ook positieve ontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen. Aan de ene kant is er landelijk, regionaal en lokaal steeds meer aandacht en draagvlak 
voor circulariteit, ook onder inwoners. Dat er iets moet gebeuren in het kader van circulariteit van grondstoffen wordt breed gedeeld. Aan de andere kant verbreden 
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de mogelijkheden voor hergebruik en recycling zich door snelle technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk hier alert op te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de 
verwerking van luiers.  
 

De komende jaren zal de gemeente inzetten op de volgende vier speerpunten: 
1. kwaliteitsverbetering, met name bij PMD hebben we te maken met veel vervuiling. Hierdoor krijgen we afkeur van PMD met nadelige financiële gevolgen. Een 

verbeterslag is inmiddels in gang gezet door het traject #Terugwinnaars; 
2. kwantiteit, het verder verlagen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar; 
3. verbeteren serviceniveau, hierbij kan gedacht worden aan het schoonhouden van de omgeving van de ondergrondse containers, openingstijden milieustraat en de 

gescheiden inzameling van luiers; 
4. kostenbeheersing: diverse externe factoren als de eerdergenoemde landelijke afvalverbrandingsbelasting en ongunstige resultaten van aanbestedingen, zorgen er 

momenteel voor dat de afvalstoffenheffing onder druk staat. Er zal goed gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de kosten beheersbaar te houden. Een 
denkrichting hierbij is om de frequentie van de restafvalinzameling verder te verlagen (door het verder verlagen van de hoeveelheid restafval per inwoner). Hierdoor 
maakt ROVA minder kosten voor de inzameling van het restafval en dat levert uiteindelijk een financieel voordeel op. 

 
Het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GSP) heeft de focus op het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner, maar ook op het verbeteren van de 
zuiverheid van de verschillende grondstoffen. Daarbij is het van groot belang dat het afval goed gescheiden wordt aangeboden, waarbij zo weinig mogelijk vervuiling in de 
grondstoffen aanwezig is. Om het goed scheiden van afval te stimuleren zal vooral ingezet worden op bewustwording bij de inwoners van Woudenberg door te informeren, 
te communiceren, te faciliteren en het bieden van maatwerk.  
 

Maatschappelijk effect 2 – Betere verkeersveiligheid 
 
Wat willen we bereiken? 
Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt 
onderstreept door de landelijke statistiek van 678 verkeersdoden en circa 21.700 ernstig gewonden (2018). Binnen het (landelijk) kader van ‘duurzaam veilig’ zetten alle 
overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg streeft naast het verbeteren van de statistieken (objectieve 
verkeersveiligheid) ook naar het verbeteren van de beleving van verkeersveiligheid onder bewoners en andere weggebruikers binnen de gemeente (subjectieve 
verkeersveiligheid). Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt ingezet op de inrichting van de weg, handhaving en educatie en voorlichting. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Conform het wegbeheerplan (2020-2025) en de landelijke normen van het CROW voert de gemeente Woudenberg onderhoud uit aan bestaande wegen en paden. Dit 
onderhoud komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Behalve door onderhoud aan bestaande wegen worden ook middelen ingezet voor de realisatie van nieuwe 
verkeersmaatregelen gericht op verkeersveiligheid. Zoals bijvoorbeeld verkeersdrempels, verkeersteller met display en fietsparkeervoorzieningen. Naast deze relatief 
kleine verkeersmaatregelen zal in de komende jaren de aanpak van verkeersveiligheid en infrastructuur worden geïntensiveerd, dit resulteert in de volgende 
projecten/acties: 
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• veiligere en betere fietsverbindingen (oost-west verbinding); 

• drukte N224/N226; 

• Nico Bergsteijnweg; 

• herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-45; 

• herinrichting verkeer en afwatering van oostelijk deel oude wijk Laanzicht te combineren met uitvoering van de rioolvervangingen in het kader van de 
klimaatadaptatie. Per jaar wordt een gedeelte van de beschreven wijk aangepakt.  

 
Deze projecten/acties zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersinrichting te verbeteren en het wegennet klaar te maken voor de toekomstige groei 
afkomstig van de nieuwe woonwijken. Daarnaast werken de gemeente Woudenberg en de Provincie Utrecht nauw samen om overlast van zowel de N224 alsmede N226 
zoveel mogelijk te voorkomen. De aanpassing van de rotonde N224/N226 komt tot uitvoering (vanuit project VERDER). De provincie is trekker van het project en daarmee 
initiatiefnemer van de procedures. De planning is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021.  
 
Naast het onderhoud van bestaande wegen en renovaties, is binnen diverse projecten (Nijverheidsweg, Hoevelaar en de afronding van Het Groene Woud) nadrukkelijk 
aandacht voor het ontwikkelen van een verkeersveilige leefomgeving.  
 
Handhaving valt onder programma 3 ‘veiligheid’. De politie en de gemeentelijke Boa besteden aandacht aan verkeersveiligheid door, waar nodig, verkeersdeelnemers op 
gedrag aan te spreken en eventueel te handhaven. Hierbij wordt gehandeld vanuit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. 
 
In samenwerking met de provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en andere gemeenten wordt ingezet op het aanbieden van permanente 
verkeerseducatie. Per jaar worden verkeerseducatieve activiteiten georganiseerd die zich richten op verschillende leeftijdsgroepen 
 

Maatschappelijk effect 3 – Meer klimaat adaptieve maatregelen en minder wateroverlast 

 
Wat willen we bereiken? 
Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het 
rioolstelsel de neerslag niet kan verwerken, waardoor tijdelijk “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden,  moet worden 
losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan 
gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
De maatregelen uit het BWKP worden in de komende jaren (2020-2029) uitgevoerd. De voortgang van deze werkzaamheden worden halfjaarlijks gerapporteerd in de 
betreffende voortgangsrapportage. 
 
De samenwerking binnen het Platform Water Vallei en Eem wordt verder geïntensiveerd met name om de kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen en kennis te 
vergroten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie. 
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Baggeren van diverse watergangen is in 2021 gepland. In de huidige begroting is daar echter geen rekening mee gehouden. Gebruikelijk is om de ene helft van de 
baggerkosten uit de rioolheffing te onttrekken en de andere helft uit de algemene middelen te onttrekken. Om toch de benodigde middelen in 2021 beschikbaar te hebben 
wordt voorgesteld om dit eenmalig te onttrekken uit de voorziening riolering. Momenteel is de voorziening riolering circa € 90.000 hoger dan voorzien in het waterplan. 
Deze financiële ruimte in de rioolheffing, samen met het beschikbare budget van € 25.000 kan gebruikt worden om in 2021 toch de geplande watergangen te baggeren. 
 

Maatschappelijk effect 4 – Meer bewonersinitiatieven 
 
Wat willen we bereiken? 
Onze maatschappij is in beweging. Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich hier graag voor inzetten. Deze initiatieven stimuleren en 
faciliteren we.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Eind 2017 zijn we van start gegaan met de Groen aan de buurt – aanpak waarbij (groene) burgerinitiatieven zijn omgezet naar concrete resultaten. Zo is er een vlindertuin, 
een plukpark en de eerste fase van een bijentuin met bijenstalling gerealiseerd. Deze aanpak blijven we continueren de komende jaren. Daarnaast blijven we betrokken bij 
het provinciale netwerk “Groen aan de Buurt”. 
 

Indicatoren 

 
Indicatoren Definitie Wijze van meten Norm 2021 2022 2023 2024 

Beeldkwaliteit Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik 
openbare ruimte (A= goed, B= voldoende, C= 
matig, D=slecht). 

CROW-monitor openbare ruimte 
(jaarlijks in de maand oktober). 

B/C B/C B/C B/C  

Beleving beeldkwaliteit Beleving van fysieke leefbaarheid openbare 
ruimte uitgedrukt in een rapportcijfer. 

Onderdeel van de 
gemeentemonitor Woudenberg, 
om de twee jaar. 

7,5 7,5 - 7,5  

Verkeersveiligheid Welk percentage van het gemeentelijk 
wegennet voldoet aan de inrichtingskenmerken 
van Duurzaam Veilig?  

Inventarisatie Nulsituatie (2020) - - -  

Beleving verkeersveiligheid Percentage bewoners dat te hard rijden als 
belangrijkste buurtprobleem aanduidt 

Onderdeel van de 
Gemeentemonitor Woudenberg, 
om de twee jaar. 

29% (gemeten in 
2013) 
26% (gemeten in 
2017) 

24% - 24%  

Wateroverlast Berekende oppervlak bebouwde kom dat 
voldoet aan het gestelde toetsingskader BWKP 

Jaarlijks aanpassingen verwerken 
in rioleringsmodel en berekenen 
conform BWKP-methode. 

75% (situatie 2018) 76% 78% 79% 81% 
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Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners  
Verbonden partijen: ROVA, AVU 
Relevante samenwerkingspartners: Amfors, Waterschap, Platform Water Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht 
 
Wat gaat het kosten?  
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 
 

Programma 2  Leefomgeving Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Lasten -4.741.092 -4.687.004 -4.672.294 -4.679.660 

Baten 3.116.226 3.122.079 3.118.253 3.123.238 

Resultaat programma 2 voor bestemming -1.624.866 -1.564.925 -1.554.042 -1.556.422 

Resultaat in begroting  2020 -1.553.373 -1.488.133 -1.482.523 -1.482.523 

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -71.494 -76.793 -71.519 -73.899 
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Financiële ontwikkelingen 

Openbare verlichting 
De openbare verlichting is bijna allemaal uitgevoerd in LED en voorzien van communicatie en dim systeem. Alleen de eerste fase van Het Groene Woud, welke in 2009 
voorzien is van verlichting bevat nog “oude” PLT verlichting. Deze (62) armaturen zijn ook niet voorzien van een communicatie  module. In 2024 zijn deze armaturen 
economisch afgeschreven. De verwachting is dat deze armaturen echter nog wel 2 jaar langer meegaan. Voorgesteld wordt om deze armaturen niet in 2024 maar in 2026 
te vervangen voor LED uitvoering met communicatie module. De verwachtte kosten hiervoor bedragen € 50.000 en zullen als een investering in 20 jaar afgeschreven 
worden. Uitbreiding areaal openbare verlichting voor de komende jaren resulteert in toename onderhoudsbudget en energie kosten. In 2020 wordt het verlichtingsareaal 
met circa 50 lichtmasten uitgebreid (Nijverheidsweg fase 1, Prinses Amalialaan en Het Groene Woud). De onderhoudskosten van deze areaal uitbreiding kunnen gedekt 
worden binnen de huidige budgetten. Als areaal uitbreiding voor fase 1 Hoevelaar en fase 2 Nijverheidsweg wordt gerekend op ongeveer 100 stuks. Dit resulteert in een 
geleidelijke stijging van de onderhoudskosten van € 2.500 in 2021 en € 5.000 in 2022 en verder. 
 
Speelvoorzieningen 
Herberekening van de investeringen en onderhoudspost speelvoorzieningen leidt tot een besparing. Dit komt vooral door dat de investeringen later gedaan worden dan in 
de oorspronkelijke raming is opgenomen. De uitname uit de reserve speelvoorzieningen wordt lager waardoor het voordeel voor de begroting voor een groot deel teniet 
gaat. 
 
 
 

Programma 2 Leefomgeving                                                                      - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Openbare verlichting Ja -2.500                  -5.000                  -5.000                  -5.000                  

Speelvoorzieningen Nee 23.154                 19.154                 15.154                 11.154                 

Groenbeleidsplan Ja -25.000               -20.000               -35.000               -20.000               

Kosten Eikenprocessierups Nee -7.800                  -                         -                         -                         

Onderhoud materialen Nee -10.800               -10.800               -10.800               -10.800               

Groot onderhoud watergangen Ja 12.500                 12.500                 -120.000            12.500                 

Dekking onderhoud watergangen via voorziening riolering Ja -                         -                         132.500              -                         

Kosten afval Ja -97.079               -119.828            -118.305            -117.554            

Opbrengst afvalstoffenheffing Ja 97.079                 119.828              118.305              117.554              

Doorbelaste overhead afval en riolering Nee 26.958                 34.369                 58.639                 32.361                 

Begrafenisrechten Nee -                         -                         -                         5.737                    

Loonkosten (verdeling per programma) Nee -74.800               -74.800               -74.800               -74.800               

Kapitaallasten Nee -12.655               -31.851               -31.913               -24.766               

Overige mutaties Nee -551                      -365                      -299                      -285                      

Totaal -71.494            -76.793            -71.519            -73.899            
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Groenbeleidsplan 
Conform nieuw vastgesteld groenbeleidsplan (raad juli 2020) stijgen de kosten de komende jaren met een bedrag variërend tussen de € 19.500 en € 34.500 op jaarbasis.  
 
Kosten eikenprocessierups  
In de raadsvergadering van 24 januari 2019 heeft de raad voor drie jaren budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor het jaar 2021 
werkt dit nog door voor een bedrag van € 7.800 aan extra kosten. 
 
Onderhoud materialen 
Door de gemeentelijke areaaluitbreiding  is er meer gereedschap en materieel nodig voor het uitvoeren van de IBOR werkzaamheden. Voor het onderhoud van dit 
gereedschap en materieel is extra budget nodig van € 10.800. 
 
Groot onderhoud watergangen 
De meerjarenplanning grootonderhoud watergangen (baggeren en beschoeiingen) is opgesteld. Op basis van deze planning dient in 2021 gebaggerd te worden. Dit zou 
gebeuren in samenwerking met het waterschap die in 2021 ook in Woudenberg gaat baggeren. Aangezien baggeren onderhoudskosten zijn dient dit eenmalig 
afgeschreven te worden. De kosten voor het baggeren zijn geraamd op circa € 110.000 euro. Een deel van de kosten (50%) worden nu gedekt uit het Waterplan 
(rioolheffing). Het is mogelijk om meer kosten (75%) van het baggeren (alle watergangen die water uit riolering of regenwaterstelsels ontvangen) toe te rekenen aan het 
Waterplan. Hierdoor stijgen dan wel de uitgaven van het Waterplan, waardoor ook de inkomsten (rioolheffing) zal stijgen. 75% van de baggerkosten toerekenen aan 
Waterplan geeft een stijging van circa      € 0,75 per heffingseenheid. Dit kan aangepast worden bij de vaststelling van het nieuwe Waterplan vanaf in 2025. Voorgesteld 
wordt om de baggerwerkzaamheden uit te stellen met 2 jaar. Het hiermee gepaard gaande risico, door toename van de bagger dikte, is meer kans op een slechtere 
waterkwaliteit (o.a. blauwalg en botulisme). De samenwerking van het project met het waterschap vervalt hierdoor, waardoor zowel de uitvoeringskosten als de 
voorbereidingskosten in 2023 naar verwachting hoger worden (€ 120.000). Volgens de meerjarenplanning dient er in 2024 beschoeiingen vervangen te worden. De kosten 
voor het vervangen van de beschoeiing mag gekapitaliseerd worden. Daarom wordt geadviseerd deze kosten te kapitaliseren en over 30 jaar af te schrijven. Deze kosten 
worden geraamd op € 46.000. 
 
Dekking onderhoud watergangen via voorziening riolering 
Voorgesteld wordt om de hierboven beschreven werkzaamheden en budgetten voor 100% via riolering te laten lopen. 
 
Kosten afval/opbrengst afvalstoffenheffing 
Vanaf 1 april 2020 zijn er nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Dit betekent dat de gemeente vanaf die datum 
alleen nog verantwoordelijk is voor de inzameling van PMD en niet meer voor de sortering en vermarkting. Daardoor zijn de verwerkingskosten voor PMD uit de begroting 
van de AVU verdwenen. De opbrengsten van PMD worden daardoor ook lager. We krijgen alleen nog een vergoeding op basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD en 
niet meer op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gerecyclede hoeveelheid PMD. Dit laatste was erg ingewikkeld en leverde veel financiële risico’s op voor de 
gemeente. Het systeem is een stuk eenvoudiger geworden. Aan de andere kant stijgen de kosten van de AVU weer door aanbesteding van de verwerkingscontracten van 
restafval, grof huishoudelijk afval en gft. De totale kosten van brandbaar afval stijgen van € 89,23 per ton in 2020 naar € 153,78 per ton in 2021.  Dit is toegelicht in de 
raadsnotitie verwerkingscontracten 2021 van de AVU.  
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Aan de opbrengsten kant is een flinke stijging meegenomen van het aantal huishoudens. Het aantal huishoudens is gestegen als gevolg van nieuwbouw woningen 2019 en 
2020 en het wegwerken van de achterstanden bij belastingen. Voor 2021 verwachten we dat het vast tarief zal stijgen met € 15 per huishouden. 
 
Doorbelaste overhead afval en riolering 
De interne doorbelasting aan afval en riolering is opnieuw bekeken en uitgerekend. De interne doorbelasting stijgt als gevolg hogere kosten groot materieel buitendienst, 
baggeren en btw.   
 
Begrafenisrechten 
Betreft opbrengst begrafenisrechten 2024. Ten opzichte van de raming 2023 is een indexering van de tarieven meegenomen van 2%. 
 
Loonkosten 
De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2020 wordt in 2021 € 74.800 meer loonkosten toegerekend 
aan programma 2. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. 
 
Kapitaallasten 
Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 2. 
 
Overige mutaties 
De overige verschillen zijn het gevolg van verschuivingen binnen de vijf beleidsprogramma’s betreffende o.a. post verzekeringen/indexeringen/etc. 
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Veiligheid 
Programma 3 

 

Visie van het programma 

Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En waarin overlast en 
(ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal worden aangepakt. 

 

Wat houdt het programma in? 
Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke 
domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende 
initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma veiligheid. 

 

 



- 34 - 
 

 

 

 
 

Trends en ontwikkelingen 
• Het is nog onduidelijk of het coronavirus in 2021 invloed heeft op het veiligheidsdomein. Naar verwachting heeft dit invloed op de criminaliteit en is een verschuiving 

van het soort criminaliteit niet onrealistisch. 

• Wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling aanwijzing 
consumenten- en theatervuurwerk. Beoogd is om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen door het toegestane consumentenvuurwerk in te perken. Er komt een 
verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. De importeurs en verkopers mogen genoemde vuurwerkproducten niet 
meer verkopen en de consumenten mogen deze niet meer kopen/afsteken. 

• Wet op de Kansspelen: de Wet op de Kansspelen wordt in twee opzichten aangepast. De wet legaliseert onder strikte voorwaarden online gokken. Door de 
Kansspelautoriteit wordt hiervoor de vergunning afgegeven. Daarnaast zorgt de wet voor extra eisen op het gebied van verslavingspreventie, óók voor de aanbieders 
van fysieke kansspelen. Wat de gevolgen voor de gemeente zijn, is momenteel niet duidelijk. 

• Wijziging van de Drank- en Horecawet: met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch 
alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, weder-verstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van 
minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke 
Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie 
van de Drank- en Horecawet. 

 

Maatschappelijk effect 1 – Een veiliger Woudenberg 
 
Wat willen we bereiken? 
Bijdragen aan de veerkracht en eigen kracht in de buurt door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en waar het zich voordoet, consequent aan te pakken. We 
doen dit door het inzetten van persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte maatregelen. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak “Veilig in uw buurt”. Er wordt ingezet op de drie prioriteiten per buurt. Bij de aanpak staat bewustwording en het bieden 
van handelingsperspectief centraal. Uiteraard wordt er ook ingezet op toezicht & handhaving, waarbij de algemene lijn wordt gevolgd, namelijk de overtreder aanspreken, 
bij de volgende overtreding waarschuwen en als laatste middel wordt het verbaliseren ingezet. Onveilige situaties worden direct verbaliseerd.  
 
Als in 2021 het Coronavirus nog aanwezig is in Nederland wordt er wederom geïnvesteerd in de toezicht & handhaving op de maatregelen, om Coronabesmettingen in 
Woudenberg tegen te gaan. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van toezichthouders van andere gemeenten in de regio Utrecht. 
 
Wij blijven investeren in het oprichten van WhatApp-groepen in de buurt, het inzetten van Burgernet, het gebruik van Mob-eyes en blijven hier actief over communiceren. 
Ook het vergroten van de meldingsbereidheid onder de inwoners blijft onze aandacht houden. Zonder meldingen krijgen wij geen zicht op wat er speelt in de buurt. 
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Maatschappelijk effect 2 - Betere verbinding tussen zorg en veiligheid 
 
Wat willen we bereiken? 
De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We doen dat door het creëren van een integrale (beleids-)aanpak, het maken 
van afspraken met partners over onder meer op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling en het leggen lokaal en bovenlokaal de benodigde verbindingen. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
De werelden van zorg en veiligheid zijn afgelopen jaren al veel dichter naar elkaar toegegroeid. Zo wordt in de Persoonsgerichte Aanpak, in de aanpak van personen met 
verward gedrag en in de Top X-aanpak in het Veiligheidshuis op casusniveau zeer nauw samengewerkt tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Er zijn flinke 
stappen gezet, maar er zijn ook nog steeds knelpunten in de dagelijkse praktijk. Door vroegtijdig vanuit de zorg al betrokken te zijn en hulp te verlenen door de juiste 
partijen, kan voorkomen worden dat vraagstukken complex worden en binnen het veiligheidsdomein moeten worden opgepakt. De doelstelling is er voor zorgen dat 
bovengenoemde personen hun leven op orde krijgen, re-integreren in de samenleving en mede daardoor geen overlast, criminaliteit veroorzaken en recidive verminderen. 
Dit door meer verbinding en verdieping rond de thema’s zorg en veiligheid. Dit willen wij bereiken door te investeren in preventie en vroegsignalering, een verdere 
kwaliteitsslag in de samenwerking tussen de zorg en veiligheid en het inzetten van effectieve interventies binnen de zorg en veiligheid op individueel niveau.  
 

Maatschappelijk effect 3 – Minder ondermijnende criminaliteit 
 
Wat willen we bereiken? 
Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de 
autoriteiten aantast. En de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Versterken bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit 
Een integrale aanpak staat centraal bij de aanpak tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Wij kijken kritisch naar ons beleid en passen deze aan ontwikkelingen 
van de ondermijnende wereld aan. Wij zetten actief bestuursrechtelijke maatregelen in om ongewenste situaties op te heffen. Wij monitoren gezamenlijk met de 
veiligheidspartners actief of in de gemeente Woudenberg ondermijnende criminaliteit plaatsvindt en treden hier gezamenlijk tegen op. Daarnaast blijven wij investeren in 
het keurmerk veilig ondernemen buitengebied. 
 
Vergroten van de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid 
Een succesvolle aanpak begint bij een integer en weerbaar bestuur en ambtelijke organisatie. Bij de bestuurders en gemeenteraad gaat het dan vooral om transparantie, 
helderheid en weerbaarheid tegen dreigingen, maar ook om bewustwording van de problematiek die speelt. Ook in 2021 wordt geïnvesteerd in de bewustwording bij het 
bestuur, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. 
 
Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid 
Naast de repressieve aanpak van ondermijnende criminaliteit en aandacht voor de eigen positie is het essentieel om ook de samenleving mee te krijgen. Ons optreden 
tegen ondermijnende criminaliteit kan alleen succesvol zijn als onze inwoners zich duidelijk afzetten tegen ondermijnende activiteiten. We willen dat inwoners zich bewust 
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zijn van de nadelige effecten van ondermijnende criminaliteit, dat ze hier niet onverschillig tegenover staan en dat ze signalen van ondermijning aan ons en onze partners 
doorgeven. Kortom we willen dat ze weerstand bieden aan activiteiten waar snel en makkelijk geld mee te verdienen is. 
 
Gericht communiceren 
We communiceren via diverse kanalen om het bewustzijn te versterken bij inwoners en bedrijven alsook het weerbaarder maken tegen verschillende vormen van 
ondermijnende criminaliteit. Inwoners en ondernemers weten van de nadelige effecten van ondermijnende criminaliteit en staan er niet onverschillig tegenover en zijn 
bereid misstanden te melden. Het gaat hier veelal om de beleving maatschappelijk onrecht in plaats van een verminderde veiligheidsbeleving. Tegelijkertijd hebben we 
samen met de partners aandacht voor successen die de moeite van het publiceren waard zijn. Dit zal mogelijk effect hebben op de veiligheidsbeleving maar tegelijkertijd 
creëren we grip op veiligheid, doordat mensen hun signalen bij onze partners of de gemeente kwijt kunnen. 
 

Indicatoren 
 

Indicatoren Definitie Wijze van meten Norm 2020 2021 2022 2023 

Totaal aantal misdrijven Aantal aangiften van het 
totaal van misdrijven 

Overzicht uit het 
politieregistratiesysteem 

Misdrijven in 2018 - 323 <320  < 310 < 300 - 

Rapportcijfer veiligheid Rapportcijfer over hoe de 
inwoner veiligheid ziet 
danwel ervaart in de 
gemeente Woudenberg 

Onderdeel van de gemeentemonitor 
Woudenberg, om de twee jaar 

Rapportcijfer in 2017 – 
7,7 

7,8 - 8 - 

 

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners  
Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht 
Relevante samenwerkingspartners: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en 
Expertisecentrum, Veiligheidshuis Amersfoort, Coöperatie De kleine Schans, woningcorporatie Vallei Wonen, maatschappelijke instanties, Bureau Halt, Buurtbemiddeling, 
Jeugdpunt, etc.  
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Wat gaat het kosten? 
 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 
 

Programma 3  Veiligheid Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Lasten -953.989 -951.881 -951.923 -951.923 

Baten 0 0 0 0 

Resultaat programma 3 voor bestemming -953.989 -951.881 -951.923 -951.923 

Resultaat in begroting  2020 -904.494 -907.381 -916.423 -916.423 

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -49.496 -44.499 -35.500 -35.500 

 
 

Financiële toelichting programma 3 

 

Bijdrage VRU 
In de meerjarenraming in de begroting van 2020 was de bijdrage van de gemeente Woudenberg vastgesteld op € 681.000 voor het jaar 2021. In de kadernota 2021 stijgt de 
bijdrage naar € 707.000.   De stijging wordt veroorzaakt door de loon- en prijsaanpassing en de bijstelling van de meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht als 
gevolg van landelijke besluiten.  
 

Loonkosten 
De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2020 wordt in 2021 € 23.500 meer loonkosten toegerekend 
aan programma 3. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. 
 

Kapitaallasten 
Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 3. 

 

Programma 3 Veiligheid                                                                                 - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Bijdrage VRU Ja -26.000               -21.000               -12.000               -12.000               

Loonkosten (verdeling per programma) Nee -23.500               -23.500               -23.500               -23.500               

Kapitaallasten Nee 4                              1                              -                         -                         

Totaal -49.496            -44.499            -35.500            -35.500            
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Ruimte, wonen en ondernemen 
Programma 4 

 

Visie van het programma 

Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuren van Woudenberg door duurzaam verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten. 

 
Wat houdt het programma in? 
Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd 
wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk 
kader via de toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft ook diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.  
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Trends en ontwikkelingen 
• De taken en ontwikkelingen die verband houden met het klimaatakkoord, zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES), het verduurzamen van panden, het 

opstellen van een Warmtevisie en de veranderingen in het fysiek domein die hiermee samenhangen.  

• De druk op het buitengebied door nieuwe functies, wetgeving en de transitie van de landbouw, naast het belang van een gezond en vitaal platteland. 

• Woudenberg is een aantrekkelijke woongemeente en merkt de druk op de woningmarkt. De samenstelling van de bevolking verandert, we vergrijzen net als andere 
gemeenten in Nederland, maar er is in Woudenberg geen sprake van ontgroening. Daarnaast is er ook in Woudenberg sprake van een huishoudensverkleining. Bij een 
goede woonomgeving past ook een sterke werkomgeving. Het versterken van de synergie tussen denkers en doeners in de beroepsbevolking, een goede 
bereikbaarheid, maar ook behoud en versterking van natuur en landschap, zijn daarbij belangrijk.  

• De beleidskaders van de wetgeving over de ruimtelijke kwaliteit moeten ervoor zorgen dat geen sprake is van ad-hoc-aanpassingen maar een ontwikkeling die ook op 
de lange termijn bijdraagt aan Woudenberg als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente. 

• Het wettelijke kader zal medio 2022 aanzienlijk veranderen met de Omgevingswet. Deze wetswijziging heeft effect maar versterkt ook de speerpunten van de 
dienstverlening in het bijzonder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.  

 

Maatschappelijk effect 1: Ondersteunen van meer duurzaamheid voor mens, milieu en markt  
 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat in Woudenberg iedereen meewerkt om van Woudenberg een duurzame gemeente te maken. Qua doelen sluiten we aan bij de landelijke doelen. 
Daarnaast wordt circulaire economie steeds belangrijker. Het rijk heeft de ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. De komende jaren wordt 
bekeken hoe we daar als Woudenberg onze bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
De lokale duurzaamheidsmeter laat zien hoe de gemeentelijke organisatie scoort op duurzaamheid. Uitgangspunt is dat de duurzaamheidsscores verbeteren naar mate het 
duurzaamheidsbeleid meer wordt verankerd in de organisatie. Voor 2021 verschuift de focus steeds meer van interne duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie naar 
een duurzame samenleving. Met de uitwerking van de RES en de transitievisie warmte, het groenbeleidsplan en andere beleidsaanpassingen wordt hier vorm aan gegeven.  
 
Voor het verduurzamen van de energievoorziening is een regionale energiestrategie (RES) opgesteld. Dit moet voor 1 juli 2021 leiden tot een definitieve RES 1.0. Daarnaast 
wordt een transitievisie warmte opgesteld. Deze moet uiterlijk eind 2021 gereed zijn. Hierin wordt een pad uitgestippeld hoe en wanneer Woudenberg overgaat op 
duurzame warmte. Ondersteunend daaraan is de campagne “Energie in Woudenberg”, waarin huiseigenaren worden ondersteund in het  verduurzamen van hun woning. 
Ook blijven we actief met bewustwording, bijvoorbeeld door WAUW!denberg. Er wordt gewerkt in het ontwikkelteam duurzaamheid waar ook medewerkers voor de 
andere pijlers (biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulaire economie) zitting in hebben. Hierdoor wordt samenwerking op deze thema’s versterkt en in gezamenlijkheid 
aangepakt (ze ook programma 2). 
 
In het kader van het beleid op orde worden de beleidsdocumenten van het geluidbeleid en het geurbeleid bezien op actualiteit en toepasbaarheid als bouwsteen voor de 
omgevingsmap. Onze uitvoeringsdienst voor het milieubeleid en vergunningverlening de RUD Utrecht is bezig met een traject van doorontwikkeling van de organisatie. 
Hiervoor zullen het eerder gestarte proces Kleur Bekennen en de voorbereiding op de gewijzigde taakstelling onder de Omgevingswet gecombineerd worden. In 2021 zal 



- 40 - 

 

de omzetting naar de Omgevingswet in 2022 concreet moeten worden. Ook zal worden bezien welke extra taken bij de RUD ondergebracht kunnen worden. Het gaat 
daarbij onder andere om de bodemtaken die op grond van de wet verschuiven van de provincie naar de gemeenten, maar ook om welke nieuwe werkafspraken gemaakt 
moeten worden om de integrale dienstverlening van de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. De financiële vertaling daarvan is nog niet inzichtelijk gemaakt. In de 
begroting gaan wij daarom nu uit van ervaringsgegevens. 
 

Maatschappelijk effect 2: Meer ruimte voor het ontwikkelen van passende woningen en bedrijfsaanbod  
 
Wat willen we bereiken? 
Wij willen bereiken dat het van jong tot oud goed wonen is in Woudenberg. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners willen wij zoveel mogelijk binnen 
onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Duurzaam en toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Daarnaast maken wij jaarlijks prestatieafspraken met Omnia 
Wonen en de SHOW (Stichting Huurders Omnia Wonen). Een gezond economisch klimaat is van belang voor onze inwoners. Hier willen wij ons voor inzetten. Wonen en 
werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken in de buurt is goed voor mens en milieu. We willen graag mogelijkheden creëren voor (startende) ondernemers 
die ruimte nodig hebben voor hun bedrijf. Zo blijft het prettig wonen en werken in Woudenberg voor iedereen. 
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Elke twee jaar wordt een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het laatste WBO 2018 is kortgeleden geactualiseerd en het WBO 2020 is vanaf heden ons geldende WBO. 
Na de zomer van 2020 wordt gekeken welke effecten het WBO 2020 heeft op de Woonvisie 2019+. In de Woonvisie 2019+ zijn onder andere opgenomen: aantallen te 
realiseren woningen en is het uitgangspunt opgenomen dat bij grotere woningbouw ontwikkelingen 20% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. Het WBO 2020 
geldt samen met de Woonvisie 2019+ en de Structuurvisie Woudenberg 2030 als leidraad voor de sturing op woningbouwplannen.  
 
Naar verwachting worden er in 2021 circa 200 woningen gerealiseerd.  
 
Vanuit de Woonvisie 2019+ kijken we samen met Omnia Wonen naar de mogelijkheden voor jongeren en het zoveel mogelijk op gang brengen van doorstroming. Ook het 
aspect wonen en zorg blijft onder de aandacht.  
 
Meer ruimte voor bedrijven ontstaat mede door een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. We willen doorgaan met de samenwerking met het Regionaal Bureau voor 
Toerisme (RBT). De coronacrisis heeft in 2020 duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze samenwerking is voor de hele recreatiesector. Verder is het wenselijk dat er in de regio 
een wandelknooppuntennetwerk komt. Een goed systeem van wandelpaden draagt bij aan de benutting van de paden en aan het wandelplezier. Dat is goed voor de 
gezondheid van inwoners en recreanten. Een goed systeem kan ook bijdragen aan de gewenste zonering van het gebied (gebieden met hoge natuurwaarde en rust 
behoefte kunnen gemeden worden) en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten en daarmee aan de bestedingen in de vrijetijdseconomie. De 
coronacrisis heeft het belang van spreiding van recreanten onderstreept. De onderzoeksfase is afgerond, de aanleg van het nieuwe systeem van aanduidingen van 
wandelroutes van Woudenberg vraagt een bijdrage van circa € 16.000 (uitgaande van subsidie van de provincie). Er wordt nog onderzocht in welke mate realisatie van het 
wandelknooppunten netwerk kan leiden tot een besparing op het pakket routes en paden en welk effect het heeft op de bijdragen aan het LEU in het kader van de 
klompenpaden. Daarnaast is overeenstemming nodig over een regeling van de aansprakelijkheid en boomveiligheid. 
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De coronacrisis in 2020 heeft veel impact op bedrijven en werkgelegenheid. In 2021 zullen veel bedrijven werken aan terugkomst/opkrabbelen na de coronacrisis. De 
effecten verschillen tussen de verschillende sectoren. Wij blijven dat in de gaten houden. Daarbij blijven wij zoeken naar mogelijkheden voor het versterken van het 
ondernemers- en vestigingsklimaat. Tevens blijven wij werken aan bewustwording en stimulering van verduurzaming van bedrijven vanuit de Uitvoeringsagenda Duurzame 
economie Woudenberg 2030. Ter onderbouwing van de besteding van het budget van deze uitvoeringsagenda zullen gerichte beleidsregels toegevoegd worden aan de 
subsidie verordening. 
 
Bedrijven zijn gebaat bij een snelle maar nog meer bij een goede en passende vergunning. Door de kwaliteit van de vergunningverlening op het huidige niveau te houden, 
geen vergunningen van rechtswege te moeten verstrekken en geen vergunningen te verlenen die door de rechter vernietigd worden, ondersteunen wij de bedrijven met 
hun bedrijfsontwikkeling. Ook zetten we in op het opnemen in de provinciale ruimtelijke visie/de regionale programmering van een ontwikkellocatie voor bedrijven en 
woningen aan de zuidoostkant van de gemeente, om de groei en ontwikkel behoefte van de bedrijven te ondersteunen. Daarnaast is er blijvende aandacht voor de 
recreatie en de agrarische sector en ondersteunen we op passende wijze de ontwikkelingen in het centrum. 
 

Maatschappelijk effect 3: Verdere versterking en behoud van het ruimtelijke en maatschappelijk raamwerk van Woudenberg  
 
Wat willen we bereiken? 
Woudenberg wil het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Woudenberg. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de nota ruimtelijke kwaliteit, de Structuurvisie Woudenberg 2030 en de oplegger. Het wordt nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en in de 
toekomst in omgevingsplannen.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Doel is actuele bestemmingsplannen met aandacht voor de versterking van het karakter, maar ook ruimte voor toekomstgerichte doorontwikkeling. Door het uitstel van de 
Omgevingswet zal nog een jaar langer sprake zijn van bestemmingsplannen. We faciliteren projecten en voeren deze deels uit zoals opgenomen in de Structuurvisie. 
Daarbij zijn de uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit op ontwikkelingen van toepassing. 
 
Gezien de druk op het buitengebied vanuit verschillende belangen en de complexiteit in het aantal organisaties waarmee wij samenwerking ten behoeve van het 
buitengebied is bezien wat nodig is voor een Vitaal Buitengebied. Het is gewenst om de aandacht minder te versnipperen, om integraal te bezien over de verschillende 
beleidsterreinen. In deze begroting wordt het in het verleden versnipperde budget samengevoegd en er komen beleidsregels onder de subsidie verordening met kaders 
voor een bijdrage aan samenwerkingsverbanden en voor projecten die bijdragen aan de belangen en doelstellingen die bijdrage aan een Vitaal Buitengebied. Om zo als 
Woudenberg met de beperkte middelen toch een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan projecten die bijdragen aan een duurzame en economisch gezonde toekomst 
van het buitengebied. De fysieke ligging van Woudenberg op de Heuvelrug en in de Vallei maakt dat Woudenberg zich niet kan beperken tot een samenwerkingsverband, 
maar juist gebruik kan maken van de voordelen van meerder samenwerkingsverbanden. Helaas houdt dat vanuit meerdere samenwerkingen in dat om een bijdrage 
gevraagd wordt. De bestuur regio Amersfoort is daarbij belangrijk, maar voor een Vitaal Buitengebied ook Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en een opvolger van O-gen 
of ander sterke vorm van samenwerking in de Vallei.  
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Maatschappelijk effect 4: Meer facilitering van particulier initiatief en gebruikmaken van expertise en creativiteit van de markt  
 
Wat willen we bereiken? 
De rol van de gemeente kan veranderen en dat wordt juridisch verankerd door de komst van de Omgevingswet. We willen de rol en verantwoording van een 
initiatiefnemer verder versterken. Dit geldt voor het participeren met de omgeving en betrokkenen, waarmee inmiddels enkele jaren ervaring is en welke met de 
Omgevingswet een juridische basis krijgt. Als gemeente zullen we binnen de kaders van rechtszekerheid ruimte bieden in ons beleid en in onze dienstverlening.  
 
Wat gaan we ervoor doen? 
Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, zijn de activiteiten van de voorbereiding aangepast en deels verschoven naar 2021. Binnen het programma 
Omgevingswet gaan wij uitwerken op welke wijze hieraan concreet invulling gegeven aan de rol en verantwoording van een initiatiefnemer. Zo zal worden bezien, op basis 
van de ervaringen van de afgelopen jaren, welke ondersteuning initiatiefnemers en burgers nodig hebben voor een succesvolle participatie en welke persoonlijke en 
digitale hulpmiddelen daarvoor geschikt zijn. Het vooroverleg met betrokken blijft een belangrijk moment om uitleg te geven over het verwachte eigen initiatief van 
particulieren en ondernemers. De doorontwikkeling van werkprocessen en afspraken met uitvoeringsdiensten op dit onderdeel als de VRU en RUD vallen hier ook onder. 
 

Indicatoren  
 

Indicatoren Definitie Wijze van meten Norm 2021 2022 2023 2024 

Verankering van duurzaamheid 
binnen de gemeentelijke organisatie, 
mate van burgerparticipatie en 
duurzame samenleving 

Te bepalen aan de hand van de lokale 
duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 
2014: 56% 
Doel: bewustwording 

Jaarlijks in januari invullen van 
de vragenlijsten van de lokale 
duurzaamheidsmeter 

2014: 56% 58% 60% 62% 64% 

Spanning op de woningmarkt Kijkend naar de woningbehoefte zien wij 
dat er vraag is naar 90 – 100 woningen 
per jaar. 

De twee jaarlijkse behoefte 
meting.  

90-100 woningen per jaar 
opleveren en daarmee toevoegen 
aan de woningvoorraad.  
Norm jaar 2019 

90-
100  

90-
100 

90-
110 

90-
110 

Aantal verleende omgevings-
vergunningen voor bouwen 

Per jaar verleende 
omgevingsvergunningen voor bouwen 

Per jaar verleende 
omgevingsvergunningen voor 
bouwen. Uit Key2. 

2018: 140 140 140 70 70 

Lokale werkgelegenheid  Ontwikkeling arbeidsplaatsen Jaarlijks beschikbaar in 
Economische monitor Regio 
Amersfoort 

2018: 5.400  5.400 5.400 5.400 5.400 

Particuliere plan initiatieven Aantal per jaar vastgestelde 
bestemmingsplannen / 
wijzigingsplannen naar aanleiding van 
particuliere initiatieven. 

Tussen 1-1 en 31-12 
vaststellingsbesluiten tevens 
rapportage aan provincie 

Norm  
2018: 6 
2017: 8 

6 6 6 6 
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Verbonden partijen / relevante samenwerkingspartners  
Verbonden partijen: RUD Utrecht, Mooi sticht, Veiligheidsregio Utrecht. 
Samenwerkingspartners: Omnia Wonen (per 2020 in plaats van Vallei Wonen), Huurdersbelangenvereniging Woudenberg, regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, Koninklijk Horeca Nederland, DES (winkeliersvereniging Door Eendracht  Sterk), BSW (bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg), LTO-Noord, RBT (Regionaal 
Bureau Toerisme), Projectontwikkelaars / initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkelingen, Stichting Duurzaam Woudenberg, opvolger O-gen. 
 

Wat gaat het kosten? 

Programma  4  Ruimte, wonen en ondernemen Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Lasten -11.473.441 -3.869.768 -2.115.201 -1.841.572 

Baten 10.447.623 3.683.330 985.992 474.822 

Resultaat programma 4 voor bestemming -1.025.818 -186.438 -1.129.209 -1.366.751 

Resultaat in begroting  2020 -809.125 -1.087.426 -1.156.850 -1.156.850 

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -216.693 900.988 27.641 -209.901 

 

Financiële toelichting programma 4 

 

Wonen 
Bij het budget wonen hebben wij te maken met wisselende totale kosten. Dit omdat er elke twee jaar een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd dient te worden en er in 
principe om de vier jaar een Woonvisie opgesteld dient te worden. In deze betreffende jaren zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de jaren dat deze stukken niet 

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen                          - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Wonen Ja 5.000                    -1.000                  -9.000                  -1.000                  

RUD Ja 5.000                    5.000                    5.000                    5.000                    

Bijdrage RAP Nee -3.000                  -3.000                  -3.000                  -3.000                  

Wabo vergunning (inhuur derden) Ja -75.000               -25.000               -25.000               -25.000               

Opbrengst leges omgevingsvergunning Ja 75.000                 25.000                 25.000                 25.000                 

Grondbedrijf (winsten/verliezen grondexploitaties via reserve grondbedrijf) Ja -140.000            985.383              118.990              -126.883            

Loonkosten (verdeling per programma) Nee -89.000               -89.000               -89.000               -89.000               

Kapitaallasten Nee 5.307                    3.605                    4.651                    5.427                    

Overige mutaties Nee -                         -                         -                         -445                      

Totaal -216.693        900.988          27.641              -209.901        
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gerealiseerd moeten worden. Zo heeft het budget van 2019 een plus laten zien en laat het budget voor 2020, door de uitvoering van het WBO 2020, een min laat zien. 
Voor het vervolg hebben wij rekening gehouden met deze fluctuerende kosten en zijn deze ook als zodanig opgenomen in de begroting.  
 
RUD 
De nieuw begroting RUD laat zien dat de kosten structureel dalen met € 5.000. 
 
Vitaal buitengebied  
Verschuiven budgetten voor samenwerking en projecten t.b.v. Vitaal buitengebied in Vallei en op de Heuvelrug. 
 
Wabo vergunning (inhuur derden)/opbrengst leges omgevingsvergunning 
De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2021 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Hierdoor worden meer omgevingsvergunningen aangevraagd. Dit 
leidt tot extra werkzaamheden waarvoor de gemeente gebruik maakt van haar flexibele schil. De kosten van deze extra inhuur bedragen in 2021 € 75.000, waar extra leges 
inkomsten tegen over staat. Na 2021 zal de woningbouwproductie op het normale niveau liggen.  
 
Grondbedrijf 
De winsten en verliezen op grondexploitaties loopt via de reserve grondbedrijf. Voor de begroting is dit budgettair neutraal. 
 
Loonkosten 
De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2020 wordt in 2021 € 89.000 meer loonkosten toegerekend 
aan programma 4. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. 
 
Kapitaallasten 
Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 4. 
 
Overige mutaties 
De overige verschillen zijn het gevolg van verschuivingen binnen de vijf beleidsprogramma’s betreffende o.a. post verzekeringen/indexeringen/etc. 
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Dienstverlening 
Programma 5 

 

Visie van het programma 

Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties van Woudenberg beter zorgen voor een veilig, sociaal en leefbaar Woudenberg We willen dat iedereen zich thuis 
voelt in ons dorp en de gemeente ziet als professioneel partner. Daarom realiseren wij onze ambities samen met inwoners, (commerciële) organisaties en andere overheden. 
Daarbij zijn we: 
1. betrouwbaar: onze inwoners hebben vertrouwen in de gemeente en andersom. We zeggen wat we doen EN doen wat we zeggen; 
2. initiatiefrijk: onze medewerkers en samenwerkingspartners denken mee met onze klanten en bieden maatwerk waar nodig. Zij hebben als vertrekpunt: ‘ja, tenzij…’; 
3. open: we laten zien wat we doen en leveren. Onze processen zijn transparant. We staan open voor (nieuwe) initiatieven en feedback en koppelen altijd terug naar de 
initiatiefnemer: inwoners zijn welkom in ons gemeentehuis. 

 
Wat houdt het programma in? 
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Trends en ontwikkelingen 
• Gemeenten sluiten steeds meer aan bij en spelen in op maatschappelijke vragen en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. De traditionele over-

heidsrol van bepaler en uitvoerder van beleid is niet meer toereikend. Dit vraagt een wendbare organisatie. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan onze dienst-
verlening: sneller, digitaal waar het kan en persoonlijk waar nodig.  

• De rol die de gemeente inneemt in de samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd. We hebben te maken met horizontalisering: het verdwijnen van hiërarchie. 
De gemeente staat naast de inwoners. Inwoners zijn kritischer en willen ervaringen, meningen en ideeën delen. Alles wat een organisatie doet is mede door de 
vergaande digitalisering snel zichtbaar en informatie is voor een groter publiek beschikbaar. Bovendien maken digitale ontwikkelingen het makkelijker voor inwoners 
om zelf het initiatief te nemen of zichzelf te organiseren. Zij verwachten hierbij een overheid die meedoet en niet meer alleen vertelt hoe het moet. Dit vraagt om 
een overheid die samenwerkt, faciliteert en loslaat.    

• In het licht van de veranderende rol van de overheid heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2019 een concept wetsvoorstel gepubli-
ceerd. Dit wetsvoorstel regelt dat de lokale overheid inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Het voorstel 
biedt ook kaders voor gemeenten wanneer zij de uitvoering van beleid uit handen willen geven aan inwoners: het zogenaamde ‘uitdaagrecht’ of ‘Right to challenge’. 
Dit is een specifieke vorm van participatie en biedt burgers de mogelijkheid om taken van de gemeente over te nemen als zij denken dat dit beter kan.1 
Tot nu toe stelde de wet geen eisen aan participatie voorafgaand aan het formele besluitvormingsproces. Maar met de komst van de Omgevingswet in 2022 veran-
dert dit. Participatie is een belangrijk thema binnen de Omgevingswet en verplicht de gemeente de omgeving vroegtijdig te betrekken bij nieuwe projecten en 
beleidsvorming. 
Deze ontwikkelingen en uitdagingen vragen om een actualisatie van de bestaande nota burgerparticipatie.  

• Na de Corona-crisis is de ‘1,5 meter samenleving’ een feit tot er een vaccin tegen het virus is ontwikkeld. Dit heeft invloed op de samenwerking met de samenleving, 
het organisatiebeleid, de dienstverlening, het HR-beleid en het communicatiebeleid. Daarom wordt de visie op dienstverlening, informatisering en automatisering 
en bedrijfsvoering in 2020 nader bezien.  

• Informatietechnologie is de grote ‘gamechanger’ van onze samenleving. Door de voortschrijdende technologie komt steeds meer (big en open) data beschikbaar, 
zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten. Data vervullen een steeds belangrijkere rol in het functioneren van de overheid/gemeenten. De afhankelijkheid 
van ICT en internet groeit. ICT gaat steeds meer in de cloud. 

• Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ICT kosten bij gemeenten gemiddeld de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Dit als gevolg van verdergaande digitalisering, extra 
personele lasten door meer aandacht voor beveiliging, privacy, applicatie- en gegevensbeheer en de opkomst van data-science. 

• Gemeenten hebben op verschillende terreinen te maken met een veranderende arbeidsmarkt, een vergrijzend ambtenarenbestand en het veranderen, verschijnen 
en verdwijnen van functies. Bijvoorbeeld door opgaven als klimaatverandering en digitalisering. Vooral in functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu/vergunnin-
gen, sociaal domein en automatisering/ICT/communicatie wordt groei verwacht. 

• In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat alle websites en apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan bepaalde 
toegankelijkheidseisen. Zo kan iedereen digitale informatie van de overheid raadplegen en gebruik maken van de digitale dienstverlening van de overheid.  
 
 

 
 

 
1 Memorie van Toelichting wijziging Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht 
van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau), p 1-2. Te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/participatieverordening 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01
https://www.internetconsultatie.nl/participatieverordening


- 47 - 
 

Maatschappelijk effect 1 – Gemakkelijker maken voor inwoners, ondernemers en organisaties om initiatieven te realiseren 
 
Wat willen we bereiken? 
Veel inwoners zetten zich graag in voor het verbeteren van de eigen buurt, anderen richten zich op thema’s als eenzaamheid, klimaat, wonen en duurzaamheid. Meer dan 
ooit zien we dat beleid vaak beter wordt als inwoners daadwerkelijk worden betrokken bij de voorbereiding daarvan en dat draagvlak onder inwoners de legitimiteit en 
acceptatie van beslissingen vergroot.  
 
Wat gaan we er voor doen? 
Bij het stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, speelt de gemeente Woudenberg een activerende en stimulerende 
rol. Dit betekent dat wij actief communiceren dat wij als gemeente ruimte bieden aan ideeën en initiatieven van inwoners. Daarbij geven we ook aan hoe wij hier als gemeente 
in kunnen faciliteren. Dit vraagt om een flexibele en open houding van de gemeente. Daarnaast willen wij onze waardering voor initiatieven en activiteiten van inwoners en 
maatschappelijke organisaties die zijn ontwikkeld, blijven uitspreken en de samenleving daarin blijven aanmoedigen. Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 moet 
het met minder regels en meer ruimte voor initiatief makkelijker zijn voor inwoners om zelf aan de slag te gaan voor de verbetering van hun leefomgeving. Om hiervoor 
aandacht te vragen wordt in 2021 een communicatieaanpak Omgevingswet opgesteld.  
 
 

Maatschappelijk effect 2 – Tijdiger betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid 
 
Wat willen we bereiken? 
Begrijpelijk en gedragen beleid en besluiten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de Woudenbergse samenleving. De samenleving staat centraal. 
  
Wat gaan we er voor doen? 
Om te blijven leren van doorlopen participatietrajecten is het belangrijk om continu te evalueren op het proces en de beleving van de betrokkenen en de volgende keer waar 
nodig bij te sturen. Op dit moment worden na afloop van een participatieproces nauwelijks evaluaties gehouden. Om de organisatie hierbij te ondersteunen ontwikkelen we 
een toolkit om participatieprocessen eenvoudig en effectief te evalueren.  
 
De gemeente levert  begin 2021 een geactualiseerd participatiebeleid op dat bij moet dragen aan dit maatschappelijk effect. Hierbij zetten we in op een combinatie van 
offline en online middelen om inwoners te betrekken. De gemeente Woudenberg wil dat iedereen kan meedenken en meedoen en invloed kan uitoefenen op wat de 
gemeente doet. Inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal en bij alles wat wij doen zoeken wij de verbinding met de samenleving. Participatie gaat over de vraag: 
hoe maken wij met elkaar Woudenberg? Nieuwe manieren en experimenten om inwoners direct te betrekken zijn nodig vanwege onder andere de decentralisaties in het 
sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie.  Om de begroting in meerjarenperspectief in balans te brengen starten we een intensief 
participatieproces met de samenleving in de vorm van een bezuinigingsdialoog.  
 
De gemeente zorgt voor goed toegankelijke gemeentelijke apps en websites met begrijpelijke taal die voldoen aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid. Dit blijft 
een doorlopend proces. 
 



- 48 - 
 

Maatschappelijk effect 3 – Meer digitale dienstverlening en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig 
 
Wat willen we bereiken? 
Met een op onze taak toegeruste informatiehuishouding kan de gemeente Woudenberg haar ambities (blijven) waarmaken. Elk uur van de dag verwachten inwoners, bedrij-
ven en organisaties een beroep te kunnen doen op gemeentelijke dienstverlening via meerdere kanalen. Dit vraagt om een organisatie die de basis op orde heeft en gebruik 
kan maken van beschikbare informatie en technische mogelijkheden. 
 
We zijn aangesloten op de gemeenschappelijke visie en ambitie op dienstverlening van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk: ‘één 
digitale overheid: betere service, méér gemak’. Hierin staat de vraag van inwoners, organisaties en ondernemers centraal. We richten onze dienstverlening zo efficiënt 
mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met inwoners, organisaties en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is en/of dit de kwaliteit van de 
dienstverlening bevordert, maken we persoonlijk contact mogelijk. 
 
Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. En dat blijkt nodig. Vooral op het gebied van veiligheid, 
privacy en ethiek kijkt de samenleving naar de overheid. Een terugtrekkende overheid biedt ruimte voor commerciële en maatschappelijke initiatieven, waarbij tegelijkertijd 
nadrukkelijk gekeken wordt naar diezelfde overheid als hoeder van normen en waarden. Ondersteuning en facilitering betekent ook het bieden van een voldoende mate van 
veiligheid. Met name degenen met minder digitale vaardigheden zoeken bescherming bij de overheid. 
 
Wat gaan we er voor doen? 
De gemeente Woudenberg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening, gebaseerd op de dienstverleningsvisie 2016 – 2020. Deze 
visie houdt verband met het informatiebeleidsplan en de bedrijfsvoering. Hieraan is een uitvoeringsplan 2018 – 2021 gekoppeld met daarin projecten waarover twee maal 
per jaar gerapporteerd wordt aan het bestuur.  Bijvoorbeeld: burgerzaken en klantcontactcentrum toekomstproof, zaakgericht werken, gemeentelijke samenwerking basis-
registraties WOZ-BAG-BGT, meldingen openbare ruimte, digitale toegankelijkheid en introductie van e-diensten. 
 
Ons gemeentelijk informatielandschap (volgens de VNG-norm, common ground) wordt zo ingericht dat de samenhang en uitwisselbaarheid van informatie van en voor 
inwoners steeds verder wordt verbeterd. Vanuit deze doelstelling wordt ons klantcontactcentrum (KCC) begin 2021 gefaciliteerd met een modern KlantContactSysteem 
(KCS). Hierdoor krijgen we meer zicht op de wijze waarover en wanneer de gemeente bevraagd wordt door inwoners, bedrijven en instellingen. Ook krijgt de KCC-medewerker 
voldoende informatie beschikbaar om snel en deskundig vragen van inwoners juist te beantwoorden. Door de invoering van zaakgericht werken én aan te sluiten op mijn-
overheid.nl kunnen we inwoners online inzage geven in de status van de zaken die ze met de gemeente doen. We houden oog voor een goede balans tussen digitaal en 
persoonlijk contact met inwoners.  We registreren en monitoren onze klantcontacten. Door het houden van interviews bij klanttevredenheidsonderzoek en inwoners en 
ondernemers te betrekken bij diensten en producten van onze gemeente  (bijv. panels, ‘klantreizen’ en ‘serviceformules’) zoeken we naar het (door)ontwikkelen van pas-
sende processen en mogelijkheden.  Bijvoorbeeld de meldingen openbare ruimte en openingstijden. 
 
De voortdurende aanscherping van regelgeving op het gebied van informatieveiligheid (BIO) en privacy (AVG) vraagt om permanente alertheid van alle medewerkers en om 
inspanningen om onze technische infrastructuur bij de tijd te houden; we doen dat samen met samenwerkingspartner ICT Veenendaal en sluiten daarbij aan bij de initiatieven 
van de VNG en de IBD (Informatie Beveiligings Dienst). Deze ‘informatiesamenleving’ vraagt om een andere, meer gelijkwaardige rol van de overheid, om in lijn te blijven 

http://www.digitaleoverheid.nl/images/stories/over_het_NUP/overheidsbrede_visie_op_dienstverlening2011.pdf
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met de digitalisering binnen andere sectoren van de samenleving. Zo dat gegevens van inwoners en ondernemers veilig zijn en blijven. Hiervoor worden testen gedaan en 
vinden audits plaats om fishing en hacking zoveel mogelijk te voorkomen en onze verbindingen en apparatuur voldoende te beveiligen. 
 
Woudenberg streeft naar passende dienstverlening die mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is. Dit vraagt om investeringen in ondersteunende systemen, zowel 
voor de directe dienstverlening (bijvoorbeeld e-diensten 24/7 beschikbaar, informatie via mijnoverheid.nl, de berichtenbox), ruimtelijk domein (digitaal stelsel Omgevings-
wet) als in het sociaal domein (informatie uitwisseling tussen ketenpartners en versterken van de stuurinformatie, onder andere om prestaties te monitoren en om grip te 
houden op de kosten). Maar ook om extra aandacht voor het gegevensbeheer van met name de gegevens waarvan de gemeente (mede-)bronhouder is (BRP, BAG, BGT, BRO 
en WOZ). Dit vraagt gemiddeld 1,5 dag per week capaciteit van de medewerkers die een applicatie beheren. Bij nieuwe investeringen zullen we ons steeds de vraag moeten 
stellen of we onze software zelf in huis willen hebben of dat we de software als een internetdienst afnemen. 
  
Als gevolg van COVID19  wordt het werk en de samenwerking met inwoners, keten, samenwerkingspartners en leveranciers grotendeels digitaal uitgevoerd. Plaats- en 
tijdonafhankelijk. Het op afstand moeten werken heeft duidelijk gemaakt dat de interne processen volledig digitaal moeten zijn. Tijd dus om de digitalisering door te zetten. 
Alle nog in gebruik zijnde papierstromen en dossiers moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden en alles wat digitaal kan moet digitaal worden.  
 
De digitale transformatie stelt hoge eisen aan medewerkers. Alle hiervoor genoemde trends/ontwikkelingen in informatisering en automatisering vereisen dat we blijvend 
investeren in de kennis en kunde van de huidige medewerkers (zowel de gebruikers als de I&A professionals) en dat we daar extra alert op zijn bij het aantrekken van nieuwe 
medewerkers. We willen digitaal vitaal zijn en blijven. De landelijke overheid kent een meerjarig programma NL DIGIbeter en de VNG ontwikkelt aanpakken, toekomstvisies 
en innovaties op het terrein van informatisering en automatisering. Ook worden op meerdere terreinen collectieve aanbestedingen voorbereid door de VNG. Dit onder de 
noemer ‘samen organiseren’. Samen organiseren beoogt kostenbesparing en voorkomt dat 355 gemeenten steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden. Alle gemeenten 
dragen bij aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) waaruit de ‘samen organiseren’ wordt gefinancierd. We doen mee met de VNG initiatieven, tenzij we 
echt een hele goede reden hebben om dat niet te doen.  
 
Gemeenten werken samen met het Rijk, ketenpartners én de leveranciersmarkt aan de realisatie van één nieuwe digitale infrastructuur die flexibel, beschikbaar, toegankelijk 
en veilig is: de Common Ground. Dit vraagt om een transitie die we stap voor stap samen maken, waarbij continuïteit van de bestaande dienstverlening een belangrijke 
randvoorwaarde is. De basisgedachte achter Common Ground is dat we de gegevens loskoppelen van de toepassingen (applicaties en processen) en dat we die gegevens op 
gestandaardiseerde wijze ontsluiten en uitwisselen. De gedeelde uitgangspunten van Common Ground geven gemeenten en andere partners houvast en richting bij het 
aanpakken van deze opgave. Deze ontwikkelingen worden actief gevolgd en waar mogelijk wordt hierop aangehaakt.  

 
Latere invoering van de Omgevingswet geeft meer tijd om weloverwogen stappen te zetten in het ICT proces t.b.v. burgerparticipatie voor inspraak en beleidsvorming over 
de inrichting van de buitenruimte. De essentie van de omgevingswet vraagt om anders denken en werken en daarmee ook om passende applicaties en aangepaste inrichting 
van de werkprocessen.  
 
Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021  met inachtneming van maatregelen in verband met het coronavirus vraagt extra inzet van en uitgaven voor 

gemeenten. Gemeenten krijgen daarvoor een financiële compensatie, zodat zij de verkiezingen goed en veilig kunnen organiseren. Met de VNG is een compensatie van 30 

miljoen euro overeengekomen. Dit zou voor Woudenberg betekenen € 2,- per inwoner/kiesgerechtigde = € 20.000. Meer informatie over de exacte verdeling van de 
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compensatie ontvangen de gemeenten bij de septembercirculaire van het gemeentefonds. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor het organiseren van activiteiten 

rondom deze verkiezingen is een eenmalig budget nodig. Dit budget wordt besteed aan opkomst bevorderende activiteiten. 

Samenwerken om zelfstandig te blijven in dienstverlening vraagt om maatregelen die de continuïteit van onze bedrijfsprocessen waarborgen. Met onze samenwerkingspart-
ners maken we afspraken over hoe we de teams van onze organisatie voldoende faciliteren en vullen onze rol van opdrachtgever helder in. Voorbeelden hiervan zijn de 
transitie belastingsamenwerking en de samenwerking met de gemeente Veenendaal op het terrein van ICT. 
  
 

Maatschappelijk effect 4 – Beter beheer en zorgvuldig gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties 
 
Wat willen we bereiken? 
Toenemende digitalisering vereist dat we zorgvuldig en veilig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, be-
schikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen steeds vaker zaken digitaal regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld 
aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van 
beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor in-
formatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Hiernaast voldoen we aan de AVG en ENSIA-normen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ont-
sluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties. 
 
Wat gaan we er voor doen? 
We gaan als gemeente Woudenberg voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De 
BIO beoogt een eenduidige en herkenbare stevige basis voor een veilige digitale overheid. Een belangrijk verschil tussen de BIO en BIG is dat er minder maatregelen zijn, 
maar dat deze wel verplicht zijn. Dit betekent overigens niet dat alle maatregelen in 2021 van kracht zijn of kunnen zijn. Daarom wordt door Woudenberg gewerkt volgens 
het principe “pas toe of leg uit”. Het uiteindelijke doel is wel om volledig aan de BIO te voldoen. Een belangrijk onderdeel van het voldoen aan de BIO is het aansluiten bij 
GGI Veilig. Hierin wordt onder andere geregeld dat er door gemeenten proactief wordt gehandeld bij kwetsbaarheden in de ICT-infrastructuur, fishing en hacking zoveel 
mogelijk voorkomen, en het beveiligen van mobiele apparatuur en verbindingen. 
 
De gemeente Woudenberg was al bezig met een visie op de werkplek van de toekomst, deze is in ieder geval plaats- en tijdsonafhankelijk. Door de komst van Covid-19 is het 
plaats- en tijdsonafhankelijk werken in een stroomversnelling gekomen. En hierdoor het belang van informatiebeveiliging. Dit vraagt om een bijgesteld beleid voor veiligheid 
en privacy van persoonsgegevens. Hier ligt een taak voor bestuur, de CISO/FG en ICT.  Juist in een periode waarin nieuwe technologische ontwikkelingen (bijv. MS Teams) en 
thuiswerken versneld gemeengoed zijn geworden, is het van essentieel belang om bewustwording van nieuwe kansen én nieuwe risico’s blijvend onder de aandacht te 
brengen. Gegevensbescherming vanuit een thuiswerkplek, een veilige digitale werkomgeving en cybersecurity staan hoog op de prioriteitenlijst. 
 
Deze Wet Open overheid heeft tot doel om overheden en semioverheden transparanter te maken, past in het tijdsbeeld en geeft een leidraad voor de te zetten stappen 
naar een samenleving waarbij informatievoorziening dankzij digitalisering helder, transparant, respectvol en effectief verloopt. Naast het voldoen aan minimaal de wettelijke 
kaders, biedt het kansen om de organisatie te profileren op het gebied van openheid en transparantie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het digitaal beschikbaar stellen van 
archiefdossiers in een e-depot.  
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Na digitalisering van de bouwdossiers worden vanaf 2021 ook de andere analoge dossiers gedigitaliseerd. Hiervoor wordt in 2020 een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld. 

Verantwoorden over de kwaliteit van informatieveiligheid op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu en is bedoeld om 
het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke plan-
ning & control-cyclus heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. De ENSIA-
selfassessments worden jaarlijks, periodiek afgenomen, gevolgd door een collegeverklaring en een assurance-verklaring voor DIGID, Suwinet en de basisregistraties BAG, 
BGT, BRP en PUN.  
 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) De belastingsamenwerking met Veenendaal gaat in 2021 van start. In het kader van de Wet WOZ wordt elk jaar de waarde 
vastgesteld van alle WOZ-objecten zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen. De basisregistratie adressen en gebouwen is hiervoor randvoor-
waardelijk. Deze zal in 2021 gemigreerd worden. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden.  
 
Basisregistratie ondergrond (BRO) In 2019 is binnen bestaande functies gestart met de opbouw van de basisregistratie ondergrond. Deze zal eind 2021 ingericht moeten zijn. 
Voor het beheer is structurele capaciteit nodig. In 2020 onderzoeken welke capaciteit voor 2021 noodzakelijk is en of we die lokaal of in samenwerking met ICT-Veenendaal 
invullen.   
 
De basisregistratie grootschalige topografie (BGT) Tot en met 2020 is een beheerorganisatie voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg actief. 
Barneveld wilt per 2021 zelfstandig verder, Leusden sluit aan bij het samenwerkingsverband bedrijfsvoering van de BLNP-gemeenten, Scherpenzeel en Woudenberg zijn 
respectievelijk in gesprek met Barneveld en Veenendaal over de voorwaarden om te migreren en te beheren in 2021.  
 

 
Maatschappelijk effect 5 - Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering 
 
Wat willen we bereiken? 
Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij sluiten daarop aan. De inwoner en maatschap-
pelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak onze bedrijfsvoering door te ontwikkelen naar de organisatievorm die hierbij 
past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo meebeweegt met de vragen 
die zich voordoen in de samenleving.  
 
De opgaven en uitdagingen waar gemeenten, en ook Woudenberg, voor staan op het gebied van bedrijfsvoering worden steeds complexer. De schaalgrootte van onze 
gemeente, het ambitieniveau van de dienstverlening, de gewenste organisatieontwikkeling en de complexiteit van informatisering maken samenwerken noodzakelijk. Hier-
door kunnen (en blijven) we kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening leveren en verminderen we kwetsbaarheid in bedrijfsvoering. We verstevigen van de samenwerking 
en het opdrachtgeverschap op het gebied van informatisering & automatisering, in de belastingsamenwerking, in de opzet en het implementeren en beheren van basisregi-
straties, in beleidsdomeinen met verbonden partijen en met Coöperatie de Kleine Schans. We volgen voortdurend of commerciële partners, verbonden partijen en samen-
werkingsverbanden schaal- en efficiencyvoordelen (blijven) opleveren om de kosten voor gemeente (én inwoners) aanvaardbaar te houden. 
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Om als organisatie te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken is een wendbare organisatie nodig. Meer wendbaarheid betekent minder hi-
erarchie, meer zelforganisatie door medewerkers, teams en in wisselende samenstellingen, taken en rollen werken aan vraagstukken. Met ruimte om hun vakmanschap in 
te vullen en integraal te werken, zowel met de samenleving als met collega’s. Wij stimuleren medewerkers zelf aan het stuur te staan van hun ontwikkeling en na te denken 
over hun eigen loopbaan.  
 
Wat gaan we er voor doen? 
 
Eind 2017 is de samenwerking met Veenendaal op het terrein van ICT gestart. In de overeenkomst hiervoor is de bepaling opgenomen dat eens per 3 jaar de exploitatiekosten 
worden herzien. Veenendaal heeft aangekondigd dat de lasten voor exploitatie in 2021 zullen stijgen. Wij hebben hiervoor een budget van 40.000 euro geraamd. Dit wordt 
in 2020 onderbouwd. Conform overeenkomst wordt de aanpassing in 2020 geadviseerd aan beide colleges. Daarnaast heeft de COVID19-crisis het belang van een betrouw-
bare ICT infrastructuur overduidelijk aangetoond. Ook dit heeft implicaties op gebied van personeel, financiën en leverbetrouwbaarheid. Het beheer van de ICT infrastructuur 
is een nieuwe kerntaak. Per 2021 sluiten we aan bij de belastingsamenwerking Veenendaal met kwaliteitsverbetering en aanslagoplegging 2021. Onder maatschappelijk 
effect 4 wordt de samenwerking op basisregistraties en wat hiervoor nodig is toegelicht. 
 
Gemeente Woudenberg verzorgt  de levering van diensten aan Cooperatie de Kleine schans op het terrein van financiën, ICT, privacy & informatieveiligheid, communicatie, 
HR, facilitaire zaken & huisvesting, post en archief en inkoop/aanbesteding. Dit om de processen van de Coöperatie te ondersteunen, zowel voor de interne ondersteuning 
van de bedrijfsprocessen als in relatie met de klanten (medewerkers en inwoners van de gemeente Woudenberg) die gebruik maken van diensten van de Coöperatie.  
 
In 2021 werken we verder aan de uitvoering van Juridische kwaliteitszorg om de juridische kennis van medewerkers en de kwaliteit van producten en diensten voor inwoners 
te waarborgen en verbeteren. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. En het uitlichten van actuele juridische thema’s. 
Bijvoorbeeld het omgaan met het auteursrecht (gebruik fotomateriaal van derden) en de Algemene Beginsel van Behoorlijk Bestuur behandeld. (normenkader voor het 
handelen als overheid).  Juridisch juist handelen is belangrijk voor het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid.  

Vanaf het boekjaar 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. Nu is het nog zo dat externe 
accountants bij de jaarrekening van een gemeente een controleverklaring verstrekken met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Geven de jaarstukken een 
goed financieel beeld? En zijn de financiële transacties die eraan ten grondslag liggen rechtmatig tot stand gekomen? Dat tweede oordeel, over de rechtmatigheid, verdwijnt. 
Het wordt de taak van het college zelf om zich daarover te verantwoorden. In 2020 zijn we (met externe expertise) gestart met de doorontwikkeling richting de rechtmatig-
heidsverantwoording via het college. Hiervoor wordt o.a. het Intern controleplan en de normenkader van 2015 aangepast en geactualiseerd. De rechtmatigheidsverantwoor-
ding via het college wordt met ingang van de jaarrekening 2021 opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de volgende aspecten: 

• Getroffen beheersmaatregelen om in de toekomst rechtmatigheidstekortkomingen (fouten of onduidelijkheden in processen) te voorkomen; 

• Relevante bevindingen die onder de verantwoordingsgrens vallen, maar wel relevant zijn om de raad hierover te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
aanbestedingsfouten die van een redelijk omvang zijn, maar per saldo niet groter zijn dan de verantwoordingsgrens; 

• Tussen College en Raad kan een rapporteringsgrens worden afgesproken. Dat is een gelijksoortige afspraak die de raad nu ook maakt met de externe accountant. 
Hierbij spreken Raad en College af dat alle bevindingen die boven deze rapporteringsgrens vallen in de bedrijfsvoeringsparagraaf worden opgenomen; 

• Bewuste afwijkingen van wet- en regelgeving door bijzondere omstandigheden binnen de gemeente; 
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• Andere zaken die het college relevant vindt om de raad nader over te informeren. 
 
De snel ontwikkelende technische mogelijkheden en het meer aan de bal brengen van inwoners en ondernemers voor dienstverlening met selfservice, maakt dat veel een-
voudige taken en werkzaamheden in rap tempo verdwijnen. Dit raakt het aantal medewerkers dat nodig is voor de werkzaamheden en vraagt een ander kennisniveau omdat 
zij moeilijkere taken krijgen en de applicaties complexer worden. Tot maart 2020 was er een onverminderde krapte op de arbeidsmarkt. Het bijbehorende gevecht om 
talent verdwijnt niet vanwege de toenemende vergrijzing. Er blijft veel behoefte aan vakmanschap en talent. Goed in- en overzicht door HR laat zien hoe de vraag 
naar arbeid zich ontwikkelt, welke vaardigheden waarschijnlijk nodig zijn en wat onze organisatie nodig heeft om wendbaar te blijven. Met de druk op de arbeidsmarkt 
en de steeds wijzigende invulling van het werk, bijvoorbeeld door nieuwe taken als de energietransitie en digitalisering, blijven we inzetten op wendbaarheid. We presenteren 
Woudenberg als aantrekkelijk werkgever. De medewerkers geven de gemeente Woudenberg als werkgever een hoge waardering, waardoor we in 2020 het Keurmerk Beste 
Werkgever kunnen voeren. Positieve kenmerken als werkgeverschap, bevlogenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid houden we vast. Thema’s als vita li-
teit, werkdruk en herstelbehoefte vragen blijvend aandacht en maken nadrukkelijk onderdeel uit van het organisatie- en verzuimbeleid. Dat vullen we in met de medewerkers 
in samenwerking met onze arbodienstverlener.  Voldoende capaciteit om taken uit te kunnen voeren is hierbij randvoorwaarde.  
 
We zien een toename in de mate waarin medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag, agressie en geweld in hun dagelijkse dienstverlening aan inwoners. Inci-
denten worden geregistreerd en conform het protocol Agressie en geweld opgepakt. Veelal betreft dit aandacht voor de betrokken medewerkers en passende acties naar 
de agressor. Extra wordt ingezet op bewustwording en training in de omgang met ongewenst gedrag en agressie met bijzondere aandacht voor de teams met de meeste 
contacten met inwoners, zoals de teams publieke dienstverlening en de buitendienst. 
 
Binnen een nieuwe werkelijkheid waarvan niet duidelijk is wanneer we het corona virus onder controle hebben, is er veel veranderd in het werk en op welke manier we ons 
werk doen. Dit heeft een enorme invloed met name op het werken op afstand & het in verbinding zijn met elkaar, ondanks de afstand. Met de organisatie wijziging naar zelf 
organisatie (vanaf februari 2020), blijkt dit goed te werken. Bestuur en medewerkers konden ook tijdens de coronatijd goed door blijven werken en blijven en heeft alle 
dienstverlening doorgang gevonden, eventueel in aangepaste vorm. Het online werken, veelal vanuit een thuiswerkplek, vraagt een andere wijze van aansturing van de 
organisatie dan we gewend zijn. Ook de contacten met relaties, inwoners en bedrijven, onderhouden we op een andere wijze.  Zodoende hebben nieuwe of andere organi-
satie-thema’s meer prioriteit gekregen dan voor de corona uitbraak.  Denk aan werkplek & werkgeverschap vd toekomst, organisatie en inrichting gemeentelijke gebouw(en), 
informatiebeleid, werken op afstand, flexibel, laptop/telefoon (verplicht), thuiswerkvergoeding & protocol. 
  
De effecten van deze veranderingen op medewerkers en onze organisatie volgen we actief.  2 jaarlijks zetten wij het Medewerkers onderzoek uit, dit staat op de planning 
voor 2021.  Daarnaast is de behoefte voor korte, specifieke en tussentijdse metingen gegroeid. Bijvoorbeeld de covid 19 pulse waardoor we inzicht krijgen wat de beleving 
van medewerkers is in coronatijd. In 2021 zal deze vorm vaker dan voorheen gehanteerd worden. Daar hoort een korte cyclus van ophalen, analyseren, acties uitzetten, 
monitoren en evalueren bij.  We werken binnen de basisteams met meetlijsten, die ons inzicht geeft in het zelf-organiserend niveau waar binnen de teams ontwikkelen. 
Tevens is het een vertrekpunt voor ontwikkelafspraken medewerkers en teams om zodoende door te groeien.  Verzuimcijfers gelden ook als een indicator. Immers kan je 
daar vanaf lezen hoe het is gesteld met de vitaliteit binnen de organisatie. We gaan hierbij uit van een gemiddeld (jaar) percentage, waarbij we onder het landelijk gemiddelde 
zitten (gemeentelijke verzuimnorm 2019 4,2).  
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Indicatoren 
 

Indicatoren 
 

Definitie Norm 2021 2022 2023 2024 

Percentage burgerparti-
cipatie monitor ‘Waar 
staat je gemeente’.  
 
Bevragen deelnemers in 
kwalitatief klantevreden-
heidsonderzoek. 

Burgerparticipatie-imago: de waarde die inwoners (willekeurige 
steekproef) de gemeente toekent op het stimuleren van de Wou-
denbergse samenleving om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en 
betrekt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid. 

Voldoende = 36% 
 
 
 
Volgt uit participatiebeleid 2020 
(vaststelling in Q4 2020). 

monitoring 
Q4 
 
 
participa-
tiebeleid. 

50% 
(2021) 
 

monitoring 
Q4 

50% 
(2022) 

Rapportcijfer dienstver-
lening. 

Het overall rapportcijfer dat inwoners, ondernemers en organisa-
ties (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect 
dienstverlening. 

Eerste telling in juni 2016: 7,7 (kana-
len balie, telefoon, digitaal) 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Aantal e-diensten op de 
website. 

Het aantal e-diensten op de website waarmee klanten volledig di-
gitaal een product/dienst kunnen aanvragen, met of zonder het ge-
bruik van DigiD en Ideal. 

Eerste telling Q1 2019. 10 10 10 10 

Uitkomst ENSIA-
selfassessment m.b.t. DI-
GID, Suwinet, BAG, BGT, 
BRP, PUN. 

De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, pri-
vacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, onderne-
mers en organisaties. 

De gemeente voldoet aan de nor-
men zoals gesteld binnen het ENSIA 
model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, 
BGT, BRP, PUN. Voldoet = + 

+ + + + 

Uitkomst medewerkers-
tevredenheidsonderzoek 
(MTO). 

Het 2-jaarlijks MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid 
van de medewerker. De streefwaarde is het gemiddelde van alle 
respondenten op die vraag. 

Uitkomst MTO 2019 8 nvt 8 nvt 

Kort cyclische meetingen Meetingen die in een kort tijdsbestek worden uitgezet in de vorm 
van een poll, een korte questionnaire oid om snel en gericht zicht 
te krijgen op behoefte, ervaringen of meningen.  

Frequentie nader te bepalen.  2 x per jaar    

Meetlijst teamontwikke-
ling 

Aanvullen obv meetlijst In 2022 is Woudenberg zichtbaar in 
beweging en ontwikkeling op het 
terrein van verschillende dimensies 
zoals kwaliteit van werk, verdeling 
van werkzaamheden, regel taken, 
besluitvorming , talentgebruik etc 

Eerste mee-
ting na nul-
meting in 
2020 

2de 3de 4de 

Verzuimcijfer Norm conform personeelsmonitor A&O fonds 2019 voor gemeen-
tes  < 20.000  is 4,2% 

Binnen de landelijke norm blijven +  + + + 

Accountantsverklaring. Jaarlijkse verklaring van de externe accountant over de mate 
waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw en recht-
matig is. 

Een positieve (+) verklaring van de 
accountant. Uitkomst over 2019: 
positieve verklaring. 

+ + + + 
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Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners / Deelnemingen / Aandeelhouder 
Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal (ICT en vanaf 2021 belastingen), Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis 
Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort.  
 

Gemeenschappelijke regelingen Deelnemingen Stichtingen/Coöperaties Bestuursconvenant 

• Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 

• GGD regio Utrecht (GGDrU) 

• Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

• afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

• Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort 
e.o. (RWA) 

• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG) 

• Vitens N.V. 

• Inkoop Bureau Midden Nederland 
(IBMN) 

• N.V. ROVA 
 

• Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Eem-Vallei Educatief 

• Coöperatie de Kleine Schans 
 

• Bureau Regio Amersfoort 
 

 
 
Wat gaat het kosten? 
 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Programma  5  Bestuur en Dienstverlening Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Lasten -5.993.290 -5.947.429 -5.903.489 -5.909.978 

Baten 607.848 581.802 365.815 149.888 

Resultaat programma 5 voor bestemming -5.385.442 -5.365.627 -5.537.674 -5.760.089 

Resultaat in begroting  2020 -4.865.598 -4.480.904 -4.376.750 -4.376.750 

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -519.844 -884.723 -1.160.924 -1.383.340 
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Financiële ontwikkelingen 

Kosten accountant 
Conform het raadsbesluit van 28 mei 2020 is Verstegen Accountants voor 2020 en 2021 benoemd als accountant voor de controle van de jaarstukken 2020 en 2021. De 
offerte voor 2020 is € 10.750 hoger dan begroot.  
 

Programma 5 Dienstverlening                                                                  - = nadelig 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig

Kosten accountant -10.750              -10.750              -10.750              -10.750              

Fondsbijdrage GGU -10.000              -10.000              -10.000              -10.000              

Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering -28.500              -28.500              -28.500              -28.500              

Kosten ICT -75.373              -75.690              -78.018              -107.956           

Uitvoeringskosten ICT Veenendaal -40.000              -40.000              -40.000              -40.000              

Digitaliseren archief -15.000              -15.000              -15.000              -15.000              

Salariskosten (CAO verhoging 2021) -150.000           -150.000           -150.000           -150.000           

Salariskosten (overig) -25.000              -                        -                        -                        

Lidmaatschappen en contributies -8.000                 -8.000                 -8.000                 -8.000                 

Beheerskosten BGT -33.000              -33.000              -33.000              -33.000              

Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen Veenendaal -8.000                 -8.000                 -8.000                 -8.000                 

Uitvoeringskosten BAG Veenendaal -3.463                 -3.463                 -3.463                 -3.463                 

Kosten organiseren verkiezingen -5.000                 -5.000                 -21.000              -5.000                 

Abonnementen/porto/regio archief 8.000                   8.000                   8.000                   8.000                   

Opbrengst leges bevolkingsadministratie -10.000              -10.000              -10.000              -10.000              

Investeringen raad -                        -3.500                 -3.500                 -3.500                 

Kosten organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2022 -                        -7.500                 -                        -                        

Loonkosten (verdeling per programma) 188.900             188.900             188.900             188.900             

Kapitaallasten -42.658              -47.720              -37.593              -29.947              

Overige mutaties -                        -                        -                        3.876                   

Stelpost effecten inkomsten bij stijging woningen en inwoners -222.000           -333.000           -388.500           -388.500           

Stelpost herijking gemeentefonds -                        -220.000           -440.000           -660.000           

Stelpost extra uitkering jeugd -                        -42.500              -42.500              -42.500              

Stelpost bezuiniging op subsidies -20.000              -20.000              -20.000              -20.000              

Stelpost bezuiniging op verbonden partijen -10.000              -10.000              -10.000              -10.000              

Totaal -519.844        -884.723        -1.160.924   -1.383.340   
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Fondsbijdrage GGU 
Via Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG worden gezamenlijke gemeentelijke activiteiten gefinancierd. Op basis van de werkelijke kosten over 
de afgelopen 2 jaar dient het budget voor deze gemeentelijke bijdrage met € 10.000 naar boven te worden bijgesteld.  
 
Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering 
Onlangs zijn wij door onze verzekeraar geïnformeerd over een forse premieverhoging (100%) van de gemeentelijke WA-verzekering. Daarop is aan de verzekeraar gevraagd 
om een toelichting. Het aantal grote schades bij gemeenten neemt toe. Steeds vaker is daarbij ook sprake van letselschades waarbij de reserveringen die de verzekeraar 
achter de hand houdt (voor bedragen die ze mogelijk in de toekomst moeten betalen) steeds groter worden. Ook in Woudenberg neemt het aantal gemelde (letsel)schades 
toe. Er wordt meer geclaimd en als gemeente zijn we verplicht om elke aansprakelijkheidstelling waarbij gesproken wordt over letsel voor te leggen aan onze verzekeraar.  
De uit te keren bedragen kunnen zeker bij letsel erg oplopen. De verzekeraar wenst dit risico af te dekken. Door al deze factoren ontstaat (daar is Woudenberg niet uniek in) 
een hoger risicoprofiel met daar dus aan gekoppeld een forse premieverhoging. De afgelopen 10 jaren heeft Woudenberg naast de gebruikelijke indexering geen premiever-
hoging gekregen. Er is de afgelopen jaren meer concurrentie ontstaan om ook de overheidsmarkt te verzekeren. Deze premieverhoging geeft aanleiding om het volledige 
gemeentelijke verzekeringspakket (ondergebracht bij verschillende maatschappijen) te herzien.  
 
Kosten ICT 
De ICT kosten stijgen als gevolg van overheidsbrede aanbestedingen op het terrein van informatieveiligheid, telefonie en verbindingen. In 2020 zijn versneld projecten 
uitgevoerd zoals het invoeren van MS-teams en de migratie van Windows 2010 naar Office 365. Deze ontwikkelingen brengen een extra investering en aanzienlijk hogere 
structurele lasten met zich mee. Niet meedoen met de aanbestedingen zorgt alsnog voor een vervangingsinvestering op het terrein van informatieveiligheid, telefonie en 
verbindingen. Bij het samenstellen van de begroting 2020 was er nog rekening mee gehouden dat de reserve automatisering toereikend zou zijn om de afschrijvingskosten 
ICT voor 100% te dekken. In 2019 is er als gevolg van de toenemende ICT kosten meer aanspraak gemaakt op de reserve automatisering waardoor deze reserve niet meer 
toereikend is om de tijdelijk hoge afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. Een deel van de afschrijvingskosten 2020 komt nu rechtstreeks ten laste van de begroting. Er 
wordt een nieuw I&A plan opgesteld waarin de koers tegen het licht wordt gehouden. De COVID19-crisis heeft de noodzaak en het belang van een betrouwbare ICT infra-
structuur overduidelijk aangetoond.  
 
Uitvoeringskosten ICT door gemeente Veenendaal 
In de overeenkomst met ICT Veenendaal is de bepaling opgenomen dat eens per 3 jaar de exploitatiekosten worden herzien. Veenendaal heeft aangekondigd dat de lasten 
voor exploitatie in 2021 fors zullen stijgen. Hier is een indicatief bedrag aan gekoppeld. Dit wordt in 2020 onderbouwd. Conform overeenkomst wordt de aanpassing eind 
2020 geadviseerd aan beide colleges. 
 
Digitaliseren archief 
Na digitalisering van de bouwdossiers worden vanaf 2021 ook de andere analoge dossiers gedigitaliseerd. Hiervoor wordt in 2020 een meerjaren-uitvoeringsplan opgesteld. 
 
Salariskosten (cao verhoging 2021) 
De huidige cao Gemeenten loopt tot 31 december 2020. De afgelopen 2 jaar is rekening gehouden met een loonstijging van 2,7% voor 2019 en 3% voor 2020. Voor 2021 
wordt rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%. We ramen de cao verhoging voor 2021 op € 150.000.  
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Salariskosten (overig) 
In 2020 zagen we een oplopend ziekteverzuim. We verwachten dat het verzuim ook in 2021 relatief hoger zal zijn in verband met COVID19. Om deze reden wordt in 2021 
eenmalig extra budget geraamd voor vervanging.  
 
Lidmaatschappen en contributies 
Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen twee jaar dient het budget voor lidmaatschappen van de raad en college (voornamelijk contributie VNG) met € 8.000 
naar boven te worden bijgesteld. 
 
Beheerskosten BGT 
Tot en met 2020 is een beheerorganisatie BGT voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg actief. De beheerskosten BGT werden tot en met 2019 
deels uit de reserve automatisering bekostigd. Aangezien de reserve automatisering niet meer toereikend is zal in 2021 een deel van de beheerskosten ad. € 33.000  ten laste 
van de begroting komen.  
 
Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen Veenendaal 
De exploitatiekosten WOZ/belastingen vanuit Veenendaal zullen stijgen met € 8.000 als gevolg van loon- en prijsstijgingen. 
 
Uitvoeringskosten BAG Veenendaal 
De exploitatiekosten BAG vanuit Veenendaal zullen stijgen met € 3.463 als gevolg van loon- en prijsstijgingen. 
 
Kosten organiseren verkiezingen 
Raming is bijgesteld op basis werkelijk aantal verkiezingen. 
 
Abonnementen/porto/regio archief 
Deze budgetten zijn naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke kosten 2018 en 2019. 
 
Opbrengst leges bevolkingsadministratie 
Doordat reisdocumenten vanaf 2014 voor een periode van 10 jaar geldig zijn krijgen we nauwelijks aanvragen van reisdocumenten van personen boven de 18 jaar. Jaarlijks 
80% minder aanvragen. Deze periode duurt tot maart 2024. Dan verlopen de eerste documenten weer. De legesopbrengsten zullen structureel dalen met € 10.000. We 
hebben verzuimd de effecten van deze aanpassing al eerder in de begroting op te nemen. 

Investeringen raad 
Vanaf 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Raadsleden moeten voorzien worden van goede apparatuur. Op grond van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers (artikel 3.3.2) stelt het college aan de raadsleden ten laste van de gemeente informatie- en communicatiemiddelen ter beschikking. Deze beschikbaarstelling 
is in bruikleen. Voor de huidige periode geldt nog overgangsrecht. Dit betekent dat de raadsleden in deze periode nog aanspraak kunnen maken op een (belaste) vergoeding 
voor deze middelen van maximaal € 700 per drie jaar.  In de nieuwe raadsperiode, vanaf 2022 is een vergoeding niet meer toegestaan. Rekening moet worden gehouden 
met 15 (raadsleden) x € 700 = € 10.500 af te schrijven in drie jaar.  
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Kosten organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2022 
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor het organiseren van activiteiten rondom deze verkiezingen is een eenmalig budget nodig. Dit budget wordt besteed aan 
opkomstbevorderende activiteiten.  
 
Loonkosten (verdeling per programma) 
De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2020 wordt in 2021 € 228.900 minder loonkosten toegerekend 
aan programma 5. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting. 
 
Kapitaallasten 
Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 5. 
 
Overige mutaties 
De overige verschillen zijn het gevolg van verschuivingen binnen de vijf beleidsprogramma’s betreffende o.a. post verzekeringen/indexeringen/etc. 
 
In programma 5 worden ook de stelposten verwerkt: 
 
Stelpost effecten inkomsten bij stijging woningen en inwoners 
Stelpost komt te vervallen. De verwachte stijging is meegenomen bij de algemene uitkering en de opbrengsten OZB woningen (zie algemene dekkingsmiddelen). 
Stelpost herijking gemeentefonds 
Vanaf 2022 vindt er een herijking plaats van het gemeentefonds. De eerste berichten hierover geven het beeld dat kleine (plattelands) gemeenten zoals Woudenberg mini-
maal € 50 per inwoner er op achteruit gaan. We verwachten dat het nadeel voor Woudenberg stapsgewijs zal worden verwerkt in de algemene uitkering. € 50 per inwoner 
is verwerkt in het financieel beeld 2021-2024 en daarnaast is een risicobedrag van € 132.000 verwerkt in de risicoparagraaf. Het voorstel om de financiële consequenties van 
de herijking op deze manier te verwerken in de kaderbrief is voorgelegd aan onze toezichthouder de Provincie Utrecht. Onze toezichthouder is louter positief over de manier 
zoals Woudenberg de mogelijke nadelige effecten van de herijking stapsgewijs heeft verwerkt in de kaderbrief.  We verwachten op z'n vroegst in november 2020 meer 
duidelijkheid te krijgen over de herijking. 
 
Stelpost extra uitkering jeugd 
Het rijk heeft voor de jaren 2020 en 2021 extra middelen voor jeugdhulp beschikbaar gesteld. Deze zijn verwerkt in de meicirculaire 2019. Voor de jaren 2022 en verder heeft 
het rijk nog geen extra middelen toegezegd. Wel heeft het rijk, in overleg met de provinciale toezichthouders, aangegeven dat de gemeenten – onder voorwaarden – in hun 
begroting 2020-2023 voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 een stelpost aan mogelijke inkomsten mogen meenemen ter hoogte van de bedragen zoals opgenomen voor de 
jaren 2020 en 2021. Voor Woudenberg betreft dit een bedrag van € 232.500 voor de begrotingsjaren 2022 en 2023. 
 
In de meicirculaire 2020 is aangegeven dat gemeenten vanaf 2022 gezamenlijk € 300 miljoen als stelpost mogen ramen voor extra middelen voor jeugdhulp in afwachting 
van de uitkomst onderzoek jeugdzorg. De stelpost mag structureel meegenomen worden. € 300 miljoen voor alle gemeenten betekent voor Woudenberg € 190.000 voor de 
jaren 2022 tot en met 2024.  Bij de begroting 2021-2023 was de stelpost nog geraamd op € 232.500. Dit betekent dat de stelpost inkomsten jeugdzorg jaarlijks € 42.500 lager 
uitvalt (= nadelig). 
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Stelpost bezuiniging op subsidies 
Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 is een taakstelling bezuiniging op de subsidies van € 20.000 afgesproken. Deze is toen als stelpost verwerkt in programma 5 
van de begroting. De taakstelling is gerealiseerd en verwerkt bij de diverse subsidies in de programma’s van de begroting. De stelpost in programma 5 komt hiermee te 
vervallen.  
 
Stelpost bezuiniging op verbonden partijen 
Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 is een taakstelling bezuiniging op de verbonden partijen van € 10.000 afgesproken. Deze is toen als stelpost verwerkt in  
programma 5 van de begroting. De realisatie van de taakstelling wordt verwerkt bij de verbonden partijen die in de diverse programma’s terugkomen. De stelpost in pro-
gramma 5 komt hiermee te vervallen.  
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Algemene dekkingsmiddelen 

In de vijf beleidsprogramma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet 
aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreffen de algemene uitkering, de algemene belastingen, dividenduitkeringen en stelposten. Deze nemen we op bij het 
onderdeel algemene dekkingsmiddelen. 

 
Tabel 10.1 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) 

  rekening begroting begroting meerjarenbegroting 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Algemene dekkingsmiddelen   
  

    

Algemene uitkering gemeentefonds 16.078 16.313 17.296 17.335 17.439 17.557 

Algemene belastingen:         

- Onroerende zaakbelastingen 2.419 2.420 2.532 2.600 2.668 2.738 

- Hondenbelasting 64 64 65 66 67 67 

- Toeristenbelasting 187 214 200 204 208 212 

Dividenden 19 18 8 8 8 8 

Treasury 45 69 4 -4 -6 -8 

Resultaat algemene dekkingsmiddelen 18.811 19.098 20.105 20.208 20.384 20.574 

 
Gemeentefonds (algemene uitkering) 
De raming van de algemene uitkering 2021 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2020. Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2021 zijn voor de 
gemeente Woudenberg de volgende punten van belang:  

• Accres-ontwikkeling septembercirculaire 2019 (voordelig); 

• Accres-ontwikkeling meicirculaire 2020 (voordelig); 

• Nominale ontwikkeling (verleggen basisjaar) meicirculaire 2020 (voordelig); 

• Structurele doorwerking decembercirculaire 2019 (nadelig); 

• Hoeveelheidsverschillen, o.a. toename inwoners, woningen, etc (voordelig);  

• Stelpost jeugdzorg (300  miljoen landelijk/ nadelig). 
 
Algemene belastingen 
Onroerende zaakbelastingen 
De gemeente Woudenberg laat in 2021 de OZB-tarieven met de volgende percentages stijgen: 
Woningen    1,5% 
Niet-woningen      1,5% 
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Dividenden 
De gemeente Woudenberg ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit voor 2021 van: 
Bank Nederlandse Gemeenten  €    8.000 
Dividend Vitens    €            0 
 
Saldo financiering  
De gemeente Woudenberg heeft ter financiering van haar activiteiten in totaal € 13,2 miljoen aan geldleningen opgenomen. Hiervan wordt € 7,9 miljoen in 2021 afgelost. 
De totale rentelast van de leningen bedraagt € 77.400 (gemiddeld 0,59%). Aan investeringen en aankoop gronden wordt, conform de BBV-richtlijnen, intern 0,3% rente 
doorberekend. De hoge boekwaarde op diverse projecten in het grondbedrijf (afgezet tegen 0,3% doorberekende rente) en doorberekening van 0,19% rente op 
investeringen zorgt ervoor dat er een klein positief renteresultaat ontstaat.  
 

Wat gaat het kosten/opleveren? 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het de algemene dekkingsmiddelen verbonden zijn. 

Programma  6  Algemene Dekkingsmiddelen Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2021 2022 2023 2024 

Lasten -85.640 -66.760 -47.697 -40.729 

Baten -20.190.060 -20.274.921 -20.431.498 -20.615.078 

Resultaat programma 6 voor bestemming 20.104.420 20.208.161 20.383.801 20.574.349 

Meerjarenresultaat in begroting  2020 19.157.183 18.973.111 19.185.299 19.185.299 

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 947.237 1.235.050 1.198.502 1.389.049 
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Financiële ontwikkelingen 

Algemene uitkering 
De raming van de algemene uitkering 2021 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2020.  
 

Opbrengst OZB (raming bij kaderbrief 2021-2024)  
Hogere opbrengsten OZB als gevolg van een geschatte toename van 100 woningen in 2021 (in 2021 rekening gehouden met een toename van 100 woningen via stelpost bij 
programma 5). 
 
Opbrengst OZB 
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn de OZB opbrengsten woningen opnieuw berekend op basis van de nieuwbouw woningen tot en met 2019 en de te verwachten 
nieuwbouw van woningen in de periode 2020 tot en met 2024. Een deel van deze opbrengst was in de begroting 2020-2023 verwerkt in de stelpost “effecten inkomsten bij 
stijging woningen en inwoners”. Deze stelpost is in deze begroting komen te vervallen. 
 
 
 

Algemene dekkingsmiddelen                                                               - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Algemene uitkering raming bij kaderbrief 2021-2024 ja 650.000             650.000             650.000             650.000             

Algemene uitkering (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 193.439             407.887             356.343             472.903             

Brede combinatiefunctie  (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 430                       430                       430                       430                       

Sportakkoord  (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 10.000                

armoedebestrijding kinderen (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 3.799                   3.799                   3.799                   3.799                   

Inburgering (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 17.520                38.938                42.836                42.836                

Voogdij 18+  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 60.808                60.808                60.808                60.808                

Participatie WSW  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 2.600                   22.313                19.684                18.581                

Participatie Overige  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) nee 1.115                   1.219                   1.326                   3.881                   

OZB EW (Raming bij kaderbrief 2021-2024) ja 35.000                35.000                35.000                35.000                

OZB EW  stijging aantal woningen nee 83.493                113.171             143.550             203.232             

OZB ENW 1,5% -/-  achterblijven stijging nee -33.351              -33.530              -33.712              -27.437              

OZB GNW 1,5% -/-  achterblijven stijging nee -24.684              -24.799              -24.916              -20.995              

Toeristen belasting ja -18.000              -18.000              -18.000              -14.000              

Dividend opbrengsten ja -10.000              -10.000              -10.000              -10.000              

Renteresultaat ja -24.932              -12.187              -28.646              -29.988              

Totaal 947.238          1.235.049     1.198.502     1.389.049     
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Opbrengst OZB eigenaren niet woning 
Na het inhalen van de achterstanden bij belastingen betreffende aanslagoplegging 2017 tot en met 2019 is er een beter beeld gekomen over de te verwachte opbrengsten 
OZB eigenaren niet woning.  De opbrengsten vallen lager uit dan was voorzien. Op basis van deze gegevens zijn de ramingen vanaf 2021 naar beneden bijgesteld. 
 
Opbrengst OZB gebruikers niet woning 
Na het inhalen van de achterstanden bij belastingen betreffende aanslagoplegging 2017 tot en met 2019 is er een beter beeld gekomen over de te verwachte opbrengsten 
OZB gebruikers niet woning.  De opbrengsten vallen lager uit dan was voorzien. Op basis van deze gegevens zijn de ramingen vanaf 2021 naar beneden bijgesteld. 
 
Opbrengst toeristenbelasting 
De opbrengsten toeristenbelasting zullen € 18.000 lager uitvallen vanwege sluiting camping NCC (Nederlandse Caravan Club). 
 
Dividend 
De opbrengst dividend Vitens ad. € 10.000 komt te vervallen. De komende jaren zal er geen dividend worden uitgekeerd vanwege grote investeringen en Vitens moet haar 
solvabiliteit verbeteren. 
 
Renteresultaat 
Bij de algemene dekkingsmiddelen is de rentetoerekening aan de 5 programma's verantwoord. Dit zijn kleine verschuivingen door de hele begroting heen. 
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Reserves 

In de kadernota zijn de reserves en voorzieningen opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2021 is een aantal aanpassingen gedaan welke hierna worden toegelicht. 
 

 
 

Financiële toelichting Reserves 

 

 
Aanwending algemene reserve grondbedrijf (rente) 
De rentetoerekening aan grondexploitaties valt in 2021 lager uit en vanaf 2022 hoger uit. Gekozen is de rentetoerekening aan grondexploitaties jaarlijks ten gunste of ten 
laste te laten komen van de begroting via toevoeging of onttrekking van de algemene reserve grondbedrijf. 
 

Reserves Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

Lasten -590.847 -1.444.094 -544.050 -304.001

Baten 540.010 546.368 541.150 540.021

Resultaat programma 6 voor bestemming -50.837 -897.726 -2.899 236.020

Meerjarenresultaat in begroting  2020 34.762 79.547 97.280 97.280

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -85.599 -977.273 -100.179 138.740

Reserves                                                                                                                  - = nadelig Verwerkt 2021 2022 2023 2024

                                                                                                                                        + = voordelig kaderbrief

Alg. Res. Grondbedrijf (rente saldo) ja -12.289              9.461                   970                       146                       

Toevoegingen winsten verliezen grexen ja 140.000             -985.383           -118.990           126.883             

IBOR toevoeging voor bomen ouderhorsterlaan ja -35.000              -35.000              -35.000              -35.000              

Toevoeging reserve wagenpark ja -5.000                 -10.000              -15.000              -20.000              

onttrekking reserve groot materieel ja 45.533                58.633                59.633                59.292                

onttrekking reserve huisvesting onderwijs ja 14.677                14.677                14.677                13.890                

aanwending reserve duurzaamheid energie loket ja 15.000                15.000                15.000                15.000                

aanwending reserve RAP waterplan ja 3.000                   3.000                   3.000                   3.000                   

kosten sociaal domein niet te dekken uit reserve dorpsvoorziening/sociaal domeinnee -175.000           

Toevoeging reserve automatisering ja -62.233              -33.374              -10.183              -10.183              

speelvoorzieningen ja -14.287              -14.287              -14.287              -14.287              

Totaal -85.599           -977.273        -100.179        138.740          
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Mutaties algemene reserve grondbedrijf (grondexploitaties) 
In beleidsprogramma 4 zijn de extra winstsaldi vanuit de grondexploitaties begroot. Deze worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.  
 
Toevoeging reserve IBOR 
Door ouderdom en ziekte zijn de historische bomenlanen Oudenhorsterlaan en Davelaar aan het einde van hun leven. Hierdoor vormen ze een gevaar voor hun omgeving. 
Om de veiligheid te waarborgen en vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch aspect is het noodzakelijk de laanbomen langs deze wegen geheel te vervangen. Om 
budgettaire redenen wordt voorgesteld de bomen niet binnen 3 jaar projectgewijs te vervangen, maar een sterfhuisconstructie toe te passen, gedurende een periode van 6 
jaar. Hierbij zullen we om veiligheidsredenen, eerst de slechte en gevaarlijke bomen verwijderen. We kunnen pas gaan herplanten als de gehele laan of een groot deel van 
een laan is gekapt, dit om een nieuwe uniforme laan met bomen van gelijke dikte en hoogte te behouden en de groeimogelijkheden van de nieuw aan te planten bomen te 
kunnen waarborgen. Omdat dit niet onder regulier onderhoud valt wordt er extra budget aangevraagd gedurende 6 jaar om dit grootschalige project uit te voeren. De 
kosten worden ingeschat op 210.000 in totaal, verdeeld over 6 jaar is 35.000 per jaar. 
 
Voor het vervangen van monumentale bomen aan de Ouderhorsterlaan willen we jaarlijks geld reserveren. Dit geld is enkel bedoeld voor het vervangen van deze bomen en 
wordt daarmee gelabeld in de reserve IBOR. 
 
Toevoeging reserve kapitaallasten machinepark buitendienst 
Om het vervangen van groot materieel van onze gemeentelijke buitendienst beter inzichtelijk te maken is er een meerjarenplanning gemaakt van wanneer welk materieel 
vervangen moet worden. Het is de bedoeling om de jaarlijkse afschrijvingskosten mee te nemen is de jaarbudgetten op de diverse kostenposten waarvoor het materieel 
ingezet wordt. De meerjarenplanning bevat een geschatte vervangingswaarde van in het totaal € 815.000 voor het grote materieel met een gemiddelde afschrijvingstermijn 
van 10 tot 15 jaar. De huidige reserve is daarvoor ontoereikend. Daarom wordt de reserve structureel extra aangevuld, vanaf 2020 met € 5.000 en daarna jaarlijks met          
€ 5.000 extra tot we in 2028 jaarlijks € 45.000 extra toevoegen aan de reserve. 
 
Aanwending reserve kapitaallasten machinepark buitendienst 
Betreft de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen groot materieel buitendienst.  
 
Aanwending reserve huisvesting onderwijs 
Betreft aanvullende aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen onderwijshuisvesting. 
 
Aanwending reserve duurzaamheid 
De nieuwe reserve duurzaamheid kan gebruikt worden voor de jaarlijkse kosten van het energie loket. 
 
Correctie aanwending reserve dorpsvoorziening / reserve sociaal domein 
In de begroting 2019-2022 is besloten het geraamde tekort in het sociaal domein voor de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel te dekken uit de reserve dorpsvoorziening. 
Het gaat om een bedrag van € 1,1 miljoen verspreid over de jaren 2019 tot en met 2021. Voor het jaar 2021 was een bedrag geraamd van € 175.000. 
 
Om een zuiver beeld te geven van de tekorten in de begroting 2021-2024 wordt voorgesteld de incidentele dekking uit de reserve dorpsvoorziening voor 2021 terug te 
draaien. Dit heeft nadelige consequenties voor begrotingsjaar 2021 van € 175.000.  
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De stand van de reserve dorpsvoorzieningen bedraagt per 1 januari 2021 € 145.000. In de begroting 2019-2022 was geraamd dat er in 2021 nog € 175.000 beschikbaar zou 
zijn als dekking voor het tekort in het sociaal domein 2021. Bij de overheveling van een deel van de reserve dorpsvoorziening naar de reserve kapitaallasten centrumplan is 
er uiteindelijk een iets groter bedrag naar de reserve kapitaallasten centrumplan gegaan dan vooraf was geraamd (aanvullende kosten Centrumplan). Hierdoor is er in 2021 
nog € 145.000 beschikbaar in de reserve dorpsvoorzieningen in plaats van € 175.000. 

 
Aanwending reserve automatisering 
De reserve automatisering is niet meer toereikend om de afschrijvingslasten te dekken. Dit heeft gevolgen voor de begroting 

 
Aanwending reserve speelvoorzieningen 
Later starten met investeringen zorgt voor lagere kapitaallasten en daarmee voor lagere uitname uit deze reserve. 
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Paragrafen algemeen 

  

Dwarsdoorsnede begroting 

De voor de programmabegroting verplicht voorgeschreven paragrafen beogen een “dwarsdoorsnede” te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald 

perspectief. Het gaat daarbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de kaderstelling voor het beheer. Deze onderdelen hebben betrekking op 

financiële belangen en raken de hele begroting. Daarnaast zijn ze van belang voor het realiseren van de programma’s. 

 

Het doel van de paragrafen is tweeledig. Ten eerste wordt de informatie die in de programma’s en overige financiële stukken versnipperd is weergegeven, gebundeld 

waardoor de raad een beter inzicht vanuit de verschillende, financieel gezien relevante, invalshoeken wordt verschaft. Daarnaast wordt door middel van de paragrafen aan 

de raad een instrument aangereikt dat kan fungeren om de kader stellende en controlerende taak uit te oefenen. 

 

Wettelijk kader 

Er zijn zeven paragrafen wettelijk voorgeschreven in het BBV. Verplichte indicatoren zijn vanaf 2017 door Woudenberg in een aparte paragraaf verwerkt. 

 

A. Lokale heffingen 

In deze paragraaf vindt u het beleid van Woudenberg met betrekking tot de lokale heffingen. Verder zijn hier opgenomen de belastingvoorstellen en de gevolgen hiervan 

voor de tarieven. We geven u een overzicht van de totale belastingopbrengsten en geven inzicht in de gevolgen voor de lokale lastendruk. Tenslotte melden wij u het 

gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid voor belastingen. 

 

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen is de mate waarin onze gemeente in staat is de middelen vrij te 

maken om incidentele financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid inzake de gemeentelijke dienstverlening. In de paragraaf 

wordt aangegeven hoe hoog het weerstandsvermogen is en hoe wij de financiële risico’s schatten. 

 

C. Onderhoud kapitaalgoederen 

Dit onderdeel gaat in op het onderhoud van de infrastructuur. Wij geven een stand van zaken met betrekking tot het beleid van de gemeente inzake de kwaliteit en 

onderhoud van de kapitaalgoederen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de totale kosten voor onderhoud kapitaalgoederen zoals opgenomen in de programma’s. 

 

D. Financiering 

In deze paragraaf gaat het om de uitvoering van de treasuryfunctie. Dit beantwoordt de vraag hoe het beleid wordt gefinancierd en hoe wordt omgegaan met het uitzetten 

van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. 
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E. Bedrijfsvoering 

De paragraaf bedrijfsvoering is vanaf 2018 weer opgenomen. Het betreft onder meer de onderwerpen Personeel en Organisatie. Dat we hier weer aandacht aanbesteden 

heeft vooral te maken de BBV-wijziging waardoor bijvoorbeeld de personeelskosten naar de afzonderlijke producten/taakvelden worden geboekt en niet langer op één  

groot overzichtelijk budget. In deze paragraaf wordt dit toegelicht. 

Vanaf 2021 zal over de rechtmatigheid (verantwoordelijkheid van het college) in deze paragraaf worden gerapporteerd. 

 

F. Verbonden partijen 

Deze paragraaf geeft inzicht in de partijen waar Woudenberg zich bestuurlijk en financieel aan heeft verbonden. Dat wil zeggen dat de gemeente een zetel of stemrecht 

heeft in het bestuur en dat de gemeente middelen beschikbaar stelt. In de paragraaf worden de financiële risico’s benoemd en de ontwikkelingen geschetst.  

  

G. Grondbeleid 

Het grondbeleid kan belangrijk zijn bij het uitvoering geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s. Daarom is hier een afzonderlijke paragraaf aan 

gewijd. In deze paragraaf is aangegeven wat de actuele stand van zaken is van de in uitvoering zijnde complexen. Ook wordt er een prognose gegeven van de 

exploitatieresultaten van de complexen.  

 

H. Verplichte indicatoren 

In de herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basis set van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan: de begrotingen inzichtelijker maken 

voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. 
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Huidige lokale lastendruk:

Nederland 

2020 

(Coelo)

Woudenberg 

2020

Woudenberg 

2021

Verschil      

2021-2020

Verschil in 

%

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonhuishouden € 705 € 786 € 811 € 25,00 3,18%

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 777 € 826 € 851 € 25,00 3,03%

OZB woningen 0,1102% 0,1042% 0,1058% 0,0016% 1,5%

OZB niet-woningen 0,5069% 0,3135% 0,3150% 0,0015% 0,48%

WOZ waarde gemiddelde € 268.000 € 310.000 € 310.000 € 0 0,00%

OZB berekening (WOZ waarde x OZB %) € 295 € 323 € 328 € 4,87 1,51%

Afvalstoffenheffing 140 l iter container* € 229 € 239 € 254 € 15,00 6,28%

Afvalstoffenheffing 240 l iter container* € 283 € 279 € 294 € 15,00 5,38%

*(2020 + 2021 inclusief extra € 10 vanwege tekort 2019)

Rioolheffing éénpersoonhuishouden € 181 € 224 € 229 € 5,00 2,30%

Rioolheffing meerpersoonshuishouden € 199 € 224 € 229 € 5,00 2,30%

Hondenbelasting (per hond) € 44,36 € 72,52 € 73,97 € 1,45 2,00%

Toeristenbelasting (per overnachting) € 2,66 € 1,30 € 1,33 € 0,03 2,40%

 

A. Paragraaf lokale heffingen 
 

Wettelijk kader 

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke heffingen de gemeente aan haar inwoners en bedrijven mag opleggen. Welke heffingen er 

daadwerkelijk worden geheven, is een keuze van de raad. Gekozen is om verhoging van de belastingdruk zoveel mogelijk te beperken. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s  

Het beleid in Woudenberg voor de lokale heffingen is opgenomen in: 

• de Begroting 2021-2024. 
 

Beleid Woudenberg 

De gemeente Woudenberg kent een aantal heffingen welke wordt gelegitimeerd op basis 

van belastingverordeningen welke door de raad zijn vastgesteld. Deze heffingen zijn te 

verdelen in belastingen en retributies. 
 

Onder belastingen wordt verstaan een gedwongen betaling aan de overheid, waar geen 

individuele prestatie van de betreffende overheid tegenover staat. Een retributie is de 

vergoeding van een dienst welke de overheid presteert ten voordele van de 

heffingsplichtige. Op dit punt verschilt zij van een belasting, omdat daar geen 

onmiddellijke concrete tegenprestatie tegenover staat. 
 

Door de gemeente Woudenberg worden de volgende heffingen opgelegd: 

• Belastingen, tot deze groep behoren onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting 

en toeristenbelasting. De opbrengst van deze heffingen is vrij besteedbaar. 

• Retributies, tot de retributies behoren de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, 

rioolrechten, leges, marktgeld, begrafenisrechten en brandweerrechten. Bij 

retributies mogen de geraamde inkomsten niet boven de geraamde uitgaven van de 

betreffende dienst uitkomen. Winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten 

gelden wettelijk vastgelegde tarieven welke landelijk gelijk zijn, bijvoorbeeld voor het 

opmaken van aktes van de burgerlijke stand of bij het behandelen van 

naturalisatieverzoeken. In bepaalde gevallen zijn in hogere wetgeving maximumtarieven opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de afgifte van paspoorten en 

identiteitskaarten. 

 

Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende beleidsuitgangspunten: 

• voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden;  

• streven naar 100% kostendekking van tarieven en leges; 

• de lokale lastendruk stijgt in principe niet met meer dan de inflatiecorrectie. 
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Tarieven voor de afvalstoffenheffing  2021

Vastrecht per aansluiting € 225,00

Aanbieden van 240 liter restafvalcontainer per keer € 11,50

Aanbieden van 140 liter restafvalcontainer per keer € 6,50

Aanbieden van zak restafval aan ondergrondse container € 1,90
 

 

OZB 2021 2022 2023 2024

OZB woningen 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

OZB niet-woningen 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
 

 

Ontwikkelingen 

De lokale lastendruk in de gemeente Woudenberg scoort in de verschillende publicaties gemiddeld als het gaat om de laagste lastendruk. In 2020 liggen de woonlasten van 

Woudenberg boven het landelijk gemiddelde.  

 

In dit hoofdstuk wordt een eerste inzicht geboden in de ontwikkeling van de belastingen en tarieven in het jaar 2021. De ontwikkelingen van de volgende belastingsoorten 

worden onder de loep genomen: 

• onroerende zaakbelastingen; 

• afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; 

• rioolheffing; 

• hondenbelasting; 

• toeristenbelasting; 

• overige tarieven. 
 

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 is besloten de OZB-tarieven de komende jaren jaarlijks te corrigeren met 1,5% aangezien is afgesproken dat de lokale 

lastendruk in principe niet met meer dan de inflatiecorrectie stijgt. 

 

Het OZB-tarief 2020 voor woningen is zowel structureel als incidenteel (terugbetaling over 2019) 

gecorrigeerd met 0,0041% zoals berekend in de Kadernota 2020-2023. Bij de berekening van het OZB-

tarief 2021 zal de incidentele verlaging van 0,0041% weer teruggedraaid worden. Dit komt bovenop de 

verwachte stijging van 1,5%. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen (raad december 2020) 

wordt het definitieve OZB-tarief 2021 aan de raad voorgelegd. 
 

Het college stelt voor de OZB-tarieven jaarlijks te corrigeren met 1,5% aangezien is afgesproken dat de lokale lastendruk in principe niet met meer dan de inflatiecorrectie 

stijgt. In de kadernota 2022 wordt bekeken of de hoogte van de inflatiecorrectie van 1,5% nog passend is. 
 

Afvalstoffenheffing 

We willen inwoners stimuleren het afval beter te scheiden en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Zodoende is per 1 januari 2017 diftar ingevoerd. Inwoners 

betalen voor het aantal keren dat ze restafval aanbieden. Daarnaast betalen ze een vast bedrag 

voor de overige afvalstromen. Zodoende betalen inwoners vanaf 2017 twee tarieven: het 

vastrecht en het variabele tarief. Het vastrecht is voor iedereen gelijk. Het variabele tarief 

hangt af van het aantal keren dat een minicontainer aan de straat wordt gezet of van het 

aantal keren dat afval in de ondergrondse container gestort wordt. Met het variabele tarief 

worden alleen de kosten van het inzamelen, transporteren en verwerken van het restafval 

gedekt. De overige kosten worden gedekt vanuit het vastrecht.  

 

Na de forse tariefverhoging in 2020 volgt er ook in 2021 een forse verhoging van € 15 per 

huishouden. 
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Rioolheffing  2021 2022 2023 2024 

Gebruiker € 76,57 € 78,25 € 79,98 € 81,74 

Eigenaar € 153,20 € 156,57 € 160,01 € 163,54 

Totaal € 229,77 € 234,82 € 239,99 € 245,27 

 

Rekenvoorbeelden

Vastrecht aantal 

ledigingen

tarief per 

lediging

totaal (€) Kwijtschelding 

/vrijstel ling

Totaal te 

betalen

240 li ter container € 225 4 € 11,50 € 271 € 271,00

240 li ter container (gem. 2018) € 225 6 € 11,50 € 294 € 294,00

240 li ter container € 225 13 € 11,50 € 375 € 374,50

 140 li ter container € 225 4 € 6,50 € 251 € 251,00

 140 li ter container (gem. 2018) € 225 4,4 € 6,50 € 254 € 253,60

 140 li ter container € 225 6 € 6,50 € 264 € 264,00

 140 li ter container € 225 13 € 6,50 € 310 € 309,50

ondergrondse container € 225 16 € 1,90 € 256 € 255,90

ondergrondse container (gem. 2018) € 225 17,7 € 1,90 € 259 € 258,63

ondergrondse container € 225 28 € 1,90 € 279 € 278,70

ondergrondse container € 225 52 € 1,90 € 324 € 323,80

Minima € 225 4 € 11,50 € 271 € 271,00 € 0,00

Minima € 225 6 € 11,50 € 294 € 294,00 € 0,00

Minima € 225 8 € 11,50 € 317 € 294,00 € 23,00

Minima € 225 13 € 11,50 € 375 € 294,00 € 80,50

Medicatie indicatie € 225 13 € 11,50 € 375 € 80,50 € 294,00  

Vanaf 1 april 2020 zijn er nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de Ketenovereenkomst 

Verpakkingen 2020-2029. Dit betekent dat de gemeente vanaf die datum alleen nog 

verantwoordelijk is voor de inzameling van PMD en niet meer voor de sortering en vermarkting. 

Daardoor zijn de verwerkingskosten voor PMD uit de begroting van de AVU verdwenen. De 

opbrengsten van PMD worden daardoor ook lager. We krijgen alleen nog een vergoeding op 

basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD en niet meer op basis van de daadwerkelijk 

gerealiseerde gerecyclede hoeveelheid PMD. Dit laatste was erg ingewikkeld en leverde veel 

financiële risico’s op voor de gemeente. Het systeem is een stuk eenvoudiger geworden. Aan de 

andere kant stijgen de kosten van de AVU weer door aanbesteding van de 

verwerkingscontracten van restafval, grof huishoudelijk afval en gft. De totale kosten van 

brandbaar afval stijgen van € 89,23 per ton in 2020 naar € 153,78 per ton in 2021.  Dit is 

toegelicht in de raadsnotitie verwerkingscontracten 2021 van de AVU. Per saldo houdt dit in dat 

er € 120.000 extra aan kosten doorberekend wordt in de afvalstoffenheffing 2021.  
 

Aan de opbrengsten kant is een flinke stijging meegenomen van het aantal huishoudens. Het 

aantal huishoudens is gestegen als gevolg van nieuwbouw woningen 2019 en 2020 en het 

wegwerken van de achterstanden bij belastingen. Het voordeel wat hier ontstaat is ongeveer      

€ 40.000 
 

Voor 2021 gaan we uit van 5.300 huishoudens. Per huishouden is een tariefverhoging van                     

€ 79.500 /5.300 = € 15 nodig. Onze tarieven per lediging liggen iets boven de voorgestelde 

tarieven van ROVA waardoor het voorstel is om deze € 15 volledig toe te rekenen aan het vaste 

tarief.  Het vaste tarief stijgt hiermee naar € 225 per huishouden. Dit is inclusief de extra € 10 om het 

negatieve resultaat van 2019 te verrekenen. Het definitieve vast tarief 2021 zal aan de raad worden voorgelegd bij de vaststelling verordeningen 2021 (raad dec 2020). 
 

Omdat de nieuwe tarieven voor langere tijd vastliggen en er duidelijkheid is betreffende de kosten en opbrengsten van het PMD afval verwachten we dat vanaf 2022 de 

jaarlijkse tarieven zullen stijgen met normale indexeringscijfers van 2 a 3%. 

 

Rioolheffing 

Voor rioolheffing geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. Op basis van het Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) wordt het tarief bepaald om tot een kostendekkende rioleringszorg te 

komen. In het vastgestelde Waterplan 2020-2024 is aangegeven dat 100%  kostendekkendheid 

wordt gerealiseerd bij een tarief voor rioolheffing van € 238,82 (excl inflatie). Het totaaltarief voor 

rioolheffing bedraagt voor 2021 € 229,77.  
 

In het Waterplan 2020-2024 is voorgesteld het tarief voor rioolheffing vanaf 2020 te laten stijgen 

met € 5 per jaar zodat in 2024 het kostendekkend tarief van € 238,82 (excl. inflatie) wordt 

gerealiseerd.   

Op basis van het nieuwe waterplan zijn de tarieven voor rioolheffing voor 2021 tot en met 2024 

als volgt: 
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Hondenbelasting 2021 2021 2022 2023

Per hond € 73,97 € 75,45 € 76,96 € 78,50

Kennel € 369,85 € 377,25 € 384,80 € 392,50
 

 

Toeristenbelasting 2021 2022 2023 2024

Per overnachting € 1,33 € 1,36 € 1,38 € 1,41
 

Omgevingsvergunning Nederland Woudenberg

Bedrag voor dakkapel (€ 10.600) € 364 € 498

Bedrag voor uitbouw woning (€ 47.500) € 1.435 € 1.457

Bedrag voor nieuwbouw woning (€ 148.000) € 4.215 € 4.070
 

 

Lijkbezorgingsrechten 2021 2022 2023 2024

Gra frechten (ve rl e nen gra frecht i ncl . onde rhoud) 5% 5% 5% 2%

Ove ri ge  (be gra ven, gra fdekki ng, opgra ven) 2% 2% 2% 2%

 

 

 
Hondenbelasting 
In de begroting 2020-2023 is besloten dat het tarief voor hondenbelasting jaarlijks met 2% stijgt. 

In de begroting 2021-2024 wordt eveneens uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 2% voor 

het tarief hondenbelasting. Dit geeft het volgende overzicht:  

 

 

 

Toeristenbelasting 

Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 heeft de raad besloten het tarief voor 

toeristenbelasting per overnachting jaarlijks met 2% (= ca € 0,03) te verhogen. In de begroting 

2021-2024 wordt eveneens uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 2%. 

De tarieven voor 2021 tot en met 2024 zijn dan als volgt: 

 

 

Leges  

Uitgangspunt voor de leges is een 100% kostendekking. Jaarlijks brengt het COELO (Centrum 

voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een jaarboek uit over de 

overheidsfinanciën. In dit jaarboek zijn onder andere de tarieven in beeld gebracht van alle 

gemeenten betreffende de omgevingsvergunning. Dit geeft het volgende beeld:  

 

 

 

 

Lijkbezorgingsrechten 

De raad heeft eind 2012 ingestemd met de handhaving van kwaliteitsbeeld A op de 

begraafplaats zoals vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2011. De raad heeft toen tevens 

besloten de grafrechten geleidelijk te verhogen met 3% (in 2013 en 2014), 4% (in 2015) en 5% 

(in de jaren 2016-2023). Voor 2024 wordt voorgesteld de tarieven te verhogen met 2%. De 

geleidelijke verhoging voor de jaren 2021 tot en met 2024 is als volgt: 
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Recapitulatie voorstellen college 

In het onderstaande overzicht zijn de voorstellen van het college met betrekking tot de lokale heffingen weergegeven: 
 

Lokale heffingen 2021 2022 2023 2024 

Tarief OZB woningen +1,5% +1,5% +1,5% +1,5% 

Tarief OZB niet-woningen +1,5% +1,5% +1,5% +1,5% 

Tarief afvalstoffenheffing (huishouden) +6% +2% +2% +2% 

Tarief rioolheffing (excl. inflatie) +2,3% +2,2% +2,2% +2,2% 

Tarief toeristenbelasting (per overnachting) +2% +2% +2% +2% 

Tarief hondenbelasting (per hond) +2% +2% +2% +2% 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

Voor inwoners van Woudenberg met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is 

mogelijk voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en hondenbelasting. 

 

Opleggen belastingaanslagen 

In 2021 worden de belastingaanslagen (samen met de beschikkingen, WOZ tijdvak 2021) eind februari verzonden. De belastingaanslag dient in maximaal vier termijnen 

uiterlijk voor 1 juli betaald te zijn. Er kan gekozen worden voor automatische incasso, het belastingbedrag wordt dan in negen maanden geïnd. 

 

Betaaltermijnen belastingaanslagen 2021 Automatische incasso Niet automatische incasso    

1e betaaltermijn 

2e betaaltermijn 

3e betaaltermijn 

4e betaaltermijn 

5e betaaltermijn 

6e betaaltermijn 

7e betaaltermijn 

8e betaaltermijn 

9e betaaltermijn 

  Maart 2021 

  April 2021 

  Mei 2021 

  Juni 2021 

  Juli 2021 

  Augustus 2021 

  September 2021 

  Oktober 2021 

  November 2021 

     Maart 2021 

     April 2021 

     Mei 2021 

     Juni 2021 
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             B. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Algemeen 

Het weerstandsvermogen is te omschrijven als ‘de mate waarin de gemeente Woudenberg in staat is middelen vrij te maken om incidentele financiële tegenvallers op te vangen, 

zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid inzake de gemeentelijke dienstverlening’. Het weerstandsvermogen is een graadmeter voor de robuustheid van de 

financiële positie van de gemeente. Het is immers niet wenselijk dat er direct moet worden bezuinigd en/of omgebogen indien zich onverwachte en substantiële tegenvallers 

voordoen. Om vast te kunnen stellen of het weerstandsvermogen voldoende is, worden de belangrijke risico’s geïnventariseerd en gerelateerd aan de middelen en 

mogelijkheden die de gemeente heeft om de financiële gevolgen van dergelijke niet begrote zaken te kunnen opvangen. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s 

Het beleid van Woudenberg voor het weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota: 

• Notitie risicomanagement (2006); 

• Reserves en voorzieningen (jaarlijks via de Kadernota). 
 

Beleid Woudenberg 

Het algemene beeld ten aanzien van het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Kaderbrief 2021-2024 (raadsbesluit 2 juli 2020). Beleidswijzigingen op dit gebied worden 

periodiek aan de raad voorgelegd door middel van een voorstel.  

 

Weerstandsvermogen  

Prioritering van risico’s vindt plaats aan de hand van een schaalindeling van de kans. De volgende schaalindeling wordt als leidraad gehanteerd. 

 

Schalen voor de inschatting van de kans dat het risico zich in volle omvang voordoet: 

Groot   (= 60%)  : waarschijnlijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is groot. 

Gemiddeld  (= 40%)  : mogelijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is gemiddeld. 

Klein   (= 20%)  : de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is klein. 

 

In Woudenberg onderscheiden we programmarisico’s en risico’s die voortvloeien uit de grondexploitatie. 

 

Programmarisico’s 

De programmarisico’s zijn globaal: 
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Programmarisico's Gevolgen

Begroot 

bedrag % risico Omvang Kans Risicobedrag

Leerlingenvervoer Budgetoverschrijding 562.500 10% 56.250 60% 33.750

Onderwijshuisvesting (renovatie verantwoordelijkheid 

gemeente)

Structurele hogere investeringskosten 

(kapitaallasten) 149.000 100% 149.000 60% 89.400

Sociaal domein uitgaven Budgetoverschrijding 8.000.000 10,0% 800.000 60% 480.000

Volksgezondheid/groen Ziekten en plagen pm 50.000 60% 30.000

Juridische procedures Budgetoverschrijding/imagoschade 20.000 100% 20.000 40% 8.000

Gemeenschappelijke regelingen Hogere gemeentelijke bijdrage. 2.400.000 5% 120.000 60% 72.000

Vandalisme Budgetoverschrijding pm 15.000 60% 9.000

Algemene uitkering (incl. sociaal domein)

(Structurele) begrotingstekorten en 

noodzaak tot bezuinigingen. 17.000.000 2,5% 425.000 40% 170.000

Algemene uitkering (herijking ingaande 2022)                                  

De berekening van dit risico komt bovenop de reeds 50 euro 

per inwoner meegenomen nadelige gevolgen van de herijking 

welke rechtstreeks in de begroting is verwerkt

(Structurele) begrotingstekorten en 

noodzaak tot bezuinigingen. 660.000 50,0% 330.000 40% 132.000

Voorziening pensioenregeling  wethouders

Voorziening niet 100 % toereikend t.ov. de 

verplichtingen. 1.300.000 10,0% 130.000 60% 78.000

Stelpost extra rijksmiddelen jeudzorg 2022 - 2024

(Structurele) begrotingstekorten en 

noodzaak tot bezuinigingen. 190.000 100,0% 190.000 40% 76.000

Gewaarborgde geldleningen WBV

Woningbouwvereniging kan lening niet 

terugbetalen. Afboeken lening leidt tot 

nadeel in de gemeentelijke begroting. 4.200.000 0,60% 25.200 20% 5.040

Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken

Particulier kan hypotheek niet 

terugbetalen. Afboeken lening leidt tot 

nadeel in de  gemeentelijke begroting. 1.139.000 2,50% 28.475 20% 5.695

Renterisico Budgetoverschrijding 80.000 40,0% 32.000 60% 19.200

Totaal 2.370.925 1.208.085  
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De risico’s en kansen voortvloeiende uit de grondexploitatie bedragen: 
 

Risico's grondexploitaties Omvang Kans Risicobedrag
In weerstands-

capaciteit

Bouwgronden In Exploitatie*

Amal ia laan (9e herziening) € 378.246 60%/40% € 229.973 € 0

Het Groene Woud (afs lui ting) € 60.688 40% € 24.275 € 7.722

Spoorzone locatie A2 (2e herziening) € 116.987 40% € 46.795 € 46.795

Spoorzone locatie B (6e herziening) € 68.628 40% € 27.451 € 27.451

Ni jverheids weg (2e herziening) € 209.288 40% € 83.715 € 83.715

Hoevelaar (fase 1) 4e herziening € 236.815 20% € 47.363 € 0

Bouwgronden Niet In Exploitatie

Overige gronden (perceel  Laagerfs eweg) € 1.600.000 20% € 320.000 € 320.000

€ 779.572 € 485.683  
 
* Bij de grondexploitaties Prinses Amalialaan en Hoevelaar fase 1 is het geraamde exploitatieresultaat hoger dan de verwachte risico’s. Bij deze grondexploitaties is het 

risicobedrag daarom op nihil gezet. Voor de grondexploitaties Spoorzone A2 en B en Nijverheidsweg is een aparte voorziening gevormd waardoor bij deze grondexploitaties 

eveneens het risicobedrag op nihil is gezet. Betreffende grondexploitatie Het Groene Woud is een kleiner bedrag in het weerstandscapaciteit meegenomen aangezien nog een 

klein exploitatieresultaat is voorzien. 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent besloten het perceel Laagerfseweg voorlopig niet te verkopen. Voor dit perceel is een risicobedrag berekend van         

€ 320.000 en meegenomen in de totale risico’s grondexploitaties. 

 

In totaliteit zijn op dit moment de risico’s: 

Programmarisico’s      €   1.208.085 

Risico’s grondexploitaties (alleen materiele vaste activa)  €      485.683 

Totaal        €   1.693.768 

 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Woudenberg beschikt om niet-geraamde kosten die onverwachts en substantieel zijn 

(bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: 

• het vrije aanwendbare deel van de reserves; 

• de stille reserves; 

• post onvoorziene uitgaven; 

• onbenutte belastingcapaciteit. 
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In de navolgende tabel is de weerstandscapaciteit voor Woudenberg berekend: 

 

Weerstandscapaciteit Woudenberg

Weerstandscapaciteit per 1-1-2020:

 -  Algemene reserve * 649.000

 -  Algemene reserve grondbedrijf  ** 486.000

 -  Stille reserves 0

 -  Onvoorziene uitgaven 0

 -  Onbenutte belastingcapaciteit *** 1.340.000

Totaal 2.475.000  
 
* De stand van de algemene reserve per 1 januari 2020 is gecorrigeerd met mutaties naar aanleiding van reeds aangegane verplichtingen via raadsbesluiten, welke nog ten laste 

moeten worden gebracht van de algemene reserve. Een eventueel negatief jaarresultaat 2020 is hierbij niet meegenomen. Ook de aanpassing van de algemene reserve, zoals is 

voorgesteld in de notitie “herschikking reserves 2020”, is nog niet verwerkt in het bedrag van € 649.000. 

 

** De algemene reserve grondbedrijf wordt voor het bedrag aan risico’s grondexploitaties (= € 486.000) meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Het 

resterende deel van deze reserve wordt beschikbaar gehouden voor de toekomstige ontwikkelingen in Woudenberg-Oost.  

 

*** Onbenutte belastingcapaciteit: voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12 beleid. Dit betekent dat indien de gemeente 

Woudenberg niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen, de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de 

mogelijkheid om de OZB-tarieven te verhogen om zo meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid. 

 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s, de gewenste weerstandscapaciteit en 

de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit welke uit de risicoberekening voortvloeit, wordt in dit kader afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit waarbij de uitkomst het weerstandsvermogen is.  

 

Ratio weerstandsvermogen =  Beschikbare weerstandscapaciteit = 2.475.000 =1,46 

 Benodigde weerstandscapaciteit  1.693.768  
 

Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen groter is dan 1. Groter dan 1 duidt erop dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de gekwantificeerde 

risico’s te kunnen dekken. 
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Het klopt dat het weerstandsvermogen, volgens de gebruikelijke berekening, minimaal 1 is echter zouden we de onbenutte belastingcapaciteit niet mee rekenen in het 

weerstandscapaciteit dan komt het weerstandsvermogen uit op afgerond 0,67. Gezien de grote hoeveelheid risico’s die Woudenberg heeft en het verwachte tekort over 2020 

van rond de € 1 miljoen is recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de algemene reserve te verhogen naar het niveau van rond de € 2 miljoen zodat zonder de 

onbenutte belastingcapaciteit de programmarisico’s 2021 en het verwacht tekort over 2020 voor 100% zijn gedekt. 

De mogelijkheden om de algemene reserve te verhogen is verwerkt in een notitie “herschikking reserves 2020” welke in dezelfde raadsvergadering wordt behandeld als de 

concept begroting 2021-2024 (raad okt 2020). 

 

Toelichting op berekende risico’s 

 

Programma 1 Samenleving 

Leerlingenvervoer: de gemeente is wettelijk verplicht om een adequaat systeem van leerlingenvervoer aan te bieden. De kosten van het vervoer zijn sterk afhankelijk van het 

aantal leerlingen, het aantal ritten en de bestemming van de ritten. Doordat het een open-einde regeling betreft, moet als risico rekening worden gehouden met een bedrag van        

€ 56.250 (= +/- 10 % van het huidige budget) met een kans hierop van 60%. Het uiteindelijke risicobedrag komt daarmee op € 33.750. 

 

Onderwijshuisvesting: In mei 2020 is het Integraal Huisvestings Plan Onderwijshuisvesting gemeente Woudenberg (IHP) vastgesteld. Bij de vaststelling van het IHP is structureel  

€ 47.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van De Olijfboom en De Wartburg. Bij de vaststelling van het IHP is besloten in de risicoparagraaf van de begroting 2021-2024 

het financieel risico op te nemen dat de gemeente loopt bij mogelijke beslissing van het rijk om renovatie die de levensduur van een schoolgebouw verlengt onder de 

verantwoordelijk van de gemeente te laten vallen. Indien de gemeente verantwoordelijk wordt voor renovatie van scholen dan zal toekomstig gezien de structurele lasten voor 

de gemeente stijgen met € 149.000. De kans hierop ramen we vrij hoog in op 60%. Het risicobedrag komt daarmee op € 89.400.  

 

Sociaal domein: sinds 1 januari 2015 zijn ten aanzien van Jeugdzorg en Wmo (de onderdelen dagactiviteiten en begeleiding) voor een groot gedeelte taken en 

verantwoordelijkheden bij gemeenten komen te liggen. De transitie is inmiddels afgerond en aan de transformatie wordt hard gewerkt. Net als bij leerlingenvervoer, betreft het 

ook ten aanzien van Jeugdzorg en Wmo een open-einde regeling. In gelijke zin wordt ook voor het sociaal domein als risico rekening gehouden met 10% van de totale uitgaven, 

uitgaande van recente cijfers. 10% van het totale budget van € 8.000.000 is € 800.000. De kans hierop ramen we vrij hoog in op 60%. Het risicobedrag komt daarmee op                

€ 480.000. 

 

Programma 2 Leefomgeving 

Volksgezondheid/groen: de gemeente kan geconfronteerd worden met ziekten en plagen zoals MKZ, teken en de eikenprocessierups. Voor preventie, toezicht en bestrijding 

hiervan is een beperkt budget in de begroting beschikbaar. De kosten voor het bestrijden variëren, afhankelijk van de mate van overlast en de methode van bestrijding. Er wordt 

in de gemeente uitgegaan van een financieel risico van € 50.000. Vanwege de klimaatverandering is de kans bijgesteld naar 60% met een risicobedrag van € 30.000. 

 

Programma 3 Veiligheid 

Veiligheidsregio Utrecht: zie de toelichting op de gemeenschappelijke regelingen hierna. 

 

Programma 5 Dienstverlening 

Gemeenschappelijke regelingen: het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen betekent het gedeeltelijk inleveren van autonomie op bepaalde beleidsterreinen. Besluiten 

met financiële gevolgen worden genomen door een bovengemeentelijk bestuursorgaan en zijn bindend voor alle deelnemende gemeenten. Woudenberg kan besluiten met 
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betrekking tot nieuw beleid niet zelfstandig beïnvloeden, met als gevolg dat de financiële consequenties vaak als voldongen feit in de begroting moeten worden verwerkt. Het 

risico ramen we op 5% van de totale bijdrage en inkomsten aan gemeenschappelijke regelingen van totaal € 2.400.000 is € 120.000. De kans hierop ramen we vrij hoog in op 

60%. Het risicobedrag komt daarmee op € 72.000.  

 

Vandalisme: derden veroorzaken schade aan eigendommen van de gemeente. Vaak kan de schade niet verhaald worden op derden (daders zijn niet bekend). De gemeente heeft 

geen budget in de begroting beschikbaar om de schades te herstellen. De gemeente gaat ervan uit dat de herstelkosten op jaarbasis maximaal € 15.000 bedragen. De kans dat 

we dit bedrag volledig als kosten krijgen schatten we op 60%. Het risicobedrag is aldus € 9.000. 
 

Juridische procedures: voor juridische procedures wordt maximaal € 20.000 (100% van het budget) als financieel risico meegenomen. Dit kan zijn een verkeerde aanbesteding of 

een onjuiste claimafhandeling. De kans dat dit zich voordoet schatten we op 40% met een risicobedrag van € 8.000. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene uitkering: de algemene uitkering vormt een belangrijke risicofactor binnen de begroting. De hoogte van de algemene uitkering is voor de gemeente afhankelijk van 

heel veel factoren. Uitgaande van een marge van 2,5% van de geraamde algemene uitkering bedraagt het inkomstenrisico € 425.000. Hiervan nemen we 40% is € 170.000 mee 

als risicobedrag. 

 

Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg 2022 t/m 2024: In 2019 heeft het kabinet extra middelen voor Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 

ontvangen de gemeenten extra middelen via de algemene uitkering. Het rijk onderzoekt aanvullend of gemeenten voor de jaren na 2021 structureel extra middelen nodig 

hebben voor Jeugdzorg. In de meicirculaire 2020 is gemeld dat pas een nieuw kabinet besluiten zal nemen over de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de 

toereikendheid van de middelen voor de jeugdzorg. 

Vorig jaar hebben het Ministerie van BZK, de VNG en de provinciale toezichthouders als bijlage bij de meicirculaire 2019 een richtlijn opgenomen over hoe gemeenten in hun 

meerjarenraming met deze onzekerheid kunnen omgaan. Deze richtlijn blijft  onverminderd van kracht, ook nu de meerjarenraming van gemeenten zich met ingang van de 

begroting 2021 uitstrekt tot en met het jaar 2024. De samenvatting van de richtlijn is als volgt: 

1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel 

aangemerkt. 

2. Voor de jaren na 2021 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021). 

3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden. 

4. Voorwaarde is dat daarnaast de gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van 

de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven. 
 

Op basis van de € 300 miljoen bedraagt de stelpost voor Woudenberg vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 190.000. De kans dat de gemeente dit bedrag uiteindelijk niet zal 

ontvangen schatten wij in op 40%. Het risicobedrag is 40% van € 190.000 is € 76.000.  

 

Hiernaast lopen in het kader van woningfinanciering nog door diverse bankinstellingen aan particulieren verstrekte leningen op hypothecaire basis, waarbij de gemeente 

Woudenberg garant staat voor rente en aflossing. Het saldo van deze leningen is per 31 december 2019 € 1,139 miljoen. Gezien de leeftijd van de hypotheken mag verwacht 

worden dat bij executieverkoop genoeg (over)waarde aanwezig is om de hypotheek af te lossen. We schatten hierbij het risico op maximaal € 28.475. Hiervan nemen we 20% is 

€ 5.695 als risicobedrag. 
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Het waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW) staat borg voor de leningen van woningbouwverenigingen. De gemeente Woudenberg heeft ten behoeve van het WSW 

een achtervangpositie ingenomen voor een totaal bedrag van € 42.000.000. Mocht de woningbouwvereniging niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen, kan de 

gemeente aangesproken worden op de door haar ingenomen achtervangpositie. Mocht dit gebeuren dan hebben wij een financiële verplichting van ongeveer € 25.200. Dit 

betreft een renteloze lening welke te zijner tijd terugbetaald wordt (risicobedrag 20% van € 25.200 is € 5.040). 
 

Totaal risicobedrag op gewaarborgde geldleningen is € 10.735. 
 

Renterisico: op basis van de liquiditeitsprognose zijn in de begroting 2020 voor de komende vier jaar geen nieuwe geldleningen meegenomen als uitbreiding op de 

leningenportefeuille. Er blijft wel een risico aanwezig dat een nieuwe geldlening eerder dan 2021 nodig is. De totale rentekosten voor 2020 bedraagt afgerond € 80.000. Het 

risico dat een nieuwe geldlening nodig is in 2020 is 40%. Het risicobedrag bedraagt 60% van € 32.000 = € 19.200. 
 

Reserves en voorzieningen 

Voorziening pensioenregeling wethouders: deze voorziening is bedoeld om aan de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt deze 

voorziening gevoed met een bedrag van € 68.000. De voorziening wordt verder jaarlijks bijgesteld op grond van actuariële berekeningen en kan hierdoor fluctueren. Door de lage 

rentestand is de kans groot dat de jaarlijkse toevoeging van € 68.000 niet voldoende is. Zodra de rente weer licht zal stijgen, is de jaarlijkse toevoeging wel voldoende. De 

voorziening bedraagt afgerond € 1,3 miljoen. Het risico ramen we op 10% van € 1,3 miljoen = € 130.000. Hiervan nemen we 60% = € 78.000 als risicobedrag. 

 

De risico-inventarisatie heeft betrekking op het jaar 2020. Indien uitgaven als gevolg van optredende risico’s van structurele aard zijn, zullen deze ook structureel in de begroting 

vanaf 2021 moeten worden verwerkt. 

 

Verplichte uniforme kengetallen (stelselwijziging BBV) 

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie omdat daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te 

krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten welke de raad in haar 

beoordeling van de financiële positie moet betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan haar kaderstellende en 

controlerende rol. 

 

De kengetallen van Woudenberg zien er als volgt uit: (2021 t/m 2024 nog berekenen) 

Begroting Verloop van de kengetallen 

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Netto schuldquote 50,79% 25,65% 10,57% 13,05% 11,99% 8,12% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 50,79% 25,65% 10,57% 13,05% 11,99% 8,12% 

Solvabiliteitsrisico 30,49% 30,00% 38,17% 40,28% 40,58% 42,03% 

Structurele exploitatieruimte -2,54% -0,06% -4,02% -0,57% -3,21% -3,67% 

Grondexploitatie 37,47% 17,79% -7,03% -0,73% 0,14% 0,15% 

Belastingcapaciteit 102,21% 117,66% 119,72% 116,07% 114,18% 112,31% 
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Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen 

middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.  

 

Solvabiliteitsratio  

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen 

(het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is onder andere sprake van indien 

een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). 

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de 

financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate 

waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  

 

Structurele exploitatieruimte  

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken 

naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 

structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.  

 

De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de 

eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden 

bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal 

belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.  

 

Grondexploitatie  

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om 

grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan 

worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe 

groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een 

gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. 

Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.  

 

Belastingcapaciteit  

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in 

het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid.  
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Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. Op voorstel van de stuurgroep die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is 

gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen omdat over het algemeen geen 

maximum is gesteld aan belastingentarieven, zoals bij de OZB. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie 

dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er 

vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. De hoogte van belastingtarieven 

komen dus niet in een vacuüm tot stand; er wordt rekenschap gegeven hoe de (eigen) lastendruk (via tarifering) zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Zo publiceert het 

Coelo de “Atlas van de Lokale Lasten”, een macro- en micro-overzicht van opbrengsten van de hoogte en ontwikkeling van tarieven, heffingen en woonlasten dat mede daarvoor 

wordt gebruikt. Ook wordt in de meicirculaire van het gemeentefonds een overzicht opgenomen met de (ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van 

een meerpersoonshuishouden.  

 

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens 

gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit 

die niet benut wordt).  

 

De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge 

schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.  



PA - 18 - 

 

C. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Kapitaalgoederen zijn goederen welke meerdere jaren nut en waarde hebben, in tegenstelling tot consumptiegoederen, welke in één keer verbruikt worden en waarvan de 

waarde in één jaar teniet wordt gedaan. Kapitaalgoederen worden onderscheiden in goederen met economisch en maatschappelijk nut. Kapitaalgoederen met economisch 

nut vertegenwoordigen een duidelijke waarde in het economisch verkeer, goederen met maatschappelijk nut hebben ook een economische waarde maar deze is veelal 

beperkt (niet of nauwelijks verhandelbaar in het economisch verkeer) of het maatschappelijk belang van het goed is van meer importantie dan het economisch belang. 

 

Op investeringen (kapitaalgoederen) met economisch nut (vertegenwoordigen een verhandelbare waarde) dient afgeschreven te worden. Op investeringen met 

maatschappelijk nut zoals bruggen, aanleg parken en nieuwe wegen dient vanaf 2017 ook afgeschreven te worden. Dit om gemeentelijke begrotingen vergelijkbaar te 

maken. Overigens mogen aanleg van nieuwe wegen, parken en dergelijke nog wel gedekt worden uit de grondexploitaties als daar sprake van is. 

 

Ongeacht of kapitaalgoederen een economisch of een maatschappelijk nut hebben, blijven ze gedurende een langere periode nuttig en derhalve van waarde voor de 

gemeente. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen 

vergt. Aangezien de kosten van de kapitaalgoederen binnen verscheidene programma’s verantwoord worden, is deze paragraaf bedoeld om de meerjarige kosten van 

kapitaalgoederen op een transparante wijze in beeld te brengen zodat eventuele financiële risico’s zichtbaar worden. Daarbij kunnen op basis van onderhoudsplannen de 

onderhoudsniveaus en daarbij behorende kosten worden vastgesteld.  

 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is op grond van artikel 12 van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een verplicht onderdeel van de jaarrekening. De 

kapitaalgoederen welke deze paragraaf minimaal moet bevatten zijn wegen, riolering, groen en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen heeft betrekking op 

onderdelen uit diverse programma’s, de lasten van het onderhoud komen derhalve binnen diverse programma’s voor.  

 

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Het deel van de lasten van het 

onderhoud van de kapitaalgoederen bedraagt jaarlijks tussen de 15% en 20% van de jaarcijfers (exclusief de mutaties aan de reserves). 

 

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is gesplitst in regulier en groot onderhoud. Eerder waren voor een groot deel van het groot en ingrijpend onderhoud voorzieningen 

getroffen. In 2012 is een aantal voorzieningen voor groot onderhoud (zowel groot onderhoud gemeentelijke gebouwen als voor de onderwijsgebouwen) omgezet naar 

reserves. Dit betekent dat zowel het klein als groot onderhoud ten laste van de exploitatie komen, waarna een onttrekking vanuit de reserve ter dekking van de kosten van 

het groot onderhoud plaatsvindt. Het deel van de kosten voor klein onderhoud blijven ten laste van de exploitatie. Er is nog een onderhoudsvoorziening voor vervanging en 

onderhoud van de riolering. 

 

Kaderstellende beleidsnota’s 

Het beleid van Woudenberg voor het Onderhoud Kapitaalgoederen is opgenomen in de nota’s: 

• Notitie Waarderings- en afschrijvingsbeleid (2000); 

• Wegenbeheerplan gemeente Woudenberg 2019-2023; 

• Verkeersveiligheidsplan (2005); 

• Parkeerbeleidsplan (2006); 

• Gladheidsbestrijdingsplan (2006); 
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• Visuele inspecties en onderhoudsplanning civiele kunstwerken (2019-2023); 

• Gebruikersovereenkomst met Stichting Beheer Sportpark De Grift (2016); 

• Waterplan 2020-2024; 

• Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats Woudenberg (2007); 

• Groenbeleidsplan (2020); 

• actieplan spelen “Samenspel” (2016); 

• Landschapsontwikkelingsplan (2006 en bijgesteld in december 2009); 

• Bomenbeleidsplan (2006); 

• Hondenbeleidsplan (2004); 

• Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen 2015-2039; 

• Nota Maatschappelijk Vastgoedbeleid (2015). 
 

Wegen en bermen (nota IBOR) 

Voor de onderbouwing van de gemeentelijke begroting en voor de aanbesteding van een nieuw wegenonderhoudscontract (2019-2023) is een nieuw wegbeheerplan 

opgesteld voor de komende vijf jaar (2019-2023). Het doel van het beheerplan is om inzicht te krijgen in de huidige onderhoudstoestand van de wegen om vast te stellen 

welke wegen de komende jaren moeten worden aangepakt en welk budget daarvoor nodig is zodanig dat deze veilig zijn te betreden en aan de wettelijke verplichtingen 

wordt voldaan. 

 

Uit het wegbeheerplan (2019-2023) blijkt dat er een structureel tekort is op het beheer en onderhoud van de verhardingen en dat zal in de toekomst de ambities van de 

gemeente in gevaar brengen. De kwaliteit zal achteruitgaan en er zal achterstand in onderhoud ontstaan. Aan de hand van de onderbouwing uit het wegbeheerplan en na 

aftrek van uit te voeren onderhoud in verband met de investering in de herinrichting van het oostelijk deel van de wijk Laanzicht en de Nico Bergsteijnweg, is een verhoging 

van het budget wegen benodigd van € 35.000 per jaar. Het hogere budget ad. € 35.000 kan voor de periode 2020-2023 jaarlijks uit de reserve wegen onttrokken worden.  

Begrotingsjaar 2024 valt onder het nog op te stellen wegbeheerplan (2024-2028). Gezien de ruimte in de reserve wegen van € 163.799 (per 31 dec 2023) kan een mogelijk 

tekort in 2024 uit deze reserve worden gehaald. 

 

Aan de reserve wegen wordt jaarlijks geen bedrag meer toegevoegd. Het vrij besteedbare deel in de reserve wegen is voldoende om kleine tegenvallers in de periode 2020-

2023 op te vangen.  

 

Tevens is op 25 februari 2014 de nota IBOR vastgesteld door de raad. In deze nota is vast komen te staan dat het huidige onderhoudsniveau van beeldkwaliteit B/C (sober 

en doelmatig) alleen duurzaam in stand is te houden door naast jaarlijks integraal cyclisch onderhoud ook aandacht te besteden aan planmatig onderhoud voor de 

renovatie en omvorming van “versleten en niet passende” voorzieningen. Dit houdt in dat bij een gelijkblijvend regulier onderhoudsbudget in de begroting ook 

investeringen worden gedaan op het gebied van renovaties. 
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De budgetten voor 2019- 2023 zien er als volgt uit: 

 

(versie 30 juli 2020)

2019 2020 2021 2022 2023

Onderhoud

Kosten onderhoud -434.976 -430.665 -463.355 -463.335 -430.665

Onderhoudsbudget 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000

Tlv reserve wegen -22.976 -18.665 -51.355 -51.335 -18.665  gemiddeld € 35.000 per jaar

Reserve wegen

Stand reserve per 1 jan 510.551 492.819 285.154 233.799 182.464

Gereserveerd voor VERDER  -189.000

Beschikbaar 510.551 303.819 285.154 233.799 182.464

Mutaties:

Toevoegingen 21.244 0 0 0 0

Onttrekkingen -22.976 -18.665 -51.355 -51.335 -18.665

Onttrekkingen (projecten) -16.000

Stand reserve per 31 dec 492.819 285.154 233.799 182.464 163.799

(prijspeil 2019)  
 

Civiele kunstwerken 

Voor de onderbouwing van de gemeentelijke begroting is in 2018 een nieuw inspectieplan opgesteld van de civiele kunstwerken voor de periode van vijf jaar (2019-2023). 

Op basis van dit inspectieplan en het vorige inspectieplan is een doorrekening gemaakt van het regulier onderhoud, groot onderhoud, de inspectie om de vijf jaar en de 

vervangingsinvesteringen voor de periode 2019-2033. Uit de doorrekening komt naar voren dat alle verwachte kosten voor de periode 2019-2033 bekostigd kunnen 

worden uit het reguliere budget van jaarlijks € 16.000, de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kunstwerken van € 32.000 en de huidige stand van de reserve kunstwerken. 
 

Jaarlijks fluctueert het onderhoud van de civiele kunstwerken. In de jaren dat het onderhoud het onderhoudsbudget overschrijdt, wordt deze bijgevuld door de reserve 

kunstwerken en in de jaren dat het onderhoud minder is dan het onderhoudsbudget wordt dit toegevoegd aan de reserve kunstwerken (zie het overzicht op de volgende 

pagina). 
 

De afgelopen jaren is de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kunstwerken verhoogd naar € 52.000 als gevolg van mogelijke vervanging van de Brinkkanterbrug op korte 

termijn. In 2018 heeft een herberekening constructieve belastbaarheid plaatsgevonden van het herstel/vervanging van de Brinkkanterbrug, Hieruit is gebleken dat het risico 

op directe overbelasting en bezwijken van de Brinkkanterbrug bij het huidige gebruik zeer beperkt is. Wel wordt geadviseerd reparatiewerkzaamheden uit te voeren en de 

maximale belasting van 20 ton te handhaven om overbelasting van de brug door zwaar verkeer te beperken. Met deze maatregelen is vervanging van de brug op dit 

moment nog geen dringende noodzaak. Hierdoor is de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kunstwerken, met ingang van 2019, verlaagd naar € 32.000. 
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(versie 30 juli 2020)

Investering Afschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Onderhoud

Regulier onderhoud 17.704 5.700 5.700 5.700 8.700 23.726 13.708 17.692 25.861 19.463 14.878 22.433 9.482 32.498 11.913

Groot onderhoud  82.100 700 1.900 7.300 12.177 60.291 0 23.678 10.395 10.670 5.214 41.184 22.440 26.400

Inspectie 3.000 3.000 3.000

Kapitaallasten investeringen 0 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 7.153 7.153 7.153

17.704 88.740 7.340 8.540 19.940 36.843 74.939 18.632 50.479 33.798 26.488 28.587 57.819 62.091 48.466

Onderhoudsbudget 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Tlv reserve kunstwerken 1.704 72.740 -8.660 -7.460 3.940 20.843 58.939 2.632 34.479 17.798 10.488 12.587 41.819 46.091 32.466

Reserve kunstwerken

Stand reserve per 1 jan 139.321 168.321 127.581 168.241 207.701 235.761 246.918 219.979 249.347 246.868 261.070 282.582 301.995 292.176 278.085

Mutaties:

Toevoegingen 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

Onttrekkingen 0 -72.740 8.660 7.460 -3.940 -20.843 -58.939 -2.632 -34.479 -17.798 -10.488 -12.587 -41.819 -46.091 -32.466

Stand reserve per 31 dec 168.321 127.581 168.241 207.701 235.761 246.918 219.979 249.347 246.868 261.070 282.582 301.995 292.176 278.085 277.620

Vervangingsinvesteringen

Brinkkanterbrug (2031) 214.250 60 jaar   3.571 3.571 3.571

De Schans (2020) 28.200 30 jaar  940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940

Pijlkruid 1 (2031) 28.875 30 jaar 963 963 963

Pijlkruid 2 (2031) 32.250 30 jaar 1.075 1.075 1.075

Van Steenbergenkaan (2031) 18.125 30 jaar 604 604 604

Totaal kapitaallasten 0 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 7.153 7.153 7.153

(prijspeil 2019)  
 

Sportterreinen 

Beleidskader: via de gebruikersovereenkomst met Stichting Beheer Sportpark De Grift is het onderhoud en de renovatie van sportterreinen geregeld. Voor het onderhoud 

ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage en voor renovatie is door de gemeente een voorziening gevormd.  

 

Financiële consequenties beleidsdoel: jaarlijks wordt ten laste van de begroting € 55.000 aan kapitaallasten beschikbaar gesteld voor renovatie van de sportterreinen (reeds 

gedane investeringen). De voetbalvereniging en Stichting Sportpark De Grift betalen beide jaarlijks € 8.500 aan de gemeente als bijdrage in de investeringskosten van de 

twee kunstgrasvelden. Tevens wordt jaarlijks € 49.000 aan de voorziening renovatie Sportpark De Grift toegevoegd om de geplande renovaties tot en met het jaar 2030 te 

kunnen bekostigen. 

 

Riolering/water  

Beleidskader: in 2019 is een nieuw Waterplan opgesteld voor de periode 2020-2024. Dit plan is in oktober 2019 door de raad vastgesteld. In dit nieuwe Waterplan worden 

de visie en de ambities voor de komende jaren op het gebied van water en riolering bepaald. Met name de klimaatontwikkelingen en de invoering van de omgevingswet 

krijgen hierin extra aandacht. Daarnaast is aan duurzaamheid extra aandacht gegeven.  
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De omschreven ambities in het waterplan zijn als volgt: 

• we gebruiken gebiedskenmerken in al onze beslissingen; 

• we worden klimaatbestendig; 

• we zetten onze (afval) waterketen en watersysteem in om Woudenberg duurzaam te maken; 

• we werken samen, integraal en gebiedsgericht; 

• we hebben een goed functionerende (afval)waterketen en watersysteem. 

 

Financiële consequenties beleidsdoel: in het waterplan 2020-2024 is aangegeven dat voor de periode van 2020 t/m 2079 een bedrag benodigd is van € 59,5 miljoen voor 

vervanging van vrijvervalriolen, drukriolering, gemalen, klimaatmaatregelen en grondwatermaatregelen. Deze kosten zijn gebaseerd op het vervangen van gemengde riolen 

door gescheiden riolen, het Basiswaterketenplan (BWKP) en het grondwaterbeheer en beleidsplan (GWBBP). Naast deze kosten dient rekening gehouden te worden in de 

periode 2020 t/m 2079 met kosten voor verbetering, onderzoek, beheer, onderhoud en herstelmaatregelen. Hiervoor is een bedrag van € 47,0 miljoen geraamd. Voor 

gedane investeringen uit het verleden is nog een bedrag van € 1,5 miljoen benodigd voor kapitaalslasten. Totaal is voor de periode van 2020 t/m 2079 een bedrag van € 108 

miljoen gereserveerd. Dit is een bedrag van ruim € 1,8 miljoen per jaar (exclusief btw). 

 

Openbaar groen 

Beleidskader: per 1 januari 2016 is van start gegaan met de samenwerking met Amfors. Het regulier onderhoud (IBOR) wordt uitgevoerd door de buitendienst in 

samenwerking met onze collega’s van Amfors. Daarvoor zijn drie wijkteams gevormd welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en kwaliteit in de wijk. In het 

piekseizoen wordt gebruik gemaakt van de inhuur van seizoensmedewerkers (social return). Gespecialiseerde werkzaamheden zijn door middel van een bestek in besteed 

aan Eemfors.  

 

In 2016 zijn samen met de gemeente Scherpenzeel voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2017 te starten met het hoogsnoeibestek. De samenwerking is doorgelopen 

tot en met 2018 en Woudenberg heeft het hoogsnoeibestek met de aannemer vervolgens verlengd voor 2019. In 2020 is gestart met een nieuwe aanbesteding voor het 

hoogsnoeibestek. Deze wordt afgerond 2e halfjaar 2020. Alle bestekken worden regelmatig gemonitord om de gewenste beeldkwaliteit te handhaven. 

 

Financiële consequenties beleidsdoel: de verwachte kosten voor regulier onderhoud van het openbaar groen worden jaarlijks opgenomen in de begroting. De reserve 

uitvoering groenbeleidsplan is gecreëerd om de kosten van omvorming van wijken te kunnen dekken. Deze reserve wordt vooral gevoed door de opbrengsten van de 

verkoop van groenstroken. 

 

Speelvoorzieningen 

Beleidskader: via het actieplan spelen “Samenspel” (door de raad vastgesteld in 2016) wordt een beleids- en financieel kader geboden met inrichtingsvoorstellen op 

wijkniveau om te komen tot een kwaliteitsimpuls voor de inrichting van de speelplekken in de openbare ruimte van Woudenberg. Het resultaat draagt bij aan het gewenste 

maatschappelijke effect een groene, sociale en veilige woon- en leefomgeving en een samenleving te creëren die kansen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan alle 

kinderen. Niemand valt buiten de boot. Armoede, achtergrond of beperking vormt geen belemmering voor participatie en talentontwikkeling. 

 

Met het nieuwe plan wil de gemeente de basisvoorzieningen versterken om een positieve en gezonde leefstijl van jongeren te stimuleren en duurzame participatie en 

talentontwikkeling te bevorderen. We willen dat de jeugd in Woudenberg actief en gezond kan opgroeien en dat alle jongeren voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen. Daarnaast willen we de weerbaarheid en sociale vaardigheden van jongeren vergroten. Buiten spelen, sporten en ontmoeten draagt bij aan de realisatie van deze 

ambitie. 
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Financiële consequenties beleidsdoel: vooral de kapitaallasten zullen stijgen. De onderhoudskosten zullen te zijner tijd afnemen. De structurele kosten in de begroting 

zullen dan per saldo op termijn (2029) stijgen met € 33.000 ten opzichte van de begroting in 2017. In mei 2016 is het Actieplan spelen “Samenspel” door de raad 

vastgesteld. Conform dit plan wordt de reserve speelvoorzieningen afgebouwd. De omvorming van de speelvoorzieningen volgens het actieplan is begonnen in 2018 en zal 

voor de periode van vijf jaar (2018 – 2022) worden bekostigd uit de reserve speelvoorzieningen (te denken valt aan het weghalen van speelplekken/toestellen, verbeteren 

van ondergrond bij nieuwe speelplekken en overige aanlegkosten). 

 

Gebouwen 

Beleidskader: door zowel de gemeentelijke organisatie zelf als door derden wordt gebruikt gemaakt van gebouwen welk in eigendom zijn van de gemeente Woudenberg. 

Voor de gemeentelijke organisatie zelf betreft dit het gemeentehuis en het gebouw van de gemeentelijke werf. 

 

Gebouwen in eigendom van de gemeente Woudenberg welke in gebruik zijn door anderen dan de gemeentelijke organisatie: 

• Het Cultuurhuis biedt plaats aan de openbare bibliotheek, de Stichting Kunst en Cultuur, de Stichting Oud Woudenberg en de Rabobank. 

• Brandweerkazerne: hoewel in 2010 personeel en materieel van de Woudenbergse brandweer is overgegaan naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), is de 

brandweerkazerne niet overgedragen aan de VRU. 

• Jongerencentrum Time-Out, wordt vanaf september 2017 verhuurd aan peuterspeelzaal “Eigenwijs”. 

• Uitvaartcentrum Henschoten: dit gebouw is gerealiseerd in 2010. Het dagelijks beheer van het gebouw is in handen van twee uitvaartondernemers met ondersteuning 

vanuit de gemeente. 

 

Ook zijn er enkele woonhuizen in het buitengebied die tegelijkertijd met grondaankopen in handen van de gemeente zijn overgegaan. Deze zijn, zolang er geen concrete 

plannen voor de aangekochte gronden zijn, op tijdelijke basis verhuurd. Hiernaast is de gemeente Woudenberg mede-eigenaar, samen met de woningbouwvereniging, van 

het complex De Schans. 

 

Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen  

In 2016 is een geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen. Deze planning geeft inzicht in de te verwachten kosten voor 

groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 25 jaar. Het gaat daarbij om de gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, cultuurhuis, gemeentewerf, 

uitvaartcentrum en brandweerkazerne. 
 

Voor het gedeeltelijk gemeentelijk gebouw De Schans wordt via de Vereniging van Eigenaren De Schans gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouw. Voor dat 

gebouw wordt niet gereserveerd via de reserve onderhoud gebouwen van de gemeente. 

 

De meerjarenonderhoudsplanning geeft aan dat over de periode 2015-2039 in totaal € 1.693.000 nodig is om het groot onderhoud te bekostigen. Het groot onderhoud 

wordt bekostigd uit de reserve onderhoud gebouwen. De stand van deze reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 474.000. De reserve onderhoud gebouwen wordt op dit 

moment jaarlijks gevoed met € 50.000. 

 

Het onderwijs heeft een aparte status binnen het geheel, het juridisch eigendom berust bij de schoolverenigingen, het economisch eigendom berust bij de gemeente. Met 

ingang van 1997 is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair onderwijs volledig overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het bekostigen van nieuwbouw, tijdelijke en permanente uitbreiding en eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair. De daarbij behorende 

middelen zijn eveneens naar de gemeente gedecentraliseerd. De middelen worden via het gemeentefonds over de gemeenten verdeeld. De wettelijke grondslag van de 
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taken van de gemeente ten aanzien van onderwijshuisvesting liggen vast in de Wet op het primair onderwijs. Vanaf 2015 is het onderhoud van de schoolgebouwen de 

verantwoording geworden van de onderwijsinstellingen zelf.  

 

De gemeente heeft in 2019, in samenwerking met de schoolbesturen, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. De gemeente hoopt met dit plan te kunnen inspelen 

op toekomstige maatschappelijk en onderwijskundige ontwikkelingen. Met dit plan streeft de gemeente naar een beter inzicht in de (toekomstige) behoeften en 

mogelijkheden op het gebied van de onderwijshuisvesting in relatie tot andere beleidsterreinen en vastgoed. Dit moet leiden tot een betere beheersbaarheid van de 

investeringen op onderwijshuisvesting. Het IHP is in mei 2020 door de raad vastgesteld. Eind 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor uitbreiding van De Olijfboom 

en De Wartburg. 

 

Duurzaamheid 

Bij het raadsbesluit “aanvraag investeringskrediet verduurzaming en modernisering gemeentehuis” in de raadsvergadering van 20 december 2018 is een motie 

aangenomen waarin het college wordt verzocht in de kadernota 2020-2023 scenario’s te schetsen voor het verdergaand verduurzamen van het gemeentehuis naar label B 

en label A inclusief financiële paragraaf, daarbij rekening houdend met het Erkende Maatregelenlijst welke in 2019 gepubliceerd is. 

 

In 2019 is een extern bureau gevraagd voor de vijf gemeentelijke gebouwen te inventariseren welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om alle vijf gemeentelijke 

gebouwen energieneutraal te maken of te verbeteren naar label A. De rapportages van de vijf gemeentelijke gebouwen met scenario’s om deze gebouwen te 

verduurzamen zijn eind 2019 aan de gemeente Woudenberg opgeleverd. 

Via de rapportages van de vijf gemeentelijke gebouwen is inzichtelijk gemaakt welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om bij de gebouwen het energielabel te 

verbeteren, energiebesparing te realiseren en de gebouwen energieneutraal en of gasloos te maken. 
 

Intern zijn op basis van de rapportages in 2020 twee scenario’s voorgelegd aan B&W en de Raad. Het bestuur heeft besloten voor het scenario te gaan waarbij de vijf  

gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd via vervanging naar LED verlichting. 
 

De kapitaallasten van deze investeringskosten bedragen jaarlijks € 12.922. De geschatte energiebesparing na vervanging naar LED verlichting bedraagt jaarlijks € 23.042. Dit 

betekent dat de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringskosten kunnen worden gedekt uit de jaarlijks lagere energiekosten. 

 

Gemeentelijke gebouwen Bouw Huidig + Benodigde Nieuwe  Kapitaallasten  Energie- Extra 

jaar energielabel investering energielabel afschrijving in besparing budget

hoger label 10 jaar  

Uitvaartcentrum (Henschoterlaan 44) 2010 C 18.330 A 1.833 -2.200 -367

Brandweerkazerne (Europaweg 4) 2002 A 15.610 A 1.561 -2.990 -1.429

Cultuurhuis (Dorpsstraat 40) 1980 A 46.430 A 4.643 -10.150 -5.507

Gemeentewerf (Bosrand 19) 1993 A 6.110 A 611 -608 3

Gemeentehuis (Parklaan 1) 1936 E 42.740 C 4.274 -7.094 -2.820

Totaal 129.220 12.922 -23.042 -10.120  
 

De vervanging naar LED verlichting voor de vijf gebouwen wordt naar verwachting in het tweede halfjaar 2020 aanbesteed en begin 2021 uitgevoerd. Aangezien de 

energiebesparing een schatting is zal binnen 2 jaar, na realisatie van de investeringen, geëvalueerd worden of de geschatte energiebesparing is gerealiseerd. 
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Financiële consequenties beleidsdoel: in 2012 zijn de onderhouds- en huisvestingsvoorzieningen van zowel de gemeentelijke gebouwen als van het onderwijs omgezet naar 

reserves. Jaarlijks worden ten laste van de begroting toevoegingen gedaan naar de reserves. De kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen komen ten laste van 

de exploitatie, waarna dekking plaatsvindt uit de reserve. Kosten van nieuw-, aan- en bijbouw van het onderwijs worden geactiveerd, dekking van de kapitaallasten vindt 

plaats uit de reserve huisvesting onderwijs. De kosten van de bouw van de brandweerkazerne, en de aankoop en verbouwing van het Cultuurhuis zijn geactiveerd en 

worden over meerdere jaren afgeschreven. De afschrijvingskosten van het Cultuurhuis worden gedekt uit een reserve. 
 

Wagenpark gemeentewerf 

Om het vervangen van groot materieel van onze gemeentelijke buitendienst beter inzichtelijk te maken is er een meerjarenplanning gemaakt van wanneer welk materieel 

vervangen moet worden. Het is de bedoeling om de jaarlijkse afschrijvingskosten mee te nemen is de jaarbudgetten op de diverse kostenposten waarvoor het materieel 

ingezet wordt. De meerjarenplanning bevat een geschatte vervangingswaarde van in het totaal € 815.000 voor het grote materieel met een gemiddelde afschrijvingstermijn 

van 10 tot 15 jaar. De huidige reserve is daarvoor ontoereikend. Daarom wordt de reserve structureel extra aangevuld, vanaf 2020 met € 5.000 en daarna jaarlijks met         

€ 5.000 extra tot we in 2028 jaarlijks € 45.000 extra toevoegen aan de reserve. 
 

Financiële consequenties 

Tabel C.1 bevat een overzicht van het budgettaire beslag van het onderhoud, gerubriceerd naar de programma’s. 

 

Tabel C.1 Lasten onderhoud kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000) 

  Begroting              Meerjarenbegroting 

In programma 2021 2022 2023 2024 

         

1. Samenleving 504 552 542 536 

2. Leefomgeving 1.600 1.607 1.719 1.595 

3. Veiligheid        

4. Ontwikkeling        

5. Bestuur en dienstverlening 497 495 467 461 

         

Totaal 2.601 2.653 2.728 2.593 

 

Onderhoudsvoorzieningen 

Het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt gedekt uit onderhoudsvoorzieningen/reserves. Voor de verschillende disciplines zijn de volgende middelen in de 

voorzieningen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



PA - 26 - 

 

Tabel C.2 Geraamde stand onderhoudsvoorzieningen (bedragen x € 1.000)  

Reserves/voorzieningen                         (x € 1.000) Saldo 1/1/2021 

    

Reserve dorpsvoorzieningen  146 

Reserve wegen 458 

Reserve IBOR 65 

Reserve vervanging speelvoorzieningen 204 

Reserve onderhoud gebouwen 524 

Reserve Huisvesting Basisonderwijs 749 

Reserve onderhoud scholen Basisonderwijs 172 

Reserve kunstwerken 200 

Reserve Wagenpark 139 

Voorziening renovatie Sportpark De Grift 219 

Voorziening vervanging riolering 4.912 

    

Totaal 7.790 

 

Groot onderhoud 2021 

Voor 2021 worden onder meer de volgende werkzaamheden voor groot onderhoud infrastructuur geraamd: 

Wegen: onderhoud volgens wegenbeheerplan. 

Riolering/water: onderhoud volgens afvalwaterplan.  

Sportterreinen: geen groot onderhoud gepland. 

Landschapsontwikkeling: geen groot onderhoud gepland. Wel aanleg en herstel van kleine landschapselementen. 

Speelvoorzieningen: in het actieplan spelen “Samenspel” staat een overzicht van alle aanpassingen die gepland zijn voor de komende jaren. 

Kunstwerken: het onderhoud wordt jaarlijks samengesteld aan de hand van de visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken. Voor 2021 staat geen groot 

onderhoud gepland.  

 

Gebouwen 

Gemeentewerf: conform de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2021/2022 het vervangen van dakbedekking (bitumen) en gevelbekleding grote hal (golfplaten) 

gepland. 

Gemeentehuis: conform de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2021 groot schilderwerk buitenkant gemeentehuis gepland. 

Cultuurhuis: conform de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2021 geen groot onderhoud gepland. 

Uitvaartcentrum: conform de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2021 het reinigen van metselwerk gepland. 

Brandweerkazerne: conform de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2021 geen groot onderhoud gepland. 

 

Toevoegingen reserves/voorzieningen 

Via de exploitatie worden jaarlijks middelen toegevoegd aan de diverse onderhoudsvoorzieningen. Hieronder wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2021 t/m 2024: 
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Tabel C.3 Toevoegingen onderhoudsvoorzieningen 2021 t/m 2024 

Toevoegingen onderhoudsvoorzieningen 
Begroting              Meerjarenbegroting 

2021 2022 2023 2024 

Toevoeging reserve onderhoud gebouwen € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Toevoeging voorziening renovatie Sportpark De Grift € 48.955 € 48.955 € 48.955 € 48.955 

Toevoeging vervanging riolering € 406.227 € 412.737 € 272.361 € 422.554 

Toevoeging reserve wegen € 0 € 0 € 0 € 0 

Toevoeging reserve Wagenpark € 30.558 € 36.000 € 41.000 € 46.000 

Toevoeging reserve Onderwijs huisvesting € 141.000 € 141.000 € 141.000 € 141.000 

Toevoeging reserve Kunstwerken € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 

Totaal € 708.740 € 720.692 € 585.316 € 740.509 
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D. Paragraaf Financiering 

 

Herziening wet financiering decentrale overheden 

Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde 

werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden in werking getreden (Stb 537 van 18-12-08). Wijzigingen ten opzichte van de “oude” Wet fido zijn in beginsel 

per 1 januari 2009 van kracht geworden. 

 

De Wet fido beperkt de risico’s van lenen doordat gemeenten zich moeten houden aan de zogeheten kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De limiet zorgt ervoor dat er niet 

te veel kortlopende leningen worden aangetrokken, de renterisiconorm zorgt voor spreiding in vervaldata van de langlopende leningen en daarmee in de spreiding van de 

renteherziening momenten. Hiernaast mogen gelden alleen worden uitgezet bij betrouwbare partijen en mag beleggen alleen in waardepapieren met weinig risico 

(hoofdsomgarantie) 

 

Wijzigingen in de vernieuwde Wet fido hebben voornamelijk te maken met de betrouwbaarheid van financiële instellingen waar overheden zaken mee doen:  

• Aanscherping rating: de financiële ondernemingen waar openbare lichamen gelden uitzetten (of de door hen uitgegeven waardepapieren) dienen over een AA-

minusrating te beschikken bij uitzettingen voor langer dan drie maanden.   

• Differentiatie naar looptijd: indien de gelden minder dan drie maanden worden uitgezet dienen zij over een A-rating te beschikken.   

• Verkapt bankieren, 'near banking', inperken: openbare lichamen zetten tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering uitsluitend uit bij 

de financiële onderneming waar deze leningen zijn aangegaan. 
 

Wet fido/Ufdo en het bestuursakkoord 

In de Uitvoeringsregeling Financiering medeoverheden (Ufdo, maakt onderdeel uit van de Wet fido) zijn normen opgenomen waaraan de leningenstructuur (og) van 

medeoverheden moet voldoen. De kasgeldlimiet heeft betrekking op “kort geld” (looptijd tot één jaar) en de renterisiconorm op “lang geld” (looptijd één jaar en langer). 

Decentralisatie van taken heeft vaak tot gevolg dat de financiering en daarmee de leningenstructuur van medeoverheden veranderen. Voor verschillende individuele 

overheden zullen de normen van de Ufdo mogelijk niet langer toereikend zijn. Na het afsluiten van het bestuursakkoord start een onderzoek naar de vraag in hoeverre de 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm toereikend zijn in het licht van de diverse decentralisaties. 

 

Schatkistbankieren 

Vanaf 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om te schatkistbankieren. Hierdoor zijn gemeenten, provincies en waterschappen bij wet verplicht om al hun liquide 

middelen en (vrijvallende) beleggingen welke niet direct benodigd zijn voor de gemeentelijke financiële bedrijfsvoering, aan te houden bij het ministerie van Financiën. 

Deze middelen kunnen worden aangehouden via een rekening-courant of in één of meer deposito’s. De omvang van de middelen die een decentrale overheid in de 

schatkist aanhoudt, zal in de loop van de tijd variëren afhankelijk van de omvang en het ritme van haar kasontvangsten en -uitgaven. 

 

Welke middelen moeten in de schatkist? 

Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke 

taak in de schatkist aan te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale 
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overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Dit betekent dat 

een decentrale overheid altijd de eerste € 250.000 buiten de schatkist mag houden en dat een decentrale overheid afhankelijk van de begrotingsomvang maximaal € 2,5 

miljoen buiten de schatkist mag laten.  
 

Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak  

Vanzelfsprekend blijven ook na deelname aan schatkistbankieren uitzettingen mogelijk die een decentrale overheid doet uit hoofde van de publieke taak. Zo kan een 

decentrale overheid vanuit haar publieke taak bijvoorbeeld nog steeds leningen verstrekken aan derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen. Alle 

middelen die decentrale overheden in de schatkist aanhouden, blijven vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar voor de uitoefening van hun publieke taak. De 

bestedingsautonomie van decentrale overheden is daarom volledig gewaarborgd.  
 

Gevolgen schatkistbankieren voor gemeente Woudenberg 

Bij overtollige gelden heeft schatkistbankieren gevolgen voor een gemeente. Bij de gemeente Woudenberg zijn op dit moment geen overtollige gelden aanwezig. Ook voor 

de langere tijd zijn geen overtollige gelden te verwachten. In onze grondexploitaties zijn voor de komende jaren weliswaar veel inkomsten geraamd maar hiertegenover 

staat dat onze leningportefeuille zo is ingericht dat er ook jaarlijks veel aflossingen plaatsvinden. 
 

Uiteraard komen ook onze liquide middelen weleens boven het maximum van € 250.000 uit waardoor wij op dat moment ook het meerdere af moeten romen op onze 

“schatkist-bankrekening”. Het te verwachten rentenadeel dat wij hebben bij schatkistbankieren is vooralsnog te verwaarlozen. 

 

Treasury 

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct 

nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire 

gevolgen verbonden onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van geldleningen aan derden. Deze 

activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. 
 

Het beleid van Woudenberg voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet). In 

april 2016 is het vernieuwde treasurystatuut vastgesteld. 
 

De belangrijkste overige punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet fido, zijn: 

• voor elke transactie, uitgezonderd daggeld, moeten minimaal twee offertes (tarieven) bij ten minste twee partijen worden aangevraagd; 

• het college is gemandateerd gelden aan te trekken; 

• de liquiditeitsprognose wordt regelmatig geactualiseerd; 

• het voeren van een risicomijdend treasurybeleid. Bij het beleggingsbeleid staat risicomijdend handelen voorop aangezien de gemeente maatschappelijk kapitaal 

beheert. Binnen dit risicomijdend beleid wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement op de beleggingen en/of zo laag mogelijke kosten bij het aantrekken 

van financieringsmiddelen.  

 

 

 

 



PA - 30 - 

 

 

Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm 

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar (vlottende schuld) en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar 

(vaste schuld). De kasgeldlimiet beperkt het aantrekken van leningen met een looptijd tot maximaal één jaar (vlottende schuld), de rente-risiconorm maximaliseert het 

bedrag aan langlopende leningen welke vernieuwd kunnen worden via herfinanciering en/of renteherziening. 
 

Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet fido is het voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de 

hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken aldus de budgettaire risico’s.  

 

Het niveau van de korte leningen, het kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van de 

omvang van de begroting per 1 januari van het jaar (voor Woudenberg betekent dit 

voor 2021 8,5% van € 37,1 miljoen = € 3,1 miljoen). Structurele overschrijding van 

het kasgeldlimiet, zijnde een overschrijding gedurende twee of meer kwartalen, 

kan leiden tot ingrijpen door de provincie. 
  

Het percentage van de rente-risiconorm is voor 2021 vastgesteld op 20%. Vanaf 

2009 wordt het percentage van de renterisiconorm, evenals voor de berekening 

van het kasgeldlimiet, over het begrotingstotaal gerekend. Voor 2021 betekent dit 

dat maximaal een bedrag van 20% van € 35,3 miljoen (€ 7,4 miljoen) door 

herfinanciering en/of renteherziening herzien mag worden. De samenhang van het 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm heeft tot doel de gemeente te dwingen tot een 

evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille zodat de renterisico’s gelijkmatig 

over de jaren worden gespreid. 

 

De vlottende (kortlopende) schuld opgenomen in de begroting bedraagt nihil. De 

kasgeldlimiet voor onze gemeente is € 3,1 miljoen. Consolidatie van de vlottende schuld is niet aan de orde. Voor eventuele renterisico’s heeft de gemeente Woudenberg 

geen reserve ingesteld. In paragraaf B “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” is aangegeven dat de omvang van het renterisico € 32.000 bedraagt met een kans van 

60%. Dit geeft een risicobedrag van € 19.200. 

 

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille 

In 2021 wordt voor een totaal van € 7,9 miljoen op geldleningen afgelost. In 2021 verwachten we geen nieuwe leningen 

aan te trekken om de liquiditeiten op orde te houden. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, hangt af van de ontwikkeling 

op het gebied van de grondexploitaties “Nijverheidsweg”, “Amalialaan”, “Hoevelaar fase 1” en de “Spoorzone” evenals 

van andere aan- en verkopen. Bij het aangaan van nieuwe leningen worden de diverse opties bekeken. De € 7,9 miljoen 

aflossing ligt boven de renterisiconorm (zie tabel D.1).  

 

* Van de € 13,2 miljoen aan leningen is € 11,7 miljoen ten behoeve van de gemeente en € 1,5 miljoen ten behoeve van 

Omnia Wonen. 

Tabel D.1  Renterisiconorm

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024

1 Renteherzieningen 0 0 0 0

2 Aflos s ingen 7.948.246 1.949.448 1.450.679 551.941

3 Renterisico (1 + 2) 7.948.246 1.949.448 1.450.679 551.941

Renterisiconorm

4a Begrotingstotaa l 37.089.903 29.383.205 27.531.322 27.247.937

4b Ris iconorm is  20% van 

begrotingstotaa l

20% 20% 20% 20%

4 Renterisiconorm (5a x 5b /100) 7.417.981 5.876.641 5.506.264 5.449.587

5a Ruimte onder renteris iconorm (4 > 3) 3.927.193 4.055.585 4.897.646

5b Overschri jding  renteris iconorm (3 > 4) 530.266 0 0 0

Tabel D.2  Mutaties in leningenportefeuille

(bedragen in miljoenen euro’s) 

Stand leningen per 1 januari 2021* 13,2

Nieuwe leningen 0

Regul iere afloss ingen 7,9

Stand per 31 december 2021 5,2
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Rentelasten en renteresultaat 

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en 

jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien 

van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in:  

• de rentelasten;  

• het renteresultaat; 

• de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties 

en projecten; 

• de financieringsbehoefte. 

 

Het saldo van de te betalen rente en te ontvangen rente dient doorberekend te 

worden naar de taakvelden. Hiervoor wordt een renteomslag berekend.  

De renteomslag wordt afgerond en dit houden we in de begroting aan als door te 

berekenen rentepercentage. Het verschil is het rentevoordeel. Voordeel betekent 

hier dat iets meer rente is doorgerekend naar de taakvelden. Dit geeft dus voor 

hetzelfde bedrag een nadeel bij de taakvelden. Rente toerekening is daarmee 

budgettair neutraal in de begroting opgenomen. 

 

De rente naar grondexploitaties lopen vanaf 2020 volledig via de reserve 

grondbedrijf zodat ook hier schommelingen in het rentepercentage geen invloed 

hebben op de begroting/jaarrekening. Alleen nieuwe geldleningen hebben vanaf 

2020 nog invloed op de begroting. In de begroting hebben wij voor 2020 geen 

vervangende geldleningen opgenomen.  
 

Waarborgen en garanties 

De gemeentegarantie voor particulieren is al geruime tijd vervangen door de Nationale 

Hypotheek Garantie. De naweeën van de gemeentegarantie blijft echter nog lange tijd 

zichtbaar bij de garantstellingen.  

 

Rente omslag berekening 2021 2022 2023 2024

a Externe rentelasten over korte en lange financieringen 77.375 58.523 39.641 32.729

b Bankkosten en overige rente 8.000 8.000 8.000 8.000

Totaal door te berekenen rente 85.375 66.523 47.641 40.729

c1 rente toegerekend aan grondexploitaties -12.289 7.719 823 -1

c3

Rentebaat van doorverstrekte leningen, indien daar een 

specifieke lening voor is aangetrokken, die aan 

taakveld moet worden toegerekend

-36.699 -35.498 -34.266 -33.004

d rente projectfinanciering nvt nvt nvt nvt

door te rekenen externe rente -48.988 -27.779 -33.443 -33.005

d1 Rente over eigen vermogen nvt nvt nvt nvt

d2 Rente over voorzieningen nvt nvt nvt nvt

Aan taakvelden toe te rekenen rente 36.387 38.744 14.198 7.724

Boekwaarde waarover rente te berekenen 19.618.212 18.860.019 18.007.193 17.351.997

 percentage rente toerekening 0,19% 0,22% 0,08% 0,00%

 afronding 0,19% 0,22% 0,08% 0,00%

e Werkelijk toegerekende rente aan taakvelden 40.614 34.968 7.872 0

f Renteresultaat op taakvelden 4.227 -3.776 -6.327 -7.724

Rente stelpost opgenomen vervangende geldleningen 0 0 0 0

Renteresultaat op treasury inclusief stelpost 4.227 -3.776 -6.327 -7.724

 Oorspr. Perc.

Organisatie Aard/omschrijving bedrag Borgst. 2019 2021

Particulieren 

Diverse hypotheekverstrekkers gemeentegarantie 1.456 822

1.456 822

Garantiebedrag*
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E. Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

Doel van de paragraaf bedrijfsvoering 

Vanuit de BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplichte paragraaf. De BBV schrijft voor dat meer kosten rechtstreeks naar taakvelden op de vijf programma’s in de 

begroting wordt geschreven. Deze paragraaf biedt de gelegenheid om alsnog een totaalbeeld te geven met als uitgangspunt de visie op bedrijfsvoering. 

 

Visie op bedrijfsvoering 

Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij sluiten daarop aan. De inwoner en 

maatschappelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak onze bedrijfsvoering door te ontwikkelen naar de 

organisatievorm die hierbij past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo 

meebeweegt met de vragen die zich voordoen in de samenleving.  

 

Om vanuit de huidige situatie effectief te koersen naar het ontwikkelen naar een netwerkgemeente wordt ingezet op vier sturingsprincipes: samenwerken aan resultaat, 

ontwikkelen centraal, leiderschap en de basis op orde. Hierbij staan drie vragen en bijbehorende speerpunten centraal: 

 

1. Wat betekent dit voor de gemeente als samenwerkingspartner?  

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen we voor een veilig, sociaal en leefbaar Woudenberg. De gemeente stelt haar inwoners, ondernemers en 

organisaties centraal. Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente als partner en als professioneel dienstverlener. 

 

2. Wat betekent dit voor onze organisatie?  

In onze organisatie staan de maatschappelijk effecten op het terrein van samenleving, leefomgeving, veiligheid, ruimte/ondernemen/wonen en dienstverlening centraal. 

Iedereen levert een bijdrage om deze te realiseren. Dit doen we door al doende te leren en te verbeteren. 

 

3. Wat betekent dit voor de medewerkers en de teams waarvan zij deel uitmaken?  

Dit vraagt om samenwerken (resultaatbewust en naar buiten gericht), flexibel en initiatiefrijk zijn en verantwoordelijkheid (durven te) nemen. Voor medewerkers 

persoonlijk én in/met hun teams. Naar de samenleving, ons bestuur en met elkaar werken we vanuit een flexibele, proactieve en probleemoplossende houding. Hierbij 

wordt loyaliteit en integriteit verwacht. 

 

Visie op inzet vaste kern en flexibele schil 

Het HR beleid is gericht op het ontwikkelen en inzetten van medewerkers bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de gemeente Woudenberg, handelend 

vanuit de kernwaarden van de organisatie. Het doel is om medewerkers te faciliteren, te ontwikkelen en aan te trekken, die die we nodig hebben om slagvaardig, wendbaar 

en resultaatgericht te zijn als organisatie en diensten en producten te leveren van de gewenste kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeentelijke organisatie heeft 

een vaste kern van medewerkers en een zogenoemde flexibele schil. De vaste kern bestaat uit medewerkers die een dienstverband hebben bij de gemeente Woudenberg. 

De flexibele schil bestaat uit flexibele arbeidsrelaties.  

 



PA - 33 - 

 

 

Een flexibele schil is een passend middel zijn om te kunnen inspelen op: 

• fluctuaties in de werkvoorraad (werkdruk, ziekte, zwangerschap, etc.); 

• op de uitvoering projecten en innovaties (nieuwe wetgeving, ruimtelijke projecten, innovaties zoals de Omgevingswet en transformatie in het sociaal domein); 

• te reageren op een verandering in de vraag naar diensten (bijvoorbeeld meer vragen bij KCC en eerste lijn zoals vergunningaanvragen); 

• verwachte andere invulling vacature (bijvoorbeeld overdracht of wijziging van taken); 

• creëren nieuwe functie om te voldoen aan wens en taakstelling als het gaat om het maken van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

bijvoorbeeld inzet van medewerkers van Amfors bij de buitendienst). 

 

Deze  flexibele schil maakt onze organisatie meer wendbaar en kostenbewuster. De vaste kern is structureel begroot. Project- en tijdelijke budgetten zorgen voor dekking 

van de flexibele schil, waarbij bij ieder project of innovatie de afweging wordt gemaakt op welke wijze dit wordt aangepakt en welke financiële dekking hiervoor gevonden 

wordt.  

 

Hierna wordt een toelichting gegeven op de loonkosten in relatie tot de BBV-wijziging en wijzigingen in het budget loonkosten ten opzichte van de begroting 2020-2023.  

 

Loonkosten 

De BBV schrijft voor dat de loonkosten naar de diverse taakvelden en producten worden verdeeld. De loonkosten bestaan uit kosten van de vaste kern en kosten van de 

flexibele schil, voor zover deze kosten toegeschreven kunnen worden aan producten in de programma’s. Denk hierbij aan de kosten van de detachering van medewerkers 

van Eemfors bij de buitendienst, medewerkers bij Coöperatie De Kleine Schans (leerplicht en participatiewet), medewerkers die tijdelijk worden ingehuurd om tot flexibele 

invulling van vacatures te komen en de Cultuurcoördinator en adviseur Werkgeversdienstverlening. De loonkosten worden verdeeld aan de hand van percentages, waarbij 

is aangesloten bij de tijdsverantwoording per medewerker per product. Uitzondering hierop zijn leidinggevende functies die, hoewel ook zij deels direct productief zijn 

(bijvoorbeeld in de rol van projectleider of adviseur) verplicht volledig op overhead geboekt moeten worden. Achterin het financiële deel van de begroting vindt u een 

overzicht van de loonkosten 2021 verdeeld naar producten / taakvelden. 

 

In totaal zijn de loonkosten en de kosten voor de flexibele schil bij elkaar € 5.952.829.  

Beschikbaar is € 6.016.670. Er blijft een flexibele ruimte over van € 63.841 die nodig zal zijn voor opvangen van o.a. inhuur ter vervanging van langdurig verzuim. 

 

Extra kosten in begroting ten opzichte van begroting 2020 

De extra kosten betreffen: 

• bij - cao verhoging; raming € 150.000 

• af - overheveling naar budgetten voor rechtstreekse inhuur; -€ 3.000 

• bij – incidenteel extra ruimte flexibele schil voor langdurig zieken: € 25.000 

Hiermee komen de extra kosten in totaal op € 172.000 
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F. Paragraaf Verbonden partijen  
 

Algemeen 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en 

vennootschappen die een publiek belang behartigen waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: 

één of meer zetels in het bestuur van de participatie en/of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld 

en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij die partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Stichtingen waarin de 

gemeente participeert in het bestuur en waarmee we een subsidierelatie hebben zijn geen verbonden partijen. Deze paragraaf stelt de raad in haar hoedanigheid als kader 

stellend en controlerend bestuursorgaan in staat om inzicht te verkrijgen in bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen van de verbonden partijen. 

 

Samenwerking  

De samenwerking met externe partijen binnen de gemeente Woudenberg kenmerkt zich door het slim en pragmatisch regelen van zaken, het vinden van een passende 

oplossing voor een specifieke lokale situatie en het motto dat samenwerken iets praktisch moet opleveren. Daarbij is het van belang dat het ‘gevoel’ goed moet zijn. Er zijn 

verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de aanleiding om tot samenwerking over te gaan. Deze factoren kunnen ook gezien worden als bedrijfsvoering criteria die 

voor de gemeente van belang zijn bij een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven, taken en ambities. De in deze paragraaf vermelde bedrijfsvoeringcriteria zijn een 

selectie van voor Woudenberg belangrijke criteria, die op basis van diverse strategische visie notities van gemeenten en de met de gemeenteraad gehouden workshop zijn 

geformuleerd.  

 

Uit de diversiteit, aard en verscheidenheid van criteria, die bij de afweging over het aangaan van een samenwerkingsverband aan de orde zijn, kan opgemaakt worden dat het 

om meer gaat dan uitsluitend het realiseren van een gunstig financieel plaatje. Voor een kleine gemeente als Woudenberg leidt samenwerking over het algemeen niet tot 

lagere lasten, omdat het salarisgebouw en kapitaalslasten meestal lager zijn dan bij grotere gemeenten die bij (regionale) samenwerking zijn betrokken. Samenwerking is dan 

ook niet per definitie de oplossing voor elk bezuinigingsvraagstuk, vergroten van kwaliteit van de dienstverlening en verminderen van kwetsbaarheid wegen dan zwaarder. 

 

De onderstaande criteria geven op bedrijfsvoeringniveau uiting en vorm aan de visie waar de gemeente voor staat op het gebied van samenwerkingsvraagstukken. We 

onderscheiden tien criteria die voor de gemeente Woudenberg van belang kunnen zijn en een basis kunnen vormen bij het aangaan, continueren of beëindigen van een 

samenwerkingsverband: 

- Kwaliteit: de mate waarin kwaliteitsverbetering en/of optimaliseren van de dienstverlening en/of(beleid)producten bereikt kan worden. 

- Effectiviteit: de mate waarin producten en/of diensten effectiever uitgevoerd of geleverd kunnen worden (prestatieafweging). 

- Efficiency: de mate waarin efficiency in processen en/of dienstverlening bereikt kan worden. 

- Continuïteit: de mate waarin kwetsbaarheid verminderd en continuïteit gewaarborgd kan worden. 

- Betrouwbare partner: bij het aangaan van een samenwerkingsverband wordt gekozen voor een langere termijn samenwerking. Ontwikkelen van een stabiele 

samenwerkingsrelatie waarbij sprake is van een gedeeld belang en gedeelde verantwoordelijkheid. 

- Democratische controle: richt zich in ieder geval op: 

a. informatievoorziening gericht op besluitvorming over de samenwerkingsstructuur; 

b. proactieve informatievoorziening aan de raad over politiek/bestuurlijk relevante ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden; en  

c. rechtstreekse informatievoorziening door/namens algemeen bestuur samenwerkingsverbanden (aanstuurbaarheid). 

- Kosten: de mate waarin door middel van samenwerking een financieel voordeel kan worden behaald. (kostenverlaging). 
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- Resultaat voor de inwoners: de mate waarin het samenwerkingsverband bijdraagt aan het bereiken van positieve maatschappelijke effecten voor de inwoners.  

- Lange termijn oriëntatie: de mate waarin sprake is van samenwerking op langere termijn. 

- Impact op de ambtelijke organisatie: het effect van het samenwerkingsverband op de achterblijvende (rest van de) organisatie. 

 

Waar voorheen sprake was van wettelijke verplichte bundeling en integratie wordt nu vooral gekeken naar de meerwaarde voor de gemeente van samenwerking op het 

specifieke onderwerp. Schaalvoordelen en efficiencyvoordelen zijn ijkpunten bij het bepalen van meerwaarde van samenwerking. Gemeentes zullen sneller geneigd zijn om 

voor specifieke onderwerpen te shoppen bij het samenwerkingsverband waarin het meeste voordeel te behalen valt of waarin het eigen beleid het best vertaald wordt. Of dit 

de samenwerking ten gunste komt valt te bezien. Het uiteenvallen van een samenwerkingsverband is een risico voor een relatief kleine gemeente als Woudenberg.  

 

Beheersingssystematiek verbonden partijen 

 
Oprichtingskader Sturingskader Financieel kader 

 

    

Gemeenteraad 

 

De gemeenteraad stelt kaders en geeft 

toestemming voor deelname aan een 

verbonden partij. 

De gemeenteraad wordt gefaciliteerd 

in het uitoefenen van de 

kaderstellende en controlerende rol 

bij verbonden partijen. 

De gemeenteraad stelt uitgangspunten en 

richtlijnen op die worden gehanteerd als 

financieel kader.  

    

College 

 

Het college besluit tot deelname aan een 

verbonden partij en maakt hierbij gebruik van 

het afwegingskader. 

Het college zorgt voor een duidelijke 

uitvoering van de eigenaars- en 

opdrachtgeversrol. 

Het college draagt zorg voor de uitvoering en 

naleving van de gekozen uitgangspunten en 

richtlijnen.  

    

Organisatie 

 

De ambtelijke adviseurs ondersteunen en 

adviseren het college bij het voorstel tot 

deelname. 

De ambtelijke adviseurs zorgen voor 

eenduidige ondersteuning en 

advisering over verbonden partijen. 

De ambtelijke adviseurs doen een financieel 

advies aan de hand van de opgestelde 

richtlijnen en uitgangspunten.  

 

Hieronder volgt per programma een overzicht van de verbonden partijen per 31 december 2020, welke taken zij voor ons uitvoeren en de eventuele ontwikkeling daarin.  

Deelnames gemeente Woudenberg in verbonden partijen: 

 

Gemeenschappelijke regelingen Deelnemingen Stichtingen/Coöperaties Bestuursconvenant 

• Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

(RUD) 

• GGD regio Utrecht (GGDrU) 

• Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

• afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

• Sociaal Werkvoorzieningsschap 

Amersfoort e.o. (RWA) 

• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 

(BNG) 

• Vitens N.V. 

• Inkoop Bureau Midden Nederland 

(IBMN) 

• N.V. ROVA 

 

• Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Eem-Vallei Educatief 

• Coöperatie de Kleine Schans 

 

• Bureau Regio Amersfoort 
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Naam: GGDrU                                 Gevestigd in:  Zeist 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  M.H. Treep Programma: 1 Samenleving 
Deelnemende partijen Alle 26 Utrechtse gemeenten 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

 De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) regio Utrecht is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht.  

Vanuit een brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevordert én beschermt de GGDrU de gezondheid van alle inwoners in de 

regio Utrecht. Zij doen dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.  

Dat gebeurt vanuit een positieve blik op gezondheid: kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. 

De GGDrU maakt deel uit van het zorgsysteem en wil bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:  

• Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 

• Een gezonde en veilige start voor elk kind. 

• Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

• Iedereen kan meedoen. 

• Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

De GGDrU voert voor de gemeenten in de regio Utrecht een aantal wettelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). 

Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en ‘schoolarts’), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, 

bevolkingsonderzoeken en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast verlenen zij ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een 

uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte. En ze zorgen ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij een eventuele 

grotere ramp (GHOR). 

Daarnaast nemen de gemeenten gezamenlijk extra taken af bij de GGDrU (bijvoorbeeld toezicht Wmo; aanpak woon hygiënische 

problematiek) en neemt de gemeente Woudenberg ook zelf nog maatwerktaken af zoals registratietaken en lichte handhaving kinderopvang; 

stevig ouderschap. Ook dit zijn voor een deel wettelijke verplichte taken maar die hoeven niet perse door de GGDrU te worden uitgevoerd. 

Gekozen is voor de GGDrU omdat ze deze taken goed kunnen uitvoeren tegen acceptabele kosten. Daarnaast kopen we producten in zoals 

stevig ouderschap omdat dit bijdraagt aan preventie en het voorkomen van extra zorg.  

De wethouder neemt namens het college van de gemeente Woudenberg deel in het Algemeen Bestuur van de GGDrU en kan tijdens de 

vergaderingen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Naar rato van het aantal inwoners is het aantal stemmen per gemeente bepaald. De 

gemeente Woudenberg heeft één stem van de in totaal 70 stemmen. 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

De bestuursagenda 2019–2023 is gericht op de volgende thema’s: 

• Kansrijk opgroeien 

• Gezonde leefomgeving 

• Langer gelukkig en gezond zelfstandig 

• Eigentijds besturen 

• Doorontwikkeling interne organisatie 

De Corona-crisis heeft veel impact op de werkzaamheden van de GGDrU. Tijdens de bestuursconferentie in het najaar 2020 wordt besproken 

welke gevolgen dit heeft voor de bestuursagenda. De GGDrU heeft de afgelopen jaren strak begroot maar gezien de financiële situatie waarin 

een aantal gemeenten zich bevindt, wordt het gesprek aangegaan over het takenpakket va de GGDrU en mogelijke opties om hierop toch nog 

te bezuinigen.  
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Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

De GGDrU maakt extra kosten tijdens de Corona-crisis en wordt daarin gecompenseerd door het ministerie van SZW. Hoeveel en of dat 

dekkend is, wordt de komende periode duidelijk. Verder is de GGDrU zich bewust van de financiële situatie waarin gemeenten zich bevinden 

en zal zoveel mogelijk voorkomen dat er een extra bijdrage wordt gevraagd. Gezien de stemverhouding is de invloed van de gemeente 

Woudenberg beperkt.  

Overige relevante gegevens In 2018 is gestart met de bouw van het GGiD (digitaal dossier waarmee de groei en ontwikkeling van kinderen kan worden gevolgd).  

Daarbij is het uitgangspunt om het GGiD te realiseren zonder aanvullende (al dan niet incidentele) bijdrage van de gemeenten. De financiële 

dekking van het GGiD is opgenomen in een ombuigingsplan.  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 509.836 2021:   € 538.770 2022:   € 538.770 2023:   € 538.770 2024:   € 538.770 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 2.017.000 eind boekjaar 2021 € 2.655.000 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 5.128.000 eind boekjaar 2021 € 5.276.000 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) € 633.000 positief 2021 (begroot) € 0 
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Naam: Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) Gevestigd in:  Amersfoort 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  M.H. Treep Programma: 1 Samenleving 
Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

 RWA / Amfors voert voor ons de Wet sociale werkvoorziening uit en richt zich als sociale organisatie op mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Amfors biedt ondersteuning richting regulier werk maar ook op de werkplek zelf. Hiertoe stimuleren we de arbeidsontwikkeling 

van deze groep zodat ze duurzaam, maximaal en op eigen kracht kunnen werken. Dit tegen acceptabele maatschappelijke kosten.  

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

Het tot stand brengen van faciliteiten waardoor inwoners met een Sw-indicatie passend werk kunnen verrichten.  

De expertise op het gebied van re-integratie, welke is opgebouwd met de leer-business units, kan ook worden ingezet voor de niet-Sw-

doelgroep. 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

RWA/Amfors ontwikkelt zich naar een flexibel mensontwikkelbedrijf dat meebeweegt met de omvang van de sw-doelgroep. De sw-

medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen naar de optimale trede op de werkladder en zoveel mogelijk ‘van binnen naar buiten’. 

Werk vindt zoveel mogelijk plaats in groeps- en individuele detacheringen, buiten de eigen bedrijven van Amfors. Hierbij houden we rekening 

met de beperkingen van de medewerkers en staat het welzijn in het werk voorop. De eigen bedrijfsonderdelen blijven een belangrijke 

aanvulling om voldoende passend werk te realiseren en spelen een significante rol in de ontwikkeling van de medewerkers, maar zijn geen 

doel op zich. Voor wie de stap naar buiten niet (meer) mogelijk is, blijven we werk binnen de muren van Amfors organiseren. 

 

Deze huidige koers wordt de komende jaren voortgezet langs 3 lijnen: 

• Duurzame inzetbaarheid (vitaal vakmanschap);  

• Inclusieve innovaties (inclusive Fieldlab); 

• Duurzaamheid (Amfors naar klimaatneutraal).  

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

Risico op extra bijdrage in negatief resultaat 

Overige relevante gegevens Het nadelig resultaat wordt aangezuiverd uit de reserve  van de Amforsgroep. Is deze reserve niet voldoende dan wordt het resterende 

bedrag aangezuiverd door de diverse aangesloten gemeenten. Het grootste deel van onze bijdrage is het doorbetalen van het WSW deel 

binnen de participatieuitkering in de algemene uitkering.  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 393.137 2021:   € 386.906 2022:   € 391.811 2023:   389.290 2024:   € 388.487 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 0 eind boekjaar 2021 € 0 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 10.750.000 eind boekjaar 2021 € 10.350.000 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) 5.485.000 negatief 2021(begroot) € 5.401.000 negatief 

   



PA - 39 - 

 

Naam: Coöperatie de Kleine Schans Gevestigd in:  Woudenberg 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  M.H. Treep Programma: 1 Samenleving 

Deelnemende partijen 

Gemeente Woudenberg, MEE, Youké, Seniorenbelangen, Lely zorggroep, IQ coaches, wijkfysio, PCOB 50plus, Stg welzijn ouderen SWO, 

Platform kerken, Stg Jeugdpunt, inwonersraad, A.n.j.a. assisteert, Moriahoeve, Humanitas Eemland, Bibliotheek Woudenberg, Platform van 

paramedici, beweging 3.0, IDH Schuldhulp, buurtgezinnen, buurtbemiddeling/welzin, vertegenwoordiging huisartsen, Adventure Freedom, 

Geeresteingroep, Humanitas DMH 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

 Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke 

organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg. 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

De coöperatie vormt de kern binnen de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein. De coöperatie vormt de toegang voor 

alle inwoners met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Daarnaast is de coöperatie samen met 

(lokale) partners aanjager van de transformatie. De coöperatie voert daartoe een viertal wetten uit: 

a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

b. Wet op de jeugdzorg 

c. Participatiewet 

d. Leerplichtwet 

 

Daarnaast voert de coöperatie op basis van de verordening het leerlingenvoer uit. 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

De coöperatie is de drijvende kracht achter de transformatie en stuurt op het in de praktijk brengen van de leidende principes zoals 

beschreven in de subsidie aanvraag. De coöperatie is ambassadeur van deze principes naar inwoners, maatschappelijke organisaties en 

zorgaanbieders. 

Naast deze leidende principes staan de volgende uitgangspunten centraal:  

1. eigen kracht van de klant: van aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht;  

2. verschuiving van zware naar lichte zorg;  

3. verschuiving van zorg naar welzijn.  

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

De gemeente Woudenberg is en blijft eindverantwoordelijk voor de juiste en rechtmatige uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015, 

Jeugdwet en de Leerplichtwet. De bestuurlijke en politieke (systeem) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voornoemde wetten 

blijft berusten bij de gemeente. 

Overige relevante gegevens  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 1.621.417 2021:   € 1.746.367 2022:   € 1.746.367 2023:   € 1.746.367 2024:   € 1.746.367 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 0 eind boekjaar 2021 € 0 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 24.145 eind boekjaar 2021 € 24.145 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) €  0  2021 (begroot) € 0 
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Naam: A.V.U. Afvalverwijdering Utrecht Gevestigd in:  Utrecht 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  D.P. de Kruif Programma: 2 Leefomgeving 

Deelnemende partijen 

De Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, 

Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij 

Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. De deelnemers zijn onderverdeeld in 3 regio’s. Woudenberg is ingedeeld in regio 3. 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

 Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en 

uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

Het zorg dragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoordelijke verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.  

Dit doen zij door het ingezamelde afval te transporteren naar verwerkingsbedrijven.  

Via aanbesteding worden deze verwerkingsbedrijven geselecteerd.   

 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

 

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

De lasten en baten worden volledig doorberekend aan de deelnemers. Door het ontbreken van een algemene reserve heeft de AVU geen 

weerstandsvermogen. Er zijn wel een aantal bestemmingsreserves. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers 

doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. 

Overige relevante gegevens  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 345.170 2021:   € 329.876 2022:   € 329.876 2023:   € 329.876 2024:   € 329.876 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 350.000 eind boekjaar 2021 € 350.000 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 12.095.000 eind boekjaar 2021 € 15.085.000 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) € 176.000 positief 2021 (begroot) € 0 
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Naam: Veiligheidsregio Utrecht (VRU)                                 Gevestigd in:  Utrecht 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  T. Cnossen                                                                                                    Programma: 3 Veiligheid 

Deelnemende partijen 
De veiligheidsregio wordt bestuurd door de 26 burgemeesters in de regio Utrecht. De burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur 

(AB) van de veiligheidsregio. 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel 

heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), 

multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

De VRU voert namens de gemeenten wettelijke taken uit op basis van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Deze wet bepaalt hoe gemeenten 

binnen een veiligheidsregio moeten samenwerken. Maar ook het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het Besluit personeel veiligheidsregio’s 

(Bpvr), de Regeling personeel veiligheidsregio’s (Rpvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de tijdelijke Wet ambulancezorg (Waz) maken 

onderdeel uit van het wettelijke fundament. 

De VRU heeft uitvoering aan de onderstaande wettelijke taken: 

 het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

 het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;  

 het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak; 

 het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

 het instellen en in stand houden van een brandweer; 

 het instellen en in stand houden van een GHOR; 

 het voorzien in de meldkamerfunctie; 

 het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

 het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten.  

Wij financieren de postcommandant van de brandweerpost Woudenberg. Hierdoor is de functie deels een beroepsfunctie geworden. 

Hierdoor kan indien nodig door de gemeente een beroep worden gedaan op de postcommandant.  

De burgemeester neemt namens het college van de gemeente Woudenberg deel in het Algemeen Bestuur van de VRU en kan tijdens de 

vergaderingen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Naar rato van het aantal inwoners is het aantal stemmen per gemeente bepaald. De 

invloed is hierdoor zeer beperkt. 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

Het Algemeen Bestuur heeft het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen van de diverse onderwerpen, zoals 

brandweerzorg, crisisbeheersing, risicobeheersing, GHOR en de meldkamer beschreven.  

De Veiligheidsregio Utrecht vervult een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing tijdens de Corona-crisis. Naast directe inzet van 

VRU-medewerkers bij de crisisbeheersing wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke voorzieningen. Daarnaast zijn maatregelen getroffen 

om de continuïteit van de hulpverlening en crisisbeheersing te waarborgen. De omvang van de financiele impact is op dit moment niet 

bekend. 

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

De bijdrage is (€ 413.947) gebaseerd op aantal inwoners en (€ 52.685) op het aantal af te nemen producten x kostendekkend tarief 
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Overige relevante gegevens  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 686.000 2021:   € 707.000 2022:   € 705.000 2023:   € 707.000 2024:   € 707.000 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 14.596.000 eind boekjaar 2021 € 13.540.000 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 48.987.000 eind boekjaar 2021 € 69.481.000 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) € 2.572.000 positief 2021 (begroot) € 1.056.000 
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Naam: Regionale uitvoeringsdienst Utrecht                                 Gevestigd in:  Utrecht 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  D.P. de Kruif  Programma: 4 Ontwikkeling 

Deelnemende partijen 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en provincie 

Utrecht. 

Doelstelling van de 

gemeenschappelijke regeling 

 Als het gaat om afval, bodem, water, lucht, geluid, energie, duurzaamheid, (externe) veiligheid, of de Algemeen Plaatselijke 

Verordening is de RUD Utrecht, in opdracht van de aangesloten overheden, verantwoordelijk voor het afhandelen van 

vergunningen en meldingen op het gebied van milieubeheer, de Wet bodembescherming, klachtafhandeling en toezicht en 

handhaving bij bovenstaande punten 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze gemeenschappelijke 

regeling. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

-  

 

 

De RUD Utrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de basistaken VTH milieu. De inhoudelijke expertise hebben we in 

Woudenberg niet meer in huis en is met de samenwerking aan de RUD alle overgedragen. De regievoering op de uitvoering van 

de (financiële) afspraken ligt uiteraard wel bij Woudenberg. Vanuit die rol hebben we niet alleen invloed op de uitvoering, maar 

ook een verantwoordelijkheid in de realisatie van de gemaakte afspraken. 

Eventuele extra taken worden aan de voorkant, bij het opstellen van het jaarprogramma en uitvoeringsplan met bijbehorende 

financiële kaders, afgestemd met ons als opdrachtgever. 

 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de GR zelf maar ook 

wat wij verwachten van deze GR  

• Project Kleur bekennen: het project ‘Kleur Bekennen’ is gestart met als doel een keuze te maken waar de RUD Utrecht zich als dienst 

naartoe moet ontwikkelen om in de toekomst meerwaarde te kunnen hebben en houden voor de deelnemers. De keuze die 

gezamenlijk wordt gemaakt heeft invloed op de concrete vraag hoe vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken van de RUD 

veranderen. De ontwikkeling van de RUD haakt direct aan op de relevante landelijk ontwikkelingen.  

• Omgevingswet: de Omgevingswet heeft gevolgen voor de werkwijze van de RUD Utrecht door bijvoorbeeld wijzigingen 

vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingsproces, bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening, DSO, 

dienstverleningsniveau en vergunningverlening, Verschuiving van bevoegdheden: bodemtaken van provincie naar gemeenten  

• Duurzaamheid en overige ontwikkelingen: veranderende vraag door veranderende opgave bij de gemeenten (RES, klimaatadaptatie, 

stikstofproblematiek, PFAS, …) 

• Organisatieontwikkeling: door veranderende vraag ook verandering ik expertisen van de medewerkers 

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de GR 

Het contract met de RUD is op uren basis. Extra uren zorgt voor extra kosten. Extra uren zijn mogelijk indien sprake is van meer 

vergunningaanvragen of door extra controles.  Hierover vindt vooraf afstemming met de OG plaats. De ontwikkelingen “kleur 

bekennen”, invoering omgevingswet en nieuwe bodemtaken zijn nog niet in de begroting van de RUD opgenomen. De corona-

crisis heeft duidelijk gemaakt dat dit grote gevolgen heeft voor de productiecijfers van de RUD.  

Inmiddels zijn de (financiële) effecten van de invoering van de omgevingswet en de coronacrisis beter in beeld gebracht. Deze 

worden verwerkt in de najaarsnota. 
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Relevante gegevens  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 407.000 2021:   € 402.000 2022:   € 402.000 2023:   € 402.000 2024:   € 402.000 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2021 € 886.000 eind boekjaar 2021 € 892.000 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2021 € 1.434.000 eind boekjaar 2021 € 1.424.000 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) € 416.000 positief 2021 (begroot) € 6.000 
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Naam: Inkoop Bureau Midden Nederland Gevestigd in:  Vianen 
Bestuurlijke vertegenwoordiging  S.M.T. van der Marck Programma: 5 Bedrijfsvoering 

Deelnemende partijen 
Gemeenschappelijke Regeling Avres, Gemeente IJsselstein, Gemeente Leusden, Gemeente Molenlanden, Gemeente Montfoort, 

Gemeenschappelijke Regeling RMN, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Vijfheerenlanden en Gemeente Woudenberg. 

Doelstelling van de stichting Het doel van IBMN is om naast financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar deelnemers te behalen, inkoop in te zetten als 

strategisch en tactisch instrument voor waarde creatie. 

De visie van IBMN is als volgt: ‘Door het aanbieden van professionele en deskundige inkoopondersteuning, op een manier die nauw aansluit bij 

de individuele wensen van de deelnemer, willen wij onze deelnemers in staat stellen om naast besparingen ook maximale duurzame impact te 

realiseren door middel van hun inkoopprojecten.’ 

Wat is het belang voor  

Woudenberg van deelname aan 

deze stichting. 

- Wat doen ze voor ons 

- Hoe doen ze dat 

- Wat is onze  invloed 

- Worden er extra taken 

uitgevoerd en zo ja 

waarom. 

IBMN heeft als doel om de inkopen van de gemeente zo voordelig en efficiënt mogelijk te regelen en draagt daarmee bij aan zo laag mogelijke 

kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

IBMN levert (publieke-)inkoopkennis en –capaciteit. Het adviseren over Europese en nationale aanbestedingswetgeving is de primaire rol die 

IBMN vervult. Dit doen ze in samenspraak met onze gemeente door middel van het uitvoeren van inkoopprojecten, vanaf specificatie tot en 

met de contractfase. De verschillende inkoopprojecten worden zowel individueel voor Woudenberg alsook met meerdere deelnemers 

uitgevoerd. IBMN zorgt ervoor dat het inkoopbeleid van Woudenberg (strategisch) aansluit en aangesloten blijft bij het gemeente beleid. 

Waar gewenst wordt er meegedacht hoe inkoopcontracten optimaal te benutten. Verder worden jaarlijks de spendanalyse voor de gemeente 

uitgevoerd en heeft Woudenberg de beschikking over een inkooptool. 

IBMN is een stichting met 9 deelnemers. Alle deelnemers hebben evenveel invloed middels het Algemeen Bestuur. De gemeentesecretaris 

van Woudenberg is voorzitter van het Algemeen Bestuur en zit tevens in het Dagelijks Bestuur. 

Ontwikkelingen/koers. 

Zowel van de stichting zelf maar 

ook wat wij verwachten van 

deze stichting  

In de afgelopen twee jaar is de weg ingeslagen om IBMN als zelfsturend team te laten functioneren. Het kernteam bestaat uit drie vaste 

medewerkers. Zij kunnen ons in verschillen gradaties adviseren en ondersteunen bij  inkoopvraagstukken die bij ons voorliggen. Meer 

specifiek kunnen we het kernteam ook inzetten bij specialistische vraagstukken rondom  ICT/facilitair, werken en/ of  Sociaal Domein. Zij  

worden ondersteund door een DB die naast haar bestuurdersrol ook  als sparringpartner optreedt.  

IBMN is een financieel gezonde stichting die op transparante wijze naar haar deelnemers zichtbaar maakt wat zij voor hen doen. Naast 

transparant zijn, financieel gezond blijven en kwaliteit leveren, streeft IBMN ernaar om (nog) meer zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar te 

zijn voor haar deelnemers.  

Gezien de ontwikkelingen van onder andere vraagfluctuaties (zoals nu bijvoorbeeld a.g.v. COVID-19) blijft een wendbare en flexibele 

inkooppartner ook in de toekomst wenselijk. Deze in 2018 ingeslagen weg zal naar verwachting in samenspraak met alle deelnemers van 

IBMN de komende jaren worden gecontinueerd. 

IBMN wil zich meer richten op enerzijds het vergroten van impact op de ondersteuning van de doelstellingen van de deelnemers en anderzijds 

op het verbeteren van het uitvoeren van de aanbestedingen bij de deelnemers. Door eerder en vaker bij (nieuwe) inkoopprojecten van 

deelnemers betrokken te raken kan IBMN meer impact realiseren. Deze toegevoegde waarde komt concreet tot uiting in: 

• Rechtmatigheid; 

• Doelmatigheid; 

• Maatschappelijke impact (SDG, Duurzaamheid, Sociale impact). 

Risico’s op en invloed in extra 

bijdrage aan de stichting 

Er is niet of nauwelijks risico op extra bijdrage voor wat betreft de vaste kosten IBMN.  Eventuele fluctuaties in de jaarlijkse bijdrage voor 

inkoop komen vooral voort uit de hoeveelheid en grote van inkooptrajecten die wij als gemeente voor onze gemeenschap dat jaar moeten en 

willen uitvoeren. Door (jaarlijks) in te kopen ‘wat moet’ en daarnaast  keuzes te maken  in ‘wat kan‘ is een stabiele begroting de afgelopen 

jaren realiseerbaar gebleken. De verwachting is dat dit voor de komende jaren niet anders zal zijn. 
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Overige relevante gegevens  

Wat is onze begrootte bijdrage 2020:    € 55.950 2021:   € 55.950 2022:   € 55.950 2023:   € 55.950 2024:   € 55.950 

Eigen vermogen  begin boekjaar 2020 € 203.924 Verwacht eind boekjaar 2020 € 203.924 

Vreemd vermogen begin boekjaar 2020 € 0 eind boekjaar 2020 € 0 

Financieel resultaat  2019 (werkelijk) €  0  2020 (begroot) € 0 
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DEELNEMINGEN 

 
NAAM Vitens BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
Vestigingsplaats Zwolle Den Haag 

DOEL  Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. 

Programma. 6. Algemene dekkingsmiddelen 6. Algemene dekkingsmiddelen 

Dividend begroot € 0  € 8.000 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging 

Woudenberg heeft geen rechtsreeks bestuurlijk belang in Vitens, behalve het 

stemrecht als aandeelhouder. 

 

Woudenberg heeft geen rechtsreeks bestuurlijk belang in de BNG, 

behalve het stemrecht als aandeelhouder. 

Deelnemende partijen 
Naast Woudenberg een 103 tal gemeenten, De NV Nuon en de provincies 

Utrecht, Overijssel Friesland en Gelderland. 

De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in 

handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

Openbaar belang dat 

wordt behartigd. 

Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het 

verantwoord omgaan met natuur en milieu. 

De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo 

laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen. 

Risico voor gemeente risico op lagere of geen dividend uitkering. risico op lagere of geen dividend uitkering. 

Relevante gegevens Woudenberg bezit 9.683 aandelen met een balanswaarde van € 131.873. Woudenberg bezit 3.510 aandelen met een balanswaarde van € 5.700 

(nominaal). 

Eigen vermogen 
eind boekjaar 2020 eind boekjaar 2021 eind boekjaar 2018 eind boekjaar 2019 

€ 545,7 miljoen € 580,6 miljoen € 45,1 miljard € 5 miljard 

Vreemd vermogen 
Boekjaar 2020 boekjaar 2021 Boekjaar 2018 boekjaar 2021 

€ 925,4 miljoen € 994,1 € 18,4 miljard € 17,8 miljard 

Financieel resultaat  

 

2019 (werkelijk) 2021 2019 (werkelijk) 2021 

€ 11,5 miljoen € 24,9 miljoen € 163 miljoen € ? miljoen 

Solvabiliteit 

  

eind boekjaar 2020 eind boekjaar 2021 eind boekjaar 2018 eind boekjaar 2019 

30% 30% 38% 38% 
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G. Paragraaf Grondbeleid 

 

Inleiding 

Vanaf 2015 wordt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties opgenomen in de Kadernota. Dit jaar bieden wij u de MPG separaat aan omdat dit jaar geen Kadernota ter 

vaststelling wordt aangeboden. Grondexploitaties bieden inzicht in de financiële verwachting voor de gemeente van de betreffende plannen. Bij vaststelling van een plan en 

bijbehorende grondexploitatie stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen de uitvoering van het project door het college plaats dient te vinden, die door de 

gemeenteraad worden gecontroleerd.  
 

 

De MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van grond. De doelen van dit 

document zijn: 
 

1. een MPG levert inzicht en overzicht. Per project worden de financiële, programmatische en planningsuitgangspunten geactualiseerd en geüniformeerd weergegeven;  

2. door middel van de MPG wordt inzicht gegeven in de risico’s binnen de projecten en voor alle projecten bij elkaar; 

3. een MPG is een sturingsinstrument. Op basis van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzen worden gemaakt over prioriteiten om 

beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden.  
 

De MPG gaat in op zowel de financiële als de programmatische stand van zaken en de risico-ontwikkeling van de bestaande grondexploitaties binnen de gemeente. 
 

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van het BBV bevat deze 

paragraaf Grondbeleid tenminste: 

a) een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 

b) een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

c) een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

d) een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

e) de beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken. 

 

Gemeentelijk grondbeleid 

Op 24 september 2014 is door de raad de nota Grondbeleid Woudenberg 2014 vastgesteld. De gemeente Woudenberg heeft voor een situationeel grondbeleid gekozen, 

dat wil zeggen dat de gemeente binnen gestelde kaders per ontwikkeling kiest welke vorm van  grondbeleid ze wil voeren. Keuzes voor verwerving of samenwerking 

worden onderbouwd en inzichtelijk gemaakt. Ten behoeve van alle projecten wordt een exploitatie opgesteld, welke minimaal eenmaal per jaar wordt geactualiseerd; 

Bij de start van een project wordt een risicoanalyse uitgevoerd en een risicoprofiel opgesteld. Minimaal jaarlijks bij de herziening van de grondexploitatie en bij het 

opstellen van het MPG wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Vanuit projectmanagement en bedrijfsvoering van de grondexploitaties wordt actief gestuurd op de beheersing 

van risico’s en kansen. Op 24 januari 2019 is de nieuwe nota grondbeleid opgesteld. De herzieningen voldoen aan de nieuwe nota grondbeleid. 
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Financieel beleid 

Het financieel beleid van de gemeente Woudenberg kenmerkt zich in algemene zin door: 

1. Budgettair neutrale benadering: de kosten van financieel niet-sluitende projecten worden goedgemaakt door de opbrengsten van financieel positief sluitende 

projecten. E.e.a. verloopt via de algemene reserve grondbedrijf. 

2. De gemeente voert een behoedzaam financieel beleid, dat wil zeggen: 

a. Eerst opbrengsten genereren; 

b. Planontwikkelingskosten pas activeren bij aantoonbare opbrengsten (grondexploitatieopzet); 

c. Planontwikkelingskosten direct ten laste brengen van c.q. dekken uit de algemene reserve grondbedrijf. Dit betreft een tijdelijke dekking: bij daadwerkelijke 

opbrengsten komen de opbrengsten weer ten goede aan de algemene reserve grondbedrijf (tijdelijk lenen van de algemene reserve grondbedrijf). 

3. Ruimtelijke projecten worden niet eerder geactiveerd alvorens daar een gedegen ruimtelijk plan en grondexploitatie aan ten grondslag ligt, die minimaal sluitend is, 

als ook een planning en een risico analyse. 

  
Uitwerking en gevolgen begroting van herziening BBV verslaggevingsregels rondom grondexploitaties 

De wijzigingen in de BBV komen voort uit de grote afwaarderingen van de laatste jaren en zijn er ook op gericht om duidelijke regelgeving rondom het waarderen van 

grondexploitaties te krijgen.  

 

Hier volgen een aantal wijzigingen en de gevolgen voor onze grexen, jaarrekening en begroting: 

1. De belangrijkste wijziging waar we mee te maken hebben is de richtlijn voor het te hanteren rentepercentage.   

Voor 2019 is 0,50% rente toegerekend aan de grondexploitaties.  

Vanaf 2020 rekenen we met 0,3%. 

 

2. NiEGG gronden niet langer meer van toepassing:  

Niet in exploitatie genomen gronden worden vanaf 1 januari 2016 gezien als materiele vaste activa (voorraad) en hier mag geen rente meer aan toegerekend worden. 

Ook de term NiEGG zal niet meer gebruikt worden. Vanaf 2018 hebben we geen NiEGG meer lopen. 

 

3. Vanaf 2016 wordt gesproken over BIE (Bouwgrond In Exploitatie) gronden: 

Momenteel wordt in de praktijk een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde projecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Naast lopende 

operationele grondexploitatieprojecten valt hierbij te denken aan niet-actieve grexprojecten (ingetrokken/stilgelegd/nog niet gestart) (NIEGG), anticiperend 

aangekochte gronden (NIEGG), herinrichtingsprojecten openbare ruimte, faciliterend grondbeleid met kostenverhaal, werken voor derden en vastgoedontwikkeling. 

Vanuit het belang van eenduidigheid is gezocht naar de afbakening van het begrip grondexploitaties en de hieraan toe te rekenen kosten zoveel mogelijk aansluiting 

bij de bestaande Wro: De consequenties hebben wij in de herzieningen van de grondexploitaties meegenomen.  

 

4. Warme gronden 

Vanwege de grote opgaven in diverse regio’s op het gebied van woningbouw, verwerven gemeenten gronden met het oog op gebiedsontwikkeling die op langere 

termijn gaat spelen. Dergelijke gronden, waarvan op voorhand vaststaat dat deze als bouwgrond zullen gaan fungeren, maar waarvoor nog geen operationele 
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grondexploitatie is vastgesteld worden in de regel als ‘warme grond’ geduid. Deze gronden worden op de balans opgenomen onder de materiele vaste activa tegen 

verwervingskosten. Ingeval de gronden nog geen bestemming hebben gekregen als bouwgrond, bestaat de kans dat (tijdelijk) afwaardering moet plaatsvinden naar de 

waarde volgens de geldende bestemming. Dit kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de financiële positie van een gemeente en daarmee de voortgang 

van de woningbouwprojecten stagneren. 

Aangezien het hierbij gaat om een naar verwachting tijdelijke en niet duurzame waardevermindering, mag - onder voorwaarden - bij de waardering worden uitgegaan 

van de grond tegen toekomstige bestemming in plaats van de huidige bestemming (zie hoofdstuk 4.2). Daarbij is als een van de voorwaarden aangegeven dat het 

moet gaan om woningbouw en niet om bedrijfsterreinen. De achtergrond hiervan is dat grootschalige aankoop van gronden voor ontwikkeling van bedrijfstermijnen 

op de zeer lange termijn in zijn algemeenheid als zeer risicovol wordt aangemerkt. Voor woningbouw zijn deze risico’s in de regel beperkter. Benadrukt wordt dat geen 

sprake is van een nieuwe categorie NIEGG-gronden. Bij het wijzigingsbesluit van maart 2016 is uitdrukkelijk uitgesloten dat een tussencategorie – niet zijnde 

bouwgrond in exploitatie - zou mogen blijven voortbestaan waaraan kosten toegerekend mogen worden. Overigens wordt nog opgemerkt dat fiscaal gezien de 

‘warme’ gronden in beginsel vanaf het moment van verwerven voor de Vpb vallen binnen de onderneming ter zake van de gemeentelijke grondexploitaties. 

 

Hoevelaar fase 2 valt onder de “warme” gronden 

 

5. Definitie Bouwgrond in exploitatie (BIE): Gronden die zich in het transformatieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen 

worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd.  

Overige projecten dienen duidelijk te worden onderscheiden van bouwgronden in exploitatie. Gronden worden geacht zich in het transformatieproces te bevinden 

vanaf het moment dat de gemeenteraad de grondexploitatiebegroting, ofwel het exploitatieplan heeft vastgesteld.  

 

Definitie grondexploitatiebegroting: De financiële vertaling van een ruimtelijk plan, waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn 

van 10 jaar (voortschrijdend).  

 

Grondexploitaties 

In Woudenberg lopen op dit moment 6 grondexploitaties: 

- Prinses Amalialaan 

- Het Groene Woud 

- Nijverheidsweg 

- Hoevelaar fase 1 

- Spoorzone A2 

- Spoorzone B 
 

 

Verloop boekwaarden grondexploitaties.  

Per 1 januari 2021 hebben de 6 grondexploitaties een positieve boekwaarde van € 2,6 miljoen. Volgens “Overzicht verloop boekwaardengrondexploitaties” (zie blz PA-46)  

zal in 2024 de boekwaarde van de  grondexploitaties € 0 zijn omdat dan de huidige exploitaties afgerond zijn. In 2020 en wordt de grootste afname van de boekwaarde 

verwacht door het afsluiten van de project Het Groene Woud en grondverkopen Nijverheidsweg, Hoevelaar en Spoorzone. De afname van de boekwaarde heeft gevolgen 

voor de rentetoerekening aan de grexen en daarmee ook op het rente resultaat. Daar tegenover staat dat de schulden/leningen afnemen. 



PA - 51 - 

 

 

Te treffen voorziening 

De grondexploitaties Nijverheidsweg en Spoorzone A2 sluiten op dit moment met een negatief resultaat. Hiervoor zijn begin 2018 voorzieningen  getroffen. Deze 

voorzieningen zijn in 2019 aangepast aan de gewijzigde resultaat verwachtingen. 

 

Volgende herzieningen aanbieden aan raad 

In mei 2020 zijn de herzieningen van de 6 vastgestelde grexen aangeboden aan de raad. In april 2021 zal de volgende herziening plaats vinden. Mochten er bijzondere 

ontwikkelingen zijn dan zal er een eerdere herziening komen van het betreffende project.  

Het Groene Woud zal eind 2020 afgesloten worden terwijl Hoevelaar fase II waarschijnlijk eind 2020 in exploitatie genomen wordt. 

 

Mogelijke effecten door de Corona Crisis 

In algemene zin zijn de financieel-economische gevolgen van het coronavirus bij gebiedsontwikkeling op dit moment nog grotendeels onduidelijk. Eventuele vertragingen 

en vraaguitval kunnen uiteraard leiden tot financiële gevolgen voor de grondexploitaties, maar hoeveel concreet is nu nog niet te zeggen. Het zouden vooral 

scenarioberekeningen betreffen waarbij wij voor de grondexploitaties in Woudenberg vooral scenario’s zouden doorrekenen in de zin van: 

− Maatregelen blijven nog kort van kracht à geen echt consequenties voor de grexen. 

− Maatregelen blijven langer van kracht à vertraging, lagere opbrengsten. 

− En je kunt een nog somberder scenario doorrekenen. 

  

Onderstaand een aantal consequenties die wij zien: 

− vertraging door (dreigend) tekort leverings- en capaciteitsproblemen (materiaal en werknemers) op de bouwplaats. 

− een mogelijke verslechtering van de marktomstandigheden (vertraging in afzet van woningbouw / bedrijfskavels). 

− uitstel van investeringen door beleggers / ontwikkelaars. 

− planvorming verloopt moeizamer en besluitvorming wordt uitgesteld. 

− participatieprocessen kunnen niet of slechts in beperkte mate doorgang vinden. 

− er is relatief weinig aandacht voor oppakken van nieuwe projecten. 

  

Zoals reeds benoemd hangt alles af van de duur van de maatregelen, dat bepaalt in grote mate de ‘omvang’ van de uiteindelijke recessie. Als je dit toepast op de grexen in 

Woudenberg dan zien wij vooral eigenlijk bij Hoevelaar fase 1 en eventueel bij Nijverheidsweg eventuele risico’s aangezien daar nog relatief veel moet gebeuren. Maar een 

en ander blijft erg lastig om door te rekenen en de scenario’s echt te concretiseren. 

  

In de volgende herzieningen zullen ook de mogelijke effecten door de Corona crisis in beeld gebracht worden. 

 

 

 

 

 

 



PA - 52 - 

 

 

boekwaarden grondexploitaties t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Prinses Amalialaan

Inkomsten 4.036.556 1.786.326 595.000 1.013.222 496.280 0 0 7.927.384

Uitgaven 4.131.852 50.768 389.500 40.060 133.969 23.877 0 4.770.026

Rente 673.531 10.610 1.527 915 -2.002 -3.095 0 681.486

Winstneming 1.315.000 150.000 285.000 290.000 190.000 245.873 2.475.873

Boekwaarde per 31 dec: 2.083.827 508.878 589.905 -92.342 -266.655 0 0 0

Het Groene Woud

Inkomsten 31.582.890 2.219.409 651.568 34.453.867

Uitgaven 32.915.332 275.035 408.453 33.598.820

Rente 17.495 10.998 28.492

Winstneming 810.000 0 16.555 826.555

Boekwaarde per 31 dec: 2.159.936 226.560 0 0

Nijverheidsweg 0  

Inkomsten 0 3.396.000 2.191.063 0 5.587.063

Uitgaven 200.875 4.411.486 751.856 367.968 5.732.185

Rente 1.023 3.652 -655 4.021

Winstneming / verlies 0 -149.143 -149.143

Boekwaarde per 31 dec: 200.875 1.217.384 -218.171 0 0

Hoevelaar fase 1     

Inkomsten 0 0 7.879.482 7.757.603 0 0 0 15.637.085

Uitgaven 3.545.128 4.082.246 3.084.585 1.759.077 1.784.063 244.577 0 14.499.676

Rente 627.936 21.248 24.830 10.519 -7.445 -14.098 -9.488 653.502

Winstneming 483.907 483.907

Boekwaarde per 31 dec: 4.173.064 8.276.558 3.506.490 -2.481.517 -704.898 -474.419 0 0

Spoorzone locatie  A2     

Inkomsten 0 631.238 1.874.038 0 2.505.276

Uitgaven 1.800.433 553.123 245.740 95.452 2.694.748

Rente 0 9.167 5.194 325 14.687

Overheveling verwerving 0

Winstneming / verlies 0 0 -204.159 -204.159

Boekwaarde per 31 dec: 1.800.433 1.731.485 108.382 0 0 0 0 3.640.300

Spoorzone locatie  B     

Inkomsten 1.193.101 1.514.092 1.104.200 0 3.811.393

Uitgaven 1.916.919 1.005.063 156.151 0 3.078.133

Rente 787.183 7.694 3.029 0 797.906

Overheveling verwerving 0

Winstneming 0 -64.646 -64.646

Boekwaarde per 31 dec: 1.511.001 1.009.666 0 0 0 0 0 0

Totaal inkomsten 36.812.547 9.547.065 14.295.351 8.770.825 496.280 0 0 69.922.068

Totaal uitgaven 44.510.538 10.377.721 5.036.285 2.262.556 1.918.032 268.454 0 64.373.587

Totaal rente 2.106.145 60.740 38.232 11.105 -9.447 -17.193 -9.488 2.180.093

Totaal winst / verlies 2.125.000 150.000 236.909 -63.302 190.000 245.873 483.907 3.368.387

Totaal boekwaarden grondexploitaties 11.929.136 12.970.531 3.986.607 -2.573.859 -971.553 -474.419 0 0

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitaties  

 

 

Overige ontwikkelingen / Winstbestemmingen 

Conform nieuwe BBV regelgeving wordt jaarlijks gekeken of 

er al een deel van de te verwachten winst genomen kan 

worden.  

In onderstaande tabel staan de te verwachten 

winstnemingen en de bestemming daarvan op basis van de 

herzieningen die in mei 2020 zijn vastgesteld. 

 

De winstneming in 2019 bedraagt in totaal € 150.000 en is 

volledig behaald op de grondexploitatie Amalialaan. 

De winst is als volgt bestemd: 

 

- € 27.944 gebruikt voor het ophogen/verlagen van 

de voorzieningen Nijverheidsweg c.q. Spoorzone. 

- € 122.056 toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA - 53 - 

 

 

 

Grondexploitaties

herziening 

2020  voor 

winstneming

winstneming 

 2019

Eindwaarde 

GREX herz. 

2020

Risicobedrag

eindwaarde 

indien alle 

risico's zich 

voordoen

stand 

voorziening 

 1-1-2019

Tekort op 

voorziening
Toelichting

Bouwgronden In Exploitatie 

Amalialaan € 1.160.873 € 150.000 € 1.010.873 € 229.973 € 780.900 nvt
Winst op basis POC methode. Risicobedrag kan opgevangen 

worden binnen grex resultaat.

HGW € 16.553 € 0 € 16.553 € 12.000 € 4.553 nvt Restant beschikbaar houden voor afronding HGW

Nijverheidsweg -€ 149.143 € 0 -€ 149.143 € 83.715 -€ 232.858 € 89.000 € 60.143
Voorziening dient opgehoogd te worden met  € 60.143. 

Risicobedrag meenemen in weerstandsvermogen

Hoevelaar fase 1 € 407.710 € 0 € 407.710 € 23.682 € 384.028 nvt
Risicobedrag kan opgevangen worden binnen grex resultaat. Is 

50%. Alleen gemeentelijke deel

Totaal Woningbouw € 1.435.993 € 150.000 € 1.285.993 € 349.370 € 936.623 € 89.000 € 60.143

Spoorzone locatie A2 -€ 204.159 € 0 -€ 204.159 € 46.795 -€ 250.954 € 303.000 -€ 98.841

Spoorzone locatie B -€ 66.642 € 0 -€ 66.642 € 27.451 -€ 94.093 € 0 € 66.642

Totaal Spoorzone -€ 270.801 € 0 -€ 270.801 € 74.246 -€ 345.047 € 303.000 -€ 32.199

Totaal grondexploitaties € 1.165.192 € 150.000 € 1.015.192 € 423.616 € 591.576 € 392.000 € 27.944 Totaal toevoeging aan voorzieningen

Voorziening Spoorzone totaal kan verlaagd worden met  € 

32.199. Risicobedrag meenemen in weerstandsvermogen.

 
 

 

 

Financiële positie 

Algemene reserve grondbedrijf 

Deze reserve is ingesteld ter eerste opvang van mogelijke nadelige grondexploitatiesaldi. De algemene reserve van het grondbedrijf van de gemeente Woudenberg 

bedraagt per 1 januari 2020:  € 942.379.  

 

Voorzieningen 

Voor de te verwachten verliezen op de Nijverheidsweg en Spoorzone A2 zijn  voorzieningen gevormd van € 149.143 voor de Nijverheidsweg en € 270.801 voor de 

spoorzone A2+B. 
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Risicoparagraaf 

 

Risico's grondexploitaties Risicobedrag

Nog te 

realiseren 

winst

voorziening

Risico's 

voor de 

reserves / 

begroting

opmerking

Bouwgronden In Exploitatie 

Amalialaan € 229.973 € 1.010.873 € 0 € 0 Risico kan opgevangen worden binnen grondexploitatie

Het Groene Woud € 24.275 € 16.553 € 7.722

Indien de risico's zich voordoen wordt dit eerst binnen het 

verwacht resultaat opgevangen. Daarna gaat dit t.l.v. de reserve 

grondbedrijf.

Nijverheidsweg € 83.715 -€ 149.143 € 149.143 € 83.715
Het te verwachten resultaat is negatief. Risico's die zich voordoen 

gaan ten laste van de reserve grondbedrijf.

Hoevelaar fase 1 € 47.363 € 483.907 € 0 Risico kan opgevangen worden binnen grondexploitatie

Spoorzone locatie A2 € 46.795 -€ 202.287 € 202.287 € 46.795
Het te verwachten resultaat is negatief. Risico's die zich voordoen 

gaan ten laste van de reserve grondbedrijf.

Spoorzone locatie B € 27.451 -€ 66.642 € 66.642 € 27.451
Het te verwachten resultaat is negatief. Risico's die zich voordoen 

gaan ten laste van de reserve grondbedrijf.

€ 459.572 € 1.093.262 € 418.072 € 165.683 Deze € 165.683 is minimaal nodig in reserve grondbedrijf  
 

 

De risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het exploitatieresultaat opgevangen.  Dit gaat ten koste van de eindwaarde van 

het project waardoor er minder winst overblijft. Dit heeft gevolgen voor de toevoeging aan de reserve grondbedrijf. Komt de exploitatie negatief uit dan komt dit resultaat 

ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit laatste is het geval bij de Nijverheidsweg en Spoorzone A2+B. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt hier rekening 

mee gehouden. 

Het totale risicobedrag uit de grondexploitaties is € 459.572.  Het grootste deel kan opgevangen binnen de eigen grondexploitaties. 

Voor Het Groene Woud, Nijverheidsweg en spoorzone A2 en B is dit niet het geval.  

Het risico bedrag dat overblijft is € 165.683 en kan opgevangen worden binnen de algemene reserve grondbedrijf. 
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Overzicht totaal cijfers van de 6 grondexploitaties 

 

Grondexploitatie
Boekwaarde 

31-12-2018
inkomsten kosten rente Winstneming

Boekwaarde 

31-12-2019

Bouwgronden In Exploitatie 

Amalialaan € 2.083.827 € 1.786.326 € 50.768 € 10.610 € 150.000 € 508.878

Het Groene Woud € 2.159.937 € 2.219.409 € 275.035 € 10.998 € 0 € 226.561

Nijverheidsweg € 200.875 € 3.396.000 € 4.411.486 € 1.023 € 0 € 1.217.384

Hoevelaar fase 1 € 4.173.064 € 0 € 4.082.246 € 21.248 € 0 € 8.276.558

Spoorzone locatie A2 € 1.800.434 € 631.238 € 553.123 € 9.167 € 0 € 1.731.486

Spoorzone locatie B € 1.511.001 € 1.514.092 € 1.005.063 € 7.694 € 0 € 1.009.666

€ 11.929.138 € 9.547.065 € 10.377.721 € 60.740 € 150.000 € 12.970.533  
 

 

Complexen nog niet in exploitatie 

Op dit moment is Hoevelaar fase II in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze eind 2020 begin 2021 in exploitatie genomen wordt.  
 

Rentetoerekening in 2021:  

De rente die toegerekend wordt vanuit de grondexploitaties naar de begroting is 0,3%. 

De cijfers komen uit de laatste herzieningen die in mei 2020 door de raad zijn vast gesteld. 

 

Wijziging hoe om  te gaan met de rente op het grondbedrijf 

Door de wijziging in de BBV zijn wij niet meer vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het grondbedrijf. Het percentage is afhankelijk geworden van het 

rentepercentage dat wij gemiddeld over aangegane langlopende leningen betalen. Bij afwijking in de jaarrekening kan het zijn dat de door te berekenen rente aangepast 

moet worden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening.  

 

In de kadernota 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 is besloten om vanaf het jaar 2020 de rente die betrekking heeft op het grondbedrijf rechtstreeks toe te voegen 

aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor 2020 is gekozen omdat vanaf dat jaar de boekwaarden laag zijn en de gevolgen voor de begroting niet groot zijn.
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Overzicht Amalialaan 9e herziening

Jaar start grondexploitatie 2007

jaar afsluiting grondexploitatie 2024

Oppervlakte 23.660  M2

uitgeefbaar 18373

aantal kavels afgenomen/verkocht 26

Aantal kavels met koopovereenkomst 2

aantal kavels nog te verkopen: 6

totaal te realiseren 34

saldo eindwaarde 8e herziening 1.455.571€     

Winstneming 2019 150.000€        

9e herziening na winstneming 1.010.873€     

Afname t.o.v. 8e herziening -294.698€       

Berekend risicobedrag € 229.973

Grondexploitatie : herziening april 2020

Financieel TM 2018 2019 Gerealiseerd te realiseren begroot

kosten 4.090.497 50.768 4.141.265 587.406 4.728.671

rente kosten 673.531 10.610 684.142 -2.656 681.486

Winstnemingen /toevoegingen aan reserve 1.356.354 150.000 1.506.354 1.506.354

totaal uitgaven 6.120.383 211.378 6.331.760 584.751 6.916.511

inkomsten 4.036.556 1.786.326 5.822.883 2.104.502 7.927.384

boekwaarde -2.083.826 1.574.949 -508.878 1.519.751

nog te realiseren 1.519.751

Verwachte eindresultaat 1.010.873

te verwachten winstbestemming tm/2018 2019 Gerealiseerd te realiseren totaal

Jaarresultaat 35.000 35.000 0 35.000

reserve dorpsvoorziening 425.316 0 425.316 0 425.316

reserve grondbedrijf 896.038 150.000 1.046.038 1.010.873 1.906.911

Totaal winstneming 1.356.354 150.000 1.506.354 1.010.873 2.367.227

Berekend risicobedrag 229.973

Amalialaan

Complexen grondexploitatie 
 

1. Amalialaan  

 

 

2. 

Algemeen: In 2004 is een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie, met als doel de 

realisatie van een uitbreiding langs de kern van Woudenberg om financiering te genereren ten 

behoeve van de sloopregeling van agrarische gebouwen, pact van Brakkestein. Eind 2011 is, na een 

lang planologisch proces,  gestart met het bouwrijpmaken van het gebied en in 2012 is de verkoop 

gestart. Als gevolg van de marktontwikkelingen is in 2013 besloten om de gemiddelde prijs per 

vierkante meter in het gebied aan te passen. In 2016 is met de provincie overeengekomen de 

bestuursovereenkomst af te kopen. In 2017/2018 is het bestemmingsplan herzien als onderdeel van 

het bestemmingsplan Bebouwde Kom waarmee een gedeeltelijke aanpassing van de verkaveling in 

kleinere kavels mogelijk werd. 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van mei 2020 en laat 

een exploitatieresultaat zien na winstneming van € 10.10.873. 

 

Afwijking t.o.v. de in april 2020 vastgestelde 9e herziening. 

Na vaststelling van de 9e herziening is gekozen om de laatste beschikbare kavels aan 1 partij te 

verkopen. In de 9e herziening is dit scenario meegenomen in de risicoparagraaf omdat de 

verwachting was dat dit gepaard zou gaan met een lagere opbrengst.  

Dit is ook het geval. E.e.a. zal verwerkt worden in de 10e herziening. 

Risico’s en kansen: In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex 

overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. Mochten de risico’s 

zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen.  Het risico is ten opzichte van de 

8e herziening toegenomen.  

Dit komt doordat de kans op lagere grondopbrengsten reëler wordt als we de laatste kavels aan 1 

partij gaan aanbieden. Op dit moment zijn we nog niet zover maar de bereikbaarheid voor 

bebouwing van de laatste kavels luistert nauw met de volgorde van verkoop van de kavels. Dit kan 

tot gevolg hebben dat de verkoop en bebouwing van de laatste kavels niet in 2023 afgerond kan 

worden. 
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Grondexploitatie : herziening april 2020

Financieel T/M 2018 2019 gerealiseerd

nog te 

realiseren begroot

kosten 26.578.669 275.035 26.853.704 408.453 27.262.157

rente kosten 4.568.178 10.998 4.579.175 0 4.579.175

tussentijdse winstneming 2.595.980 0 2.595.980 0 2.595.980

totaal uitgaven 33.742.827 286.033 34.028.860 408.453 34.437.313

inkomsten 31.582.890 2.219.409 33.802.299 651.568 34.453.867

boekwaarde -2.159.936 1.933.376 -226.560

nog te realiseren 243.115

Verwachte eindresultaat 16.555

werkelijke en te verwachten winstbestemming t/m 2018 2019 2020 2021 totaal

Jaarresultaat 111.000 111.000

Algemene reserve 416.729 416.729

reserve dorpsvoorziening 1.878.251 1.878.251

reserve grondbedrijf 190.000 16.555 206.555

Totaal winstneming 2.595.980 0 16.555 0 2.612.535

Berekend risicobedrag 24.275

Het Groene Woud

Overzicht van Het Groene Woud

Jaar start grondexploitatie jaar 2006

jaar afsluiting grondexploitatie 2020

Oppervlakte gebied 200.707  M
2

aantal woningen gerealiseerd 436

aantal woningen nog te realiseren: 2

Saldo eindwaarde herziening mei 2020 16.555€                 

Berekend risicobedrag 24.275€                 

2.  Het Groene Woud 

 

Risico’s en kansen 

In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex overgenomen. De 

risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. Mochten de risico’s zich 

voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen. Het verschil tussen verwachte 

winst en risicobedrag wordt meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.   
 

 

Algemeen: De ontwikkeling van woningbouwproject “Het Groene Woud” nadert zijn 

voltooiing. Het project is verdeeld in vijf fasen. Eind 2018 is besloten om iedere fase af te 

sluiten en de boekwaarden op te nemen in 1 afsluitende grex. 

Verwacht werd dat in 2019 de grex afgesloten kon worden. 

 

Er is echter voor gekozen om de grex nog in 2020 open te houden om de laatste kosten en 

opbrengsten binnen de grex te kunnen verwerken. 

 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van mei 2020 en 

laat een exploitatieresultaat zien van € 16.555. 

 

Er is in 2019 geen winst genomen.  

 

Afwijking t.o.v. de in april 2020  vastgestelde 12e herziening. 

Geen afwijkingen t.o.v. de vastgestelde herziening. 
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Overzicht Nijverheidsweg

Jaar start grondexploitatie 2018

jaar afsluiting grondexploitatie 2021

Oppervlakte 25.825  M2

uitgeefbaar 3415  M
2

aantal woningen verkocht 0

aantal woningen nog te verkopen: 86

Saldo eindwaardeexploitatie opzet april 2020 -149.143€           

Berekend risicobedrag 83.715€               

Overzicht Nijverheidsweg

Jaar start grondexploitatie 2018

jaar afsluiting grondexploitatie 2021

Oppervlakte 25.825  M2

uitgeefbaar 3415  M
2

aantal woningen verkocht 0

aantal woningen nog te verkopen: 86

Saldo eindwaardeexploitatie opzet april 2020 -149.143€           

Berekend risicobedrag 83.715€               

Grondexploitatie : herziening april  2020

Financieel t/m 2018 2019 Boekwaarde te realiseren begroot

kosten 200.875 4.411.486 4.612.361 1.112.609 5.724.970

rente kosten 0 1.023 1.023 2.998 4.021

Indexering nog te verwachten uitgaven 0 7.215 7.215

totaal uitgaven 200.875 4.412.509 4.613.384 1.122.822 5.736.206

inkomsten 0 3.396.000 3.396.000 2.191.063 5.587.063

boekwaarde -200.875 -1.016.509 -1.217.384

nog te realiseren 1.068.241

Verwachte eindresultaat -149.143

werkelijke en te verwachten winstbestemming t/m 2018 2019 Stand 31/12 totaal

 

Getroffen voorziening 89.000 60.143 149.143 149.143

Totaal  verlies 89.000 60.143 149.143 0 149.143

Berekend risicobedrag 83.715

Nijverheidsweg

 

3. Nijverheidsweg 

 

1.  

2.  

3. 

Risico’s en kansen 

In de tabel hieronder zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex overgenomen. De 

risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. Mochten de risico’s zich 

voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen. Omdat dit resultaat al negatief 

is nemen we het risicobedrag mee in het bepalen van het weerstandsvermogen.  
 

 

Algemeen: Aan de Nijverheidsweg vindt een transformatie plaats van bedrijventerrein naar 

woonwijk. Hierbij zullen diverse bedrijven verplaatst worden of ophouden te bestaan. 

Hiervoor in de plaats komen 86 woningen. De Nijverheidsweg wordt aangesloten op de 

nieuwe wijk Het Groene Woud.  

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van mei 2020 en 

laat een exploitatieresultaat zien van € 149.143 negatief 

 

De eerde getroffen voorziening van € 89.000 is in 2019 met € 60.143 verhoogd. 

 

Afwijking t.o.v. de in mei 2020  vastgestelde 2e herziening. 

Geen afwijkingen t.o.v.  de vastgestelde herziening. 
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Grondexploitatie : herziening mei 2020

Financieel T/m 2018 2019 Boekwaarde te realiseren begroot

kosten 3.545.128 4.082.246 7.627.374 6.872.302 14.499.676

rente kosten 627.936 21.248 649.184 4.318 653.502

tussenti jdse toevoegingen aan reserves 0 0

totaal  uitgaven 4.173.064 4.103.494 8.276.558 6.876.620 15.153.178

inkomsten 0 0 15.637.085 15.637.085

boekwaarde -4.173.064 -8.276.558

nog te real iseren 8.760.465

Verwachte eindresultaat 483.907

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2018 2019 2020-2022 totaal

Algemene reserve 0 0 0

reserve dorpsvoorziening 0 0 0

reserve grondbedri jf (beschikbaar voor Woudenberg Oost) 483.907 483.907

Totaal winstneming 0 483.907 483.907

Berekend risicobedrag 47.363

Hoevelaar fase 1

Grex gemeente zonder Zegheweg BV

Overzicht Hoevelaar Fase 1  grex gemeente

Jaar start grondexploitatie jaar 2016

jaar afsluiting grondexploitatie 2022

Oppervlakte gebied 87.716 M
2

aantal woningen gerealiseerd 0

aantal woningen nog te realiseren: 180

Saldo eindwaarde herziening mei 2020 483.907€  

Berekend risicobedrag 47.363€     

4.  Hoevelaar fase 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

 

 
 

 

 

 

Algemeen: Op 22 december 2016 is de eerste grond exploitatie van Hoevelaar fase 1 door 

de raad goedgekeurd. De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 

2019. Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 87.716 m². Dit is inclusief particuliere 

ontwikkelingen. 

 

Het te verwachten positief resultaat zal in zijn geheel toegevoegd worden aan de algemene 

reserve grondbedrijf. Binnen deze reserve wordt dit resultaat gereserveerd voor uitgaven 

rondom Woudenberg Oost zoals kosten voor de N224 en overige fases van Hoevelaar. 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 2019 

en laat een exploitatieresultaat zien van € 815.419 voor de gemeente en Zegheweg BV 

samen. Bij 50/50 verrekening is dat € 407.710 voor de gemeente.   

De cijfers hiernaast zijn een vertaling van de gezamenlijke grex naar een “eigen” grex. 

 

Afwijking t.o.v. de in april 2020  vastgestelde 4e herziening. 

Geen afwijkingen t.o.v. de vastgestelde herziening. 

 

Risico’s en kansen 

In de tabel hieronder zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex overgenomen. De 

risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 

Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen. 
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Overzicht van Spoorzone A2

Jaar start grondexploitatie 2018

jaar afsluiting grondexploitatie 2021

Oppervlakte 11.140  M
2

uitgeefbare grond 11.140  M
3

Saldo eindwaarde herziening april 2019 -202.287€             

Berekend risicobedrag 46.795€                 

Overzicht van Spoorzone B

Jaar start grondexploitatie 2014

jaar afsluiting grondexploitatie 2020

uitgeefbare grond 16.129 M
1

uit gegeven 1.881 M
2

Saldo eindwaarde herziening april 2019 -66.642€              

Berekend risicobedrag 27.451€                

Grondexploitatie : herziening mei 2020

Financieel t/m 2018 2019 Boekwaarde te realiseren begroot

kosten 1.800.433 553.123 2.353.556 339.320 2.692.876

rente kosten 0 9.167 9.167 5.520 14.687

tussentijdse toevoegingen aan reserves 0 0 0

totaal uitgaven 1.800.433 562.290 2.362.723 344.840 2.707.563

inkomsten 0 631.238 631.238 1.874.038 2.505.276

boekwaarde -1.800.433 68.948 -1.731.485 1.529.198 -202.287

Grondexploitatie : herziening mei 2020

Financieel T/m 2018 2019 Boekwaarde te realiseren begroot

kosten 1.916.919 1.005.064 2.921.983 158.147 3.080.130

rente kosten 787.183 7.693 794.876 3.029 797.905

tussentijdse toevoegingen aan reserves tm 2018 0 0 0

totaal uitgaven 2.704.102 1.012.757 3.716.859 161.176 3.878.035

inkomsten 1.193.101 1.514.092 2.707.193 1.104.200 3.811.393

boekwaarde -1.511.001 501.335 -1.009.666 943.024 -66.642

Grondexploitatie : herziening mei 2020

Financieel T/m 2018 2019 Boekwaarde te realiseren begroot

Verwacht eindresultaat  Spoorzone A2+B -3.311.434 570.283 -2.741.151 2.472.222 -268.929

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2018 2019 totaal

Getroffen voorziening 303.000 -34.071 0 268.929

Totaal verwacht verl ies 303.000 -34.071 0 268.929

Berekend risicobedrag A2 + B 74.246

Spoorzone A2 + B

Spoorzone B

Spoorzone A2

 

5. Spoorzone Locatie A2  

 
 
Algemeen: Op 26 april 2018 is de eerste grond exploitatie van Spoorzone locatie A2 door de 

raad goedgekeurd. Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 11.140 m². Voor het te 

verwachten negatief resultaat is een voorziening getroffen.  

Vaststelling grondexploitatie: De eerste opzet van de grondexploitatie dateert van april 

2018 en laat een exploitatieresultaat zien van € 302.229 negatief. In april 2019 is de eerste 

herziening per 1-1-2019 vastgesteld. Hierin is een deel uit spoorzone B overgeheveld naar 

A2. Tevens zijn alle extra saneringskosten geraamd bij spoorzone B omdat dit in 1 

aanbesteding gedaan wordt.  Het resultaat van A2 is hierdoor wat minder negatief en komt 

nu op € 205.833 negatief.  

 

Afwijking t.o.v. de in april 2020  vastgestelde 2e herziening. 

Geen afwijkingen t.o.v. de vastgestelde herziening. 

 

 

Risico’s en kansen 

In de tabel hieronder zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex overgenomen. De 

risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. Mochten de risico’s zich 

voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen. Omdat dit resultaat al negatief 

is nemen we het risicobedrag mee in het bepalen van het weerstandsvermogen.  
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Risico Effect (EUR)
Kans van 

optreden (%)

Risicobedrag 

(EUR)

Extra  kos ten bodemsanering 145.090 60 87.054

Lagee grondopbrengsten 224.936 40 89.974

Totaal 370.026 177.028

Grondexploitatie : herziening april 2018

Financieel werkelijk te realiseren begroot

kosten 1.916.919 1.011.172 2.928.091

rente kosten 787.183 9.966 797.149

tussentijdse toevoegingen aan reserves tm 2018 0 0

totaal uitgaven 2.704.102 1.021.138 3.725.240

inkomsten 1.193.101 2.564.640 3.757.741

boekwaarde -1.511.001

nog te realiseren 1.543.502

Verwachte eindresultaat 32.501

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2018 2019-2020 totaal

Algemene reserve 0 0 0

reserve dorpsvoorziening 0 0 0

reserve grondbedrijf (beschikbaar voor Woudenberg Oost) 32.501 32.501

Totaal winstneming 0 32.501 32.501

Spoorzone B

Overzicht van Spoorzone B

Jaar start grondexploitatie 2014

jaar afsluiting grondexploitatie 2020

uitgeefbare grond 16.129 M
1

uit gegeven 1.881 M
2

Saldo eindwaarde herziening april 2019 32.501€                

Berekend risicobedrag 177.028€             

 

6. Spoorzone Locatie B 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: Op 10 juli 2014 is de eerste grond exploitatie van Spoorzone locatie B door de 

raad goedgekeurd. De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 2018. 

Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 32.585 m². Het bebouwingspercentage is 75% 

en er kunnen zich bedrijven tot categorie 3 vestigen. Dit betekent dat een oppervlak van 

16.129 m² uitgegeven kan worden aan bedrijven.  

 

De eerste kavel is  verkocht. De rest volgt in de periode 2019 t/m 2020. 

 

Het te verwachten positief resultaat zal toegevoegd worden aan de algemene reserve 

grondbedrijf. Binnen deze reserve wordt dit resultaat gereserveerd voor uitgaven rondom 

Woudenberg Oost zoals kosten voor de N224 en Hoevelaar.    

 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 2019 

en laat een exploitatieresultaat zien van € 32.501. Dit is fors minder dan de eerder geraamde 

winst van € 748.870. De verlaging is vooral het gevolg van extra saneringskosten en het 

opruimen van aanwezige explosieven. Ook het overhevelen van een deel van de grond naar 

A2 heft gevolgen voor de winstverwachting. 

 

Afwijking t.o.v. de in april 2020  vastgestelde 6e herziening. 

Geen afwijkingen t.o.v. de vastgestelde herziening. 

 

Risico’s en kansen 

In de tabel hieronder zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex overgenomen. De 

risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. Mochten de risico’s zich 

voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen.  
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Bijlage I:     Verplichte indicatoren 
 

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan: de begrotingen inzichtelijker maken 

voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. 

 

Deze verplichte indicatoren zijn bijna allemaal terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. In de begroting en jaarrekening halen wij de meest actuele cijfers van deze 

site. Het is niet de bedoeling dat wij actuelere cijfers dan aangegeven op genoemde site gaan verwerken in dit overzicht.  

 

Een aantal van de verplichte indicatoren vertonen overeenkomsten met onze eigen indicatoren die in de programma’s opgenomen zijn. Voor nu zijn onze eigen indicatoren 

leidend voor het te voeren beleid.  

 

- De gebruikte eenheden en definities van de landelijke indicatoren staan vast. Deze eenheden/definities verschillen soms van degene die worden gehanteerd in de 

huidige begroting of in lokaal beleid/ lokale onderzoeken.  

- Voor de landelijke indicatoren zijn we grotendeels afhankelijk van de aanlevering van data door diverse landelijke organisaties. Dit kan er toe leiden dat de 

betreffende informatie niet up-to-date is. 

- Ook wordt er gewerkt met vaste bronnen bij de landelijke indicatoren. Het kan dus zijn dat er lokaal andere gegevens beschikbaar zijn, maar dat deze niet 

gekoppeld zijn aan de landelijke monitor.  

Het voordeel van de uniformiteit van onderzoeken en gegevens is dat hierdoor de gegevens vergelijkbaar zijn tussen gemeenten.  

- In de begroting zijn alleen de indicatoren benoemd die de belangrijkste relatie hebben met de gestelde prioriteiten/speerpunten binnen de programma’s. De 

landelijk indicatoren zijn landelijk vastgesteld en zijn dus niet gebaseerd op onze speerpunten, waardoor er soms voor andere indicatoren gekozen is. 
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Set van verplichte prestatie-indicatoren. Bron:  www.waarstaatjegemeente.nl

Nr Taakveld Indicator jaar aantal Eenheid

1 Bestuur en ondersteuning Formatie 2021 5,72 FTE per 1.000 inwoners 

2 Bestuur en ondersteuning Bezetting 2021 5,72 FTE per 1.000 inwoners

3 Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten 2021 € 614,24 Kosten per inwoner

4 Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 2021 € 48,42 Kosten per inwoner

5 Bestuur en ondersteuning Overhead 2021 10,45 % van totale begroting

9 Veiligheid Verwijzingen HAlt 2018 7 Aantal per 10.000 jongeren

11 Veiligheid Winkeldiefstallen 2018 0,4 Aantal per 1.000 inwoners

12 Veiligheid Geweldsmisdrijven 2018 1,9 Aantal per 1.000 inwoners

13 Veiligheid Diefstallen uit woning 2018 3,1 Aantal per 1.000 inwoners

14 Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 2018 2,3 Aantal per 1.000 inwoners

20 Economie Functiemenging 2019 51,7 %

22 Economie Vestiging (van bedrijven) 2018 156,3 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

25 Onderwijs Absoluut verzuim 2018 2,37 Aantal per 1.000 leerlingen

26 Onderwijs Relatief verzuim 2018 14,21 Aantal per 1.000 leerlingen

27 Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’s) 2017 0,7 % deelnemers aan het VO en MBO

28 Sport, cultuur en recreatie Beweegt voldoende 2016 61,7 %

30 Sociaal domein Banen 2019 577,4 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

31 Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 2015 0,3 % 12 t/m 21 jarigen

32 Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezinnen 2019 2,0 % kinderen tot 18 jaar

33 Sociaal domein Melding kindermishandeling 2014 0,42 %

34 Sociaal domein Netto participatiegraad 2018 72,2 % mensen dat een baan heeft

36 Sociaal domein Werkloze jongeren 2015 0,37 % 16 t/m 24 jarigen

37 Sociaal domein Personen met een WWB-bijstandsuitkering 2018 40,1 Aantal per 1.000 inwoners

38 Sociaal domein Personen met een lopend re-integratietraject 2019 16,9 Aantal per 1.000 inwoners

39 Sociaal domein Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 2019 10,7 %

40 Sociaal domein Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming 2019 1,3 %

41 Sociaal domein Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering 2019 "- %

42 Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo 2018 660

43 Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk afval (rest afval) 2018 69 kg/inwoner

44 Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare energie 2017 4,9 %

46 VHROSV Gemiddelde WOZ waarde 2018 288 € 1.000

47 VHROSV Nieuw gebouwde woningen 2016 14,7 Aantal per 1.000 woningen

48 VHROSV Demografische druk 2019 83,6 %

49 VHROSV Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2020 786 Euro

50 VHROSV Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2020 826 Euro
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Bijlage II:  Programma-indeling gemeente Woudenberg

 PROGRAMMA  1.   SAMENLEVING  

Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder

0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening

Sport D.P. de Kruif

Gezondheidszorg M.H. Treep

Cultuur M.H. Treep

Onderwijs M.H. Treep

Jeugd en Jongerenwerk M.H. Treep

01.01 C  Sociale kracht van de samenleving Sociale kracht van de samenleving M.H. Treep

0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

01.02 A Werk en inkomen Werk en inkomen M.H. Treep

01.02 B Nabije en lichte ondersteuning Sociaal team M.H. Treep

0103 Specialistisch aanbod

01.03 A WMO WMO M.H. Treep

01.03 B Jeugd Jeugd M.H. Treep

 PROGRAMMA  2.  LEEFOMGEVING

Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder

02.01 IBOR

Openbaar groen / landschapsbeheer / 

speelvoorzieningen / wegen onvoorzien / verkeer en 

vervoer /onderhoud begraafplaats.

A.J. Vlam / D.P. de Kruif

02.02 Overig beheer leefomgeving 
groot onderhoud wegen / gladheidbestrijding / 

Openbare verlichting / kunstwerken / Werf
D.P. de Kruif

02.03 Afval Afval D.P. de Kruif

02.04 Riolering Riolering D.P. de Kruif

02.05 Begraven Begraven D.P. de Kruif

 PROGRAMMA  3.  VEILIGHEID

Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder

03.01 Veilige woon- en leefomgeving Integrale veiligheid T. Cnossen

03.02 Fysieke veiligheid Veiligheidsregio en crisisbeheersing T. Cnossen

Duurzame maatschappelijke participatie en 

talentontwikkeling

Positieve en gezonde levensstijl01.01 A

01.01 B
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 PROGRAMMA  4.  RUIMTE, WONEN EN ONDERNEMEN

Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder

04.01 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening D.P. de Kruif

04.02 Volkshuisvesting Woonbeleid M.H. Treep

04.03 Economie Economische zaken A.J. Vlam

Grondexploitaties A.J. Vlam

04.04 Recreatie Toerisme en recreatie A.J. Vlam

04.05 Duurzame samenleving Milieu; beleid en Vergunningverlening D.P. de Kruif

Duurzaamheid M.H. Treep / D.P. de Kruif

Wabo vergunningen D.P. de Kruif

 Integrale handhaving T. Cnossen

 PROGRAMMA  5.  DIENSTVERLENING

Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder

05.01 Basisregistraties WOZ A.J. Vlam

BAG A.J. Vlam

05.02 Bevolkingsadministratie Bevolkingsadministratie / verkiezingen T. Cnossen

05.03 Bestuur Bestuursorganen / Bestuur ondersteuning T. Cnossen

05.04 Overige baten en lasten Vastgoed beheer A.J. Vlam

Beheer gronden en terreinen A.J. Vlam

Algemene baten en lasten A.J. Vlam

Stelposten A.J. Vlam

05.05 Overhead Strategische bedrijfsvoering T. Cnossen

HRM T. Cnossen

ICT T. Cnossen

  Bedrijfsvoering overige T. Cnossen / A.J. Vlam

 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

06.01 Lokale heffingen Onroerende zaak-/honden-/toeristenbelastingen A.J. Vlam

06.02 Algemene uitkering Algemene uitkering A.J. Vlam

06.03 Treasury Rente baten en lasten / Dividend A.J. Vlam

 MUTATIES RESERVES

07.01 Reserves Mutaties reserves A.J. Vlam

 GRONDBEDRIJF

40 Grondbedrijf Grondbedrijf D.P. de Kruif
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Bijlage III: Kaderstellende beleidsnota’s per programma 
 

Het beleid van de Gemeente Woudenberg voor de programma’s is vastgelegd in diverse beleidsnota’s 

   

Programma 1 jaar Programma 3 (vervolg) jaar 

Integraal Huisvesting Plan Onderwijshuisvesting 2020 Integraal evenementenbeleid 2014 

Nota lokaal gezondheidsbeleid Woudenberg 2018-2022 2018 Beleidsplan VRU 2020/2023 2019 

Uitvoeringsprogramma wet Oké 2017 Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 

2019/2022 

2019 

Beleidskader sociaal domein 2019-2022 2019 Programma 4 jaar 

Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019-20202 2019 Bouwbeleidsplan 2008 

Beleidsplan Hoogwaardige handhaving 2008 Diverse bestemmingsplannen 2010-2019 

 Programma 2 jaar Woonvisie 2019+ 2019 

Gladheidsbestrijdingsplan 2006 Structuurvisie 2030 + oplegger 2013 / 2019 

Waterplan 2020-2024 (GRP) 2019 Nota grondbeleid 2019 2019 

Grondwaterbeleidsplan 2016 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid 2017 

Verkeersveiligheidsplan 2005 Archeologische beleidskaart 2010 

Parkeerbeleidsplan 2006 Expeditie duurzaamheid + oplegger 2014 / 2020 

Beleidsnota uitwegvergunningen 2007 Erfgoedbeleid / cultuurhistorische waarde kaart in ontw. 

Groenbeleidsplan 2020 Geurgebiedsvisie 2009 2009 

Actieplan Spelen 2016 Nora Ruimtelijke Kwaliteit 2020 

Stookbeleid 2009 2009 Programma 5 jaar 

Nota IBOR 2014 2014 HR-beleid 2016 

Verbeterplan afvalscheiding 2016 2016 Communicatiebeleid 2018 

Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats Woudenberg 2007 Koers doorontwikkeling organisatie 2017 

Wegenbeheerplan gemeente Woudenberg 2019-2023 2019 Visie dienstverlening 2017 

Beleid ongeregistreerd Grondgebruik 2015 2015 AVG 2018 

Visuele inspecties en onderhoudsplanning civiele kunstwerken 2019-2023 2019 Visie informatisering en automatisering 2016 

Hondenbeleidsplan  2004 Strategiekaart 2019 

Bomenbeleidsplan  2006 Strategische visie op samenwerking 2015 

Programma 3 jaar Informatiebeveiligingsbeleid 2018 

Kadernota Integrale Veiligheid 2019/2022 

2019 AO plaat ‘Woudenberg in beweging en verbinding’ ; 

dienstverlening – informatiebeleid – bedrijfsvoering 

2018 
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Financiële begroting
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Structureel begrotingssaldo 2021-2024

Structurele saldi 2021 2022 2023 2024 Totaal

      

Begrotingssaldo -1.054.980 -898.872 -916.799 -949.162 -3.819.813

 

Af:      

Incidentele baten -693.510 -1.127.813 4.127 470.000 -1.347.196

Incidentele onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0

Bij:

Incidentele lasten 431.010 7.500 3.000 0 441.510

Incidentele toevoegingen reserves 290.000 1.157.813 245.873 0 1.693.686

Structureel begrotingssaldo 2021-2024 -1.027.480 -861.372 -663.799 -479.162 -3.031.813

+ = begrotingsoverschot    '-  = begrotingstekort

Incidentele lasten (programma's) 2021 2022 2023 2024 Totaal

1. Monumentendag (programma 1)   -3.000  -3.000

2. Uitvoering beleid toerisme (prog 4) -2.500    -2.500

3. Extra inhuur vergunningverlening (prog 4) -50.000    -50.000

4. Verlies grondexploitaties (prog 4) -353.510    -353.510

5. Kosten rondom gemeenteraadsverkiezingen (prog 5)  -7.500   -7.500

6. Extra inhuur door hoger ziekteverzuim Corona (prog 5) -25.000    -25.000

Totaal -431.010 -7.500 -3.000 0 -441.510

Toelichting:

1. Iedere 3 jaar organiseert Woudenberg de monumentendag. De andere jaren zijn dat Renswoude of Scherpenzeel. 

Incidentele baten (programma's) 2021 2022 2023 2024 Totaal

1. Winstneming overige grondexploitaties (programma 4) 290.000 1.157.813 245.873  1.693.686

2. Onttrekking voorziening verlies grondexploitaties (prog 4) 353.510 353.510

3. Extra leges opbrengsten 50.000 50.000

4. Lagere raming algemene uitkering door herverdeel effect (prog 5) -220.000 -440.000 -660.000 -1.320.000

5. Extra raming algemene uitkering jeugddeel  190.000 190.000 190.000 570.000

Totaal 693.510 1.127.813 -4.127 -470.000 1.347.196

Toelichting:

1. Vanuit de grondexploitaties worden de winsten genomen op basis van de POC methode. 

Incidentele lasten toevoegingen reserves 2021 2022 2023 2024 Totaal

1. Algemene reserve grondbedrijf winstneming grondexploitaties -290.000 -1.157.813 -245.873  -1.693.686

Totaal -290.000 -1.157.813 -245.873 0 -1.693.686

Toelichting:

1. Vanuit de winstnemingen in de Grexen wordt de algemene reserve grondbedrijf gevoed volgens de vastgestelde grexen.  

Incidentele baten onttrekking reserves 2020 2021 2022 2023 Totaal

Totaal 0 0 0 0 0

4. Vanaf 2022 zal een herverdeling van het gemeentefonds plaats vinden. Via een stelpost houden wij rekening met een oplopende uitname tot € 660.000.

5. Er is voor 2019 t/m 2021 incidenteel extra geld voor jeugdzorg in het gemeentefonds gestort. Verwacht wordt dat dit vanaf 2022 structureel zal worden.

2. Laatste jaar subsidie bezoekerscentrum Grebbelinie.

3. Extra inhuur wordt verwacht vanwege hoger aantal vergunning aanvragen.

4. Van de grexen Spoorzone A2 en Nijverheidsweg wordt verwacht dat deze eind 2021 met een verlies worden afgesloten.

5. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Rondom de verkiezingen worden extra kosten geraamd voor o.a. het voeren van een openbaar debat.

6. Ons ziekteverzuim stijgt als gevolg van perikelen rondom corona.  Ook voor 2021 verwachten we een hoger ziektepercentage waardoor extra inhuur verwacht 

wordt.

2. Van de grexen Spoorzone A2+B en Nijverheidsweg wordt verwacht dat deze eind 2021 met een verlies worden afgesloten. Voor deze verliezen is een 

voorziening. getroffen die vrijvalt bij het afsluiten van de grexen.

3. Vanwege extra vergunningaanvragen worden ook extra WABO leges verwacht.
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Overzicht lasten en baten 2021

Uitgaven Inkomsten Saldo

A. Resultaatbepaling

Samenleving 13.839.450 1.721.003 -12.118.447

Leefomgeving 4.744.092 3.119.226 -1.624.866

Veiligheid 953.989 0 -953.989

Ontwikkeling 11.473.441 10.447.623 -1.025.818

Bestuur en Dienstverlening 5.993.290 607.848 -5.385.442

Totaal programma's 37.004.262 15.895.700 -21.108.562

Algemene dekkingsmiddelen 85.640 20.190.060 20.104.420

Saldo voor resultaatbestemming 37.089.903 36.085.760 -1.004.143

B. Resultaatbestemming   

Storting in reserves storting onttrekking saldo

- reserve Algemene reserve (programma 5) 0 0 0

- reserve Algemene reserve Grondbedrijf (winstneming -/- VPB) -302.289 0 -302.289

- reserve Dorpsvoorziening 0 0 0

- reserve kapitaallasten Cultuurhuis (prog 5) 0 154.752 154.752

- reserve machinepark openbare werken (prog 2) -30.558 53.975 23.417

- reserve huisvesting basisonderwijs (programma 1) -141.000 228.766 87.766

- reserve onderhoud scholen basisonderwijs (programma 1) 0 0 0

- reserve sociaal domein (programma 1) 0 0 0

- reserve vervanging speelwerktuigen (programma 2) 0 6.513 6.513

- reserve Ibor (prog 2) -35.000 -35.000

- reserve wegen (prog 2) 0 35.000 35.000

- reserve kunstwerken (prog 2) -32.000 0 -32.000

- reserve omgevingswet (prog 4) 0 0 0

- reserve Duurzaamheid (programma 4) 0 18.000 18.000

- reserve Algemene reserve (programma 4) 0

- reserve automatisering (prog 5) 0 0 0

- reserve gebouwen (prog 5) -50.000 0 -50.000

- reserve Centrumplan (prog 5) 43.004 43.004

Saldo reserves -590.847 540.010 -50.837

Begrotingsresultaat 2021 na bestemming   (+ is positief) -1.054.980
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Totaaloverzicht lasten en baten Beleidsbegroting 2021 t/m 2024 Gemeente Woudenberg

Begrotingsjaar 2021   (bedragen x € 1000)

Programma's Uitgaven Inkomsten Saldo

2021 2021 2021

1. Samenleving 13.839 1.721 -12.118

2. Leefbaarheid 4.744 3.119 -1.625

3. Veiligheid 954 0 -954

4. Ontwikkeling 11.473 10.448 -1.026

5. Bestuur en Dienstverlening 2.066 556 -1.510

Algemene dekkingsmiddelen 86 20.190 20.104

Overhead 3.927 52 -3.876

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

Resultaat voor bestemming 37.090 36.086 -1.004

Mutaties reserves 591 540 -51

Resultaat na bestemming 37.681 36.626 -1.055 Nadelig
 

Begrotingsjaar 2022  (bedragen x € 1000)

Programma's Uitgaven Inkomsten Saldo

2022 2022 2022

1. Samenleving 13.857 1.717 -12.140

2. Leefbaarheid 4.690 3.125 -1.565

3. Veiligheid 952 0 -952

4. Ontwikkeling 3.870 3.683 -186

5. Bestuur en Dienstverlening 2.075 530 -1.545

Algemene dekkingsmiddelen 67 20.275 20.208

Overhead 3.872 52 -3.821

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

Resultaat voor bestemming 29.383 29.382 -1

Mutaties reserves 1.444 546 -898

Resultaat na bestemming 30.827 29.928 -899 Nadelig

Begrotingsjaar 2023   (bedragen x € 1000)

Programma's Uitgaven Inkomsten Saldo

2023 2023 2023

1. Samenleving 13.838 1.713 -12.125

2. Leefbaarheid 4.675 3.121 -1.554

3. Veiligheid 952 0 -952

4. Ontwikkeling 2.115 986 -1.129

5. Bestuur en Dienstverlening 2.069 314 -1.755

Algemene dekkingsmiddelen 48 20.431 20.384

Overhead 3.835 52 -3.783

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

Resultaat voor bestemming 27.531 26.617 -914

Mutaties reserves 544 541 -3

Resultaat na bestemming 28.075 27.159 -917 Nadelig
 

Begrotingsjaar 2024   (bedragen x € 1000)

Programma's Uitgaven Inkomsten Saldo

2024 2024 2024

1. Samenleving 13.821 1.697 -12.124

2. Leefbaarheid 4.683 3.126 -1.556

3. Veiligheid 952 0 -952

4. Ontwikkeling 1.842 475 -1.367

5. Bestuur en Dienstverlening 2.046 98 -1.947

Algemene dekkingsmiddelen 41 20.615 20.574

Overhead 3.864 52 -3.813

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

Resultaat voor bestemming 27.248 26.063 -1.185

Mutaties reserves 304 540 236

Resultaat na bestemming 27.552 26.603 -949 Nadelig
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Begrotingsresultaten (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024

Vaststelling begroting 2020-2023 (raad oktober 2019) -24 17 267 267

Tussentijdse aanpassingen naar aanleiding van raadsbesluiten

Investeringskosten IHP onderwijs (raadsbesluit mei 2020) 0 -47 -47 -47

Begrotingsresultaten (inclusief tussentijdse raadsbesluiten) -24 -30 220 220

Voorgestelde aanpassing budgetten:

Programma 1 Samenleving -1.035 -1.022 -995 -995

Programma 2 Leefomgeving -71 -77 -72 -74

Programma 3 Veiligheid -49 -44 -36 -36

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen -217 901 28 -210

Programma 5 Dienstverlening -520 -885 -1.161 -1.383

Algemene dekkingsmiddelen 947 1.235 1.199 1.389

Reserves -86 -977 -100 139

Begrotingsresultaten definitief -1.055 -899 -917 -949

Programma 1  Samenleving Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen 2021 2022 2023 2024

Lasten -13.839.450 -13.857.362 -13.837.718 -13.821.074

Baten 1.721.003 1.716.928 1.712.866 1.696.730

Resultaat progr. 1 voor bestemming -12.118.447 -12.140.434 -12.124.853 -12.124.344

Resultaat in begroting  2020 -11.083.672 -11.071.635 -11.082.723 -11.082.723

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -1.034.775 -1.068.799 -1.042.130 -1.041.621

Programma 1 Samenleving                                                - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Leerlingenvervoer -40.000               -40.000               -40.000            -40.000                

Vervallen stelpost leerlingenvervoer -70.000               -95.000               -95.000            -95.000                

Subsidie Cultuurhuis (St Kunst en Cultuur) -1.250                 -1.250                 -1.250              -1.250                  

Subsidie Cultuurhuis (Oudheidskamer) -750                    -750                    -750                 -750                      

Overige kosten bijstand 6.750                  6.750                  6.750               6.750                    

Inkopen kindplaatsen 5.000                  5.000                  5.000               5.000                    

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 6.750                  6.750                  6.750               6.750                    

Uitvoeringskosten kwaliteitsbeleid 25.000                25.000                25.000             25.000                  

Overige maatwerkvoorzieningen Wmo 2.000                  2.000                  2.000               2.000                    

Regiotaxi 10.000                7.000                  4.000               1.000                    

Kosten mantelzorg 10.000                10.000                10.000             10.000                  

Ouderenwerk 19.340                19.340                19.340             19.340                  

Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo -720.000            -720.000            -720.000          -720.000              

Stelpost project maatregelen Wmo Jeugd -108.850            -25.959               -                   -                        

Subsidie Coöperatie De Kleine Schans -105.950            -105.950            -105.950          -105.950              

GGDrU -28.934               -28.934               -28.934            -28.934                

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang -3.000                 -3.000                 -3.000              -3.000                  

Subsidies sport, cultuur en recreatie 3.500                  3.500                  3.500               3.500                    

Huur sportzalen (onderwijs) 2.000                  1.675                  -                   -                        

Breedtesportgelden -430                    -430                    -430                 -430                      

Uitvoering sportakkoord -10.000               -                      -                   -                        

Voorziening sport 959                     959                     959                   -15.933                

Inburgering -17.520               -38.938               -42.836            -42.836                

Overhead sociaal domein -26.000               -26.000               -26.000            -26.000                

RWA 3.400                  -22.313               -19.684            -18.581                

Participatie -1.956                 -1.956                 -1.956              -1.956                  

Loonkosten (verdeling per programma) 15.100                15.100                15.100             15.100                  

Kapitaallasten -9.934                 -14.393               -7.739              18.763                  

Overige mutaties -                      -                      -                   -7.204                  

Totaal -1.034.775         -1.021.799         -995.130          -994.621              

Investeringskosten IHP onderwijs (raadsbesluit mei 2020) -47.000              -47.000            -47.000                

Totaal -1.034.775         -1.068.799         -1.042.130      -1.041.621           

Overzicht budgetaanpassingen per programma t.o.v. de meerjarenbegroting 2020
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Programma 2  Leefomgeving Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -4.744.092 -4.690.004 -4.675.294 -4.682.660

Baten 3.119.226 3.125.079 3.121.253 3.126.238

Resultaat programma 2 voor bestemming -1.624.866 -1.564.925 -1.554.042 -1.556.422

Resultaat in begroting  2020 -1.553.373 -1.488.133 -1.482.523 -1.482.523

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -71.494 -76.793 -71.519 -73.899

Programma 2 Leefomgeving                   2021 2022 2023 2024

Openbare verlichting -2.500                 -5.000                 -5.000              -5.000                  

Speelvoorzieningen 23.154                19.154                15.154             11.154                  

Groenbeleidsplan -25.000               -20.000               -35.000            -20.000                

Kosten Eikenprocessierups -7.800                 -                      -                   -                        

Onderhoud materialen -10.800               -10.800               -10.800            -10.800                

Groot onderhoud watergangen 12.500                12.500                -120.000          12.500                  

Dekking onderhoud watergangen via voorziening riolering -                      -                      132.500           -                        

Kosten afval -97.079               -119.828            -118.305          -117.554              

Opbrengst afvalstoffenheffing 97.079                119.828              118.305           117.554               

Doorbelaste overhead afval en riolering 26.958                34.369                58.639             32.361                  

Begrafenisrechten -                      -                      -                   5.737                    

Loonkosten (verdeling per programma) -74.800               -74.800               -74.800            -74.800                

Kapitaallasten -12.655               -31.851               -31.913            -24.766                

Overige mutaties -551                    -365                    -299                 -285                      

Totaal -71.494              -76.793              -71.519            -73.899                

Programma 3  Veiligheid Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -953.989 -951.881 -951.923 -951.923

Baten 0 0 0 0

Resultaat programma 3 voor bestemming -953.989 -951.881 -951.923 -951.923

Resultaat in begroting  2020 -904.494 -907.381 -916.423 -916.423

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -49.496 -44.499 -35.500 -35.500

Programma 3 Veiligheid                             2021 2022 2023 2024

Bijdrage VRU -26.000               -21.000               -12.000            -12.000                

Loonkosten (verdeling per programma) -23.500               -23.500               -23.500            -23.500                

Kapitaallasten 4                          1                          -                   -                        

Totaal -49.496              -44.499              -35.500            -35.500                
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Programma  4  Ontwikkeling Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -11.473.441 -3.869.768 -2.115.201 -1.841.572

Baten 10.447.623 3.683.330 985.992 474.822

Resultaat programma 4 voor bestemming -1.025.818 -186.438 -1.129.209 -1.366.751

Resultaat in begroting  2020 -809.125 -1.087.426 -1.156.850 -1.156.850

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -216.693 900.988 27.641 -209.901

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen           2021 2022 2023 2024

Wonen 5.000                  -1.000                 -9.000              -1.000                  

RUD 5.000                  5.000                  5.000               5.000                    

Bijdrage RAP -3.000                 -3.000                 -3.000              -3.000                  

Wabo vergunning (inhuur derden) -75.000               -25.000               -25.000            -25.000                

Opbrengst leges omgevingsvergunning 75.000                25.000                25.000             25.000                  

Grondbedrijf (winsten/verliezen via reserve grondbedrijf) -140.000            985.383              118.990           -126.883              

Loonkosten (verdeling per programma) -89.000               -89.000               -89.000            -89.000                

Kapitaallasten 5.307                  3.605                  4.651               5.427                    

Overige mutaties -                      -                      -                   -445                      

Totaal -216.693            900.988              27.641             -209.901              

Programma  5  Bestuur en Dienstverlening Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -5.993.290 -5.947.429 -5.903.489 -5.909.978

Baten 607.848 581.802 365.815 149.888

Resultaat programma 5 voor bestemming -5.385.442 -5.365.627 -5.537.674 -5.760.089

Resultaat in begroting  2020 -4.865.598 -4.480.904 -4.376.750 -4.376.750

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -519.844 -884.723 -1.160.924 -1.383.340

Programma 5 Dienstverlening             2021 2022 2023 2024

Kosten accountant -10.750               -10.750               -10.750            -10.750                

Fondsbijdrage GGU -10.000               -10.000               -10.000            -10.000                

Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering -28.500               -28.500               -28.500            -28.500                

Kosten ICT -75.373               -75.690               -78.018            -107.956              

Uitvoeringskosten ICT Veenendaal -40.000               -40.000               -40.000            -40.000                

Digitaliseren archief -15.000               -15.000               -15.000            -15.000                

Salariskosten (CAO verhoging 2021) -150.000            -150.000            -150.000          -150.000              

Salariskosten (overig) -25.000               -                      -                   -                        

Lidmaatschappen en contributies -8.000                 -8.000                 -8.000              -8.000                  

Beheerskosten BGT -33.000               -33.000               -33.000            -33.000                

Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen Veenendaal -8.000                 -8.000                 -8.000              -8.000                  

Uitvoeringskosten BAG Veenendaal -3.463                 -3.463                 -3.463              -3.463                  

Kosten organiseren verkiezingen -5.000                 -5.000                 -21.000            -5.000                  

Abonnementen/porto/regio archief 8.000                  8.000                  8.000               8.000                    

Opbrengst leges bevolkingsadministratie -10.000               -10.000               -10.000            -10.000                

Investeringen raad -                      -3.500                 -3.500              -3.500                  

Kosten organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2022 -                      -7.500                 -                   -                        

Stelpost effecten inkomsten bij stijging woningen en inwoners -222.000            -333.000            -388.500          -388.500              

Stelpost herijking gemeentefonds -                      -220.000            -440.000          -660.000              

Stelpost extra uitkering jeugd -                      -42.500               -42.500            -42.500                

Stelpost bezuiniging op subsidies -20.000               -20.000               -20.000            -20.000                

Stelpost bezuiniging op verbonden partijen -10.000               -10.000               -10.000            -10.000                

Loonkosten (verdeling per programma) 188.900              188.900              188.900           188.900               

Kapitaallasten -42.658               -47.720               -37.593            -29.947                

Overige mutaties -                      -                      -                   3.876                    

Totaal -519.844            -884.723            -1.160.924      -1.383.340           
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Programma  6  Algemene Dekkingsmiddelen Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -85.640 -66.760 -47.697 -40.729

Baten 20.190.060 20.274.921 20.431.498 20.615.078

Resultaat programma 6 voor bestemming 20.104.420 20.208.161 20.383.801 20.574.349

Meerjarenresultaat in begroting  2020 19.157.183 18.973.111 19.185.299 19.185.299

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 947.237 1.235.050 1.198.502 1.389.049

Algemene dekkingsmiddelen                         2021 2022 2023 2024

Algemene uitkering raming bij kaderbrief 2021-2024 650.000              650.000              650.000           650.000               

Algemen uitkering (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 193.439              407.887              356.343           472.903               

Brede combinatiefunctie  (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 430                     430                     430                   430                       

Sportakkoord  (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 10.000                

armoedebestrijding kinderen (DU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 3.799                  3.799                  3.799               3.799                    

Inburgering (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 17.520                38.938                42.836             42.836                  

Voogdij 18+  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 60.808                60.808                60.808             60.808                  

Participatie WSW  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 2.600                  22.313                19.684             18.581                  

Participatie Overige  (IU) (aanpassing n.a.v.  meicirculaire) 1.115                  1.219                  1.326               3.881                    

OZB EW (Raming bij kaderbrief 2021-2024) 35.000                35.000                35.000             35.000                  

OZB EW  stijging aantal woningen 83.493                113.171              143.550           203.232               

OZB ENW 1,5% -/-  achterblijven stijging -33.351               -33.530               -33.712            -27.437                

OZB GNW 1,5% -/-  achterblijven stijging -24.684               -24.799               -24.916            -20.995                

Toeristen belasting -18.000               -18.000               -18.000            -14.000                

Dividend opbrengsten -10.000               -10.000               -10.000            -10.000                

Renteresultaat -24.932               -12.187               -28.646            -29.988                

Totaal 947.238              1.235.049          1.198.502        1.389.049            

Reserves Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen                                                         - = nadelig   + = voordelig 2021 2022 2023 2024

Lasten -590.847 -1.444.094 -544.050 -304.001

Baten 540.010 546.368 541.150 540.021

Resultaat programma 6 voor bestemming -50.837 -897.726 -2.899 236.020

Meerjarenresultaat in begroting  2020 34.762 79.547 97.280 97.280

Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2020 -85.599 -977.273 -100.179 138.740

Reserves                                     2021 2022 2023 2024

Alg. Res. Grondbedrijf (rente saldo) -12.289               9.461                  970                   146                       

Toevoegingen winsten verliezen grexen 140.000              -985.383            -118.990          126.883               

IBOR toevoeging voor bomen ouderhorsterlaan -35.000               -35.000               -35.000            -35.000                

Toevoeging reserve wagenpark -5.000                 -10.000               -15.000            -20.000                

onttrekking reserve groot materieel 45.533                58.633                59.633             59.292                  

onttrekking reserve huisvesting onderwijs 14.677                14.677                14.677             13.890                  

aanwending reserve duurzaamheid energie loket 15.000                15.000                15.000             15.000                  

aanwending reserve RAP waterplan 3.000                  3.000                  3.000               3.000                    

kosten sociaal domein niet te dekken uit reserve dorpsvoorziening/sociaal domein -175.000            

Toevoeging reserve automatisering -62.233               -33.374               -10.183            -10.183                

speelvoorzieningen -14.287               -14.287               -14.287            -14.287                

Totaal -85.599              -977.273            -100.179          138.740               
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Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg

BRUTOVERLOOP  RESERVES 

Nr Naam reserves Saldo Saldo Saldo Saldo

01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023 01-01-2024

Bedragen x € 1.000

Algemene reserves

1  Algemene reserve 1.937 1.937 1.937 1.937

2  Algemene reserve grondbedrijf 1.502 1.805 2.955 3.200

Totaal algemene reserves 3.439 3.741 4.892 5.137

Bestemmingsreserves

3  Reserve dorpsvoorzieningen 146 146 146 146

13  Reserve kap.lasten Cultuurhuis 1.864 1.709 1.555 1.400

9  Reserve machinepark openbare werken 139 116 91 70

11  Reserve vervanging speelvoorzieningen 204 198 191 185

12  Reserve IBOR 65 100 135 170

13  Reserve opleidingskosten personeel 7 7 7 7

16  Reserve Automatisering 0 0 0 0

17  Reserve Wegen 458 423 388 353

18  Reserve Sociaal Domein 0 0 0 0

23 Reserve onderhoud gebouwen 524 574 624 674

23 Reserve onderhoud kunstwerken 200 232 264 296

25 Reserve Huisvesting Basisonderwijs 749 661 574 493

27 Reserve onderhoud scholen Basisonderwijs 172 172 172 172

28 Reserve omgevingswet 237 237 237 237

Reserve Durzaamheid 187 169 151 133

29 Kapitaallasten centrumplan 738 695 652 609

Totaal bestemmingsreserves 5.690 5.439 5.187 4.944

TOTAAL RESERVES 9.130 9.180 10.078 10.081

BRUTOVERLOOP  VOORZIENINGEN

Nr Naam voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo

01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023 01-01-2024

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen

31  Voorziening pensioenregeling wethouders 1.359 1.393 1.427 1.461

40  Voorziening wachtgeld wethouders 55 0 0 0

33  Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 0 0 0 0

36  Voorziening vervanging riolering 4.912 5.319 5.731 6.004

37  Voorziening renovatie sportpark De Grift 219 170 120 69

39  Voorziening sociaal statuut 0 0 0 0

42 Voorziening nijverheidsweg 89 0 0 0

43 Voorziening spoorzone A2 303 0 0 0

Voorziening N224 1.235 0 0 0

Voorziening VVE 51 51 51 51

45 Voorziening reparatie-uitkering WW 6 6 6 6
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Mutaties reserves

Voorstel toevoeging / onttrekking  aan reserves.
 +  is toevoeging / - 

is onttrekking
saldo toev.-/- onttr.

Algemene reserve 0

Onttrekking: 

Algemene reserve Grondbedrijf 302.289

Toevoeging: Winstneming grondexploitaties + rente 302.289

Onttrekking:  Vennootscchapsbelasting 0

Reserve Dorpsvoorzieningen 0

Toevoeging: 0

Onttrekking:  

overheveling naar reserve sociaal domein (per 1-1-2020)

Reserve Cultuurhuis (Bij het realiseren van het Cultuurhuis is een reserve gevormd om o.a. de kapitaallasten te dekken.) -154.752

Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -154.752

Reserve machineparken  (Ter vervanging van grote investeringen zoals vrachtwagens) -23.417

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 30.558

Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -53.975

Reserve Speelvoorzieningen -6.513

Onttrekking: dekking deel kapitaallasten omvorming -6.513

Reserve IBOR  (Dekking incidentele uitgaven en inkomsten beheer buiten) 35.000

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging sparen vervanging monumentale bomen 35.000

Onttrekking: 0

Reserve automatisering (dient ter egalisering van de kapitaallasten) 0

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 0

Onttrekking: kapitaallasten boekjaar 0

Reserve wegen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke wegen.) -35.000

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 0

Onttrekking: dekking extra uitgaven -35.000

Reserve Sociaal Domein.  (dient ter dekking  van de de kosten van het sociaal domein indien de uitkeringen niet toereikend zijn. 0

Toevoeging: overheveling uit reserve dorpsvoorziening. 0

Onttrekking:  Opvangen geraamd tekort 2021 0

Reserve onderhoud gebouwen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke 

gebouwen.) 50.000

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 50.000

Reserve kunstwerken (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van kunstwerken.) 32.000

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 32.000

Reserve huisvesting basisonderwijs  (Reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de huisvesting van het onderwijs.) -87.766

Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 141.000

Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -228.766

Reserve onderhoud huisvesting basisonderwijs (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de 

huisvesting van het onderwijs) 0

Onttrekking: kapitaallasten boekjaar 0

Reserve omgevingswet (Reserve dient ter dekking van de de invoeringskosten van de omgevingswet) 0

Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen 0

Onttrekking:  kosten extra inhuur 0

Reserve Duurzaamheid (Reserve dient ter dekking van incidentele uitaven duurzaamheid) -18.000

Toevoeging: 0

Onttrekking: kosten RAP en energie loket -18.000

Reserve Centrumplan(Reserve dient ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in het centrum) -43.004

Toevoeging: 0

Onttrekking: afschrijvingslast -43.004

Totaal saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves 50.837
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Belastingtarieven gemeente Woudenberg 2020 2021

Onroerende-zaakbelastingen: percentage percentage

WOZ-waarde) WOZ-waarde)

Gebruikersbelasting

-          Woning n.v.t. n.v.t.

-          Niet-woning * 0,1396% 0,1417%

Eigenarenbelasting

-          Woning * 0,1083% 0,1099%

-          Woning correctie 2019 -0,0041%

-          Niet-woning * 0,1739% 0,1765%

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten:

240 liter container  vast tarief € 210,00 € 225,00

Tarief per lediging € 11,50 € 11,50

Gemiddeld aantal van ledigingen in 2018 6,0 6,0

Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen € 279,00 € 294,00

140 liter container € 210,00 € 225,00

Tarief per lediging € 6,50 € 6,50

Gemiddeld aantal van ledigingen in 2018 4,4 4,4

Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen € 238,60 € 253,60

Gebruik ondergrondse containers € 210,00 € 225,00

Tarief per lediging € 1,90 € 1,90

Gemiddeld aantal stortingen in 2018 17,7 17,7

Totaal te betalen bij gemiddeld aantal ledigingen € 243,63 € 258,63

Rioolheffing:

Eigendom € 149,76 € 153,20

Gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal € 224,61 € 229,77

Hondenbelasting:

Per hond € 72,52 € 73,97

Toeristenbelasting:

Per overnachting € 1,30 € 1,33

* Percentages van WOZ Waarde is hier 1,5% t.o.v. 2020. In december wordt deze definitief berekend op basis 

van gemiddelde waarde stijging/daling en besluit raad verhoging belastingen,. 
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Lastendruk 2021 t.o.v. 2020

Voorstel voor 2020 is: OZB eigenaar woning  totale stijging 1,5% 
OZB eigenaar/gebruiker niet-woning totale stijging 1,5% 
*Afvalstoffenheffing op basis van gemiddeld aantal ledigingen in 2018.

2020 2021 verhoging verhoging

1. Woning  € 450.000 bedrag in %

240 liter container Afvalstoffenheffing* € 279,00 € 294,00

Rioolrecht gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal gebruiker/ huurder € 353,85 € 370,57 € 16,72 4,73%

OZB € 487,35 € 494,66

Rioolrecht eigenaar € 149,76 € 153,20

Totaal eigenaar € 637,11 € 647,86 € 10,75 1,69%

Totaal eigenaar en gebruiker € 990,96 € 1.018,43 € 27,47 2,77%

Correctie OZB 2019 -€ 18,45

Totaal eigenaar en gebruiker € 972,51 € 1.018,43 € 45,92 4,72%

2020 2021 verhoging verhoging

2. Woning  € 300.000 bedrag in %

240 liter container Afvalstoffenheffing* € 279,00 € 294,00

Rioolrecht gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal gebruiker/ huurder € 353,85 € 370,57 € 16,72 4,73%

OZB € 324,90 € 329,77

Rioolrecht eigenaar € 149,76 € 153,20

Totaal eigenaar € 474,66 € 482,97 € 8,31 1,75%

Totaal eigenaar en gebruiker € 828,51 € 853,54 € 25,03 3,02%

Correctie OZB 2019 -€ 12,30

Totaal eigenaar en gebruiker € 816,21 € 853,54 € 37,33 4,57%

3. gebruiker/ huurder woning 2020 2021 verhoging verhoging

bedrag in %

140 liter container Afvalstoffenheffing* € 242,00 € 257,00

Rioolrecht gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal gebruiker € 316,85 € 333,57 € 16,72 5,28%

4. Winkel € 400.000 2020 2021 verhoging verhoging

bedrag in %

OZB gebruik € 558,40 € 566,78

Rioolrecht gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal gebruiker € 633,25 € 643,35 € 10,10 1,59%

OZB eigenaar € 695,60 € 706,03

Rioolrecht eigenaar € 149,76 € 153,20

Totaal eigenaar € 845,36 € 859,23 € 13,87 1,64%

Totaal eigenaar en gebruiker € 1.478,61 € 1.502,58 € 23,97 1,62%

5. Winkel € 250.000 2020 2021 verhoging verhoging

bedrag in %

OZB gebruik € 349,00 € 354,24

Rioolrecht gebruik € 74,85 € 76,57

Totaal gebruiker € 423,85 € 430,81 € 6,95 1,64%

OZB eigenaar € 434,75 € 441,27

Rioolrecht eigenaar € 149,76 € 153,20

Totaal eigenaar € 584,51 € 594,47 € 9,96 1,70%

Totaal eigenaar en gebruiker € 1.008,36 € 1.025,28 € 16,92 1,68%
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Kerngegevens gemeente Woudenberg

(geschatte gegevens per 1 januari 2021)

A. Sociale structuur

Aantal inwoners: 13500

Waarvan van:

               van 0 t/m 18 jaar 3250

               van 18 t/m 64 jaar 7650

               van 65 jaar en ouder 2600

Aantal cliënten WWB 90

Aantal cliënten ingevolge de wet IOAW 12

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen 18

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente: 3673

waarvan  binnenwater 30 ha

historische stad- of dorpskern  - ha

Aantal woningen: 5150

Aantal bedrijfsvestigingen: 1347

Lengte van wegen: 91.000 m

waarvan:

Lengte wegen buiten bebouwde kom 44.000 m

Lengte wegen binnen bebouwde kom 31.000 m

Niet gemeentelijke wegen 16.000 m

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 3.668 m

Lengte van de waterwegen 13 km

Aantal ha groen 46 ha

 C. Financiële structuur totaal per inwoner

Gewone uitgaven € 5.993.290 € 443,95

Opbrengst belastingen en leges e.d. € 4.970.831 € 368,21

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 17.295.633 € 1.281,16

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven € 28.759.748 € 2.130,35

Vaste schuld € 7.173.850 € 531,40

waarvan ten behoeve van derden € 1.473.850 € 109,17

Reserves € 9.129.542 € 676,26

Voorzieningen € 8.230.070 € 609,63
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVA

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 35.000 27.638 0 0 0 0

Materiële vaste aktiva 22.422.000 22.172.314 21.415.294 20.563.669 19.909.705 18.971.136

Financiële vaste aktiva 2.451.000 2.344.504 2.295.085 2.244.435 2.192.524 2.139.321

Totaal vaste aktiva 24.908.000 24.544.456 23.710.379 22.808.104 22.102.229 21.110.457

Vlottende activa

Voorraden 12.551.000 4.242.458 -2.535.320 -213.099 38.256 38.256

Uitzettingen < 1 jaar 3.679.000 1.500.000 0 0 0 0

Liquide middelen 25.000 287.741 114.980 196.167 440.606 17.118

Overlopende activa 625.000 0 0 0 0 0

Totaal vlottende activa 16.880.000 6.030.199 -2.420.340 -16.932 478.862 55.375

TOTAAL ACTIVA 41.788.000 30.574.655 21.290.039 22.791.173 22.581.092 21.165.832

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen 8.585.000 9.170.735 8.125.397 9.179.233 9.164.205 8.895.822

Voorzieningen 7.742.000 8.230.070 6.939.038 7.335.784 7.591.410 7.996.473

Vaste schulden > 1 jaar 18.127.000 7.173.850 5.225.604 3.276.156 1.825.477 1.273.536

Totaal vaste passiva 34.454.000 24.574.655 20.290.039 19.791.173 18.581.092 18.165.832

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden 7.151.000 6.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000

Overlopende passiva 183.000 0 0 0 0 0

Totaal vlottende passiva 7.334.000 6.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000

TOTAAL PASSIVA 41.788.000 30.574.655 21.290.039 22.791.173 22.581.092 21.165.832

Balansraming
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Berekening voorlopig EMU-saldo 2021

     Eindsaldo jaarrekening/begroting  (voordelig = + ;nadelig = -/-) -666.720 41.193 -1.054.982 -898.872 -916.799 -949.162

     Mutaties reserves

           - debet = toevoeging reserves 1.390.922 1.271.295 590.847 1.444.094 544.050 304.001

           - credit = onttrekking reserves -2.981.833 -1.608.211 -540.010 -546.368 -541.150 -540.021

1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. ontrekking uit reserves -2.257.631 + -295.723 + -1.004.145 + + -1.146 + -913.900 + + -1.185.182 +

     (zie BBV, artikel 17c)

2) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.335.847 1.335.847 + 1.206.420 1.206.420 + 1.202.739 1.202.739 + + 1.177.275 1.177.275 + 1.121.475 1.121.475 + + 1.111.772 1.111.772 +

3) Bruto dotaties aan de post voorzieningen 804.394 146.349 -1.291.032 396.746 255.626 405.063

     - toevoegingen aan voorzieningen 1.089.813 + 146.349 + + + 396.746 + 255.626 + + 405.063 +

     - onttrekking aan voorziening tgv exploitatie -285.419 - 0 - -1.291.032 - - - - - 0 -

4) Investeringen lopend boekjaar die op de balans worden 1.565.405 -1.565.405 - 110.000 -110.000 - 110.000 -110.000 - - 110.000 -110.000 - 110.000 -110.000 - - 110.000 -110.000 -

     geactiveerd

5) Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 + + 0 +

     overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in

     mindering zijn gebracht bij post 4

6) Opbrengst desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 + + 0 +

     -  Baten desinvestering tegen verkoopprijs, voorzover niet op de 0 0 0 0 0 0

        exploitatie verantwoord. 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 + + 0 +

     -  Boekwinst op desinvesteringen + + + + + + + +

7) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 10.563.089 -10.563.089 - 5.074.556 -5.074.556 - 2.273.072 -2.273.072 - - 1.664.066 -1.664.066 - 2.177 -2.177 - - -18.977 18.977 -

     alleen transacties met 3-en die niet op de exploitatie verantwoord zijn

8) Baten bouwgrondexploitatie 9.548.621 14.060.440 8.834.335 -661.533 -245.873 0

     -  Opbrengsten uit verkoop van grond tegen verkoopprijs 9.698.621 + 14.361.993 + 9.124.335 + + 496.280 + 0 + + 0 +

     -  Boekwinst op de grondverkopen 150.000 - 301.553 - 290.000 - - 1.157.813 - 245.873 - - 0 -

9) Betalingen ten laste van de voorzieningen 118.585 -118.585 - 75.000 -75.000 - 75.000 -75.000 - - 75.000 -75.000 - 75.000 -75.000 - - 75.000 -75.000 -

10) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste  van 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 -

       de reserves worden gebracht en die niet onder één van de andere 

       genoemde posten vallen

11) Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 -

BEREKEND EMU-SALDO GEMEENTE WOUDENBERG -2.815.848 9.857.931 5.283.825 -937.725 30.151 165.631

Emu 2024Emu 2019 Emu 2020 Emu 2021 Emu 2022 Emu 2023
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Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV)

Totaal overzicht kosten en opbrengsten uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal

per taakveld (x€ 1000) uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal

2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021

Taakveldengemeenten Totaal 43.077 40.820 -2.258 35.540 35.244 -296 37.090 36.086 -1.004

0. Bestuur en ondersteuning 6.315 19.371 13.056 5.400 19.489 14.089 5.505 20.353 14.848

0.1 Bestuur 1.040 0 -1.040 822 0 -822 871 0 -871

0.2 Burgerzaken 282 179 -103 285 220 -65 271 185 -86

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 171 296 125 126 126 -1 123 127 4

0.4 Overhead 4.013 164 -3.849 3.704 52 -3.652 3.877 52 -3.825

0.5 Treasury 109 173 64 97 183 86 86 98 12

0.61 OZB woningen 0 1.766 1.766 0 1.716 1.716 0 1.862 1.862

0.62 OZB niet-woningen 0 652 652 0 695 695 0 660 660

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.64 Belastingenoverig 353 70 -283 207 74 -133 215 75 -140

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 16.078 16.078 0 16.313 16.313 0 17.296 17.296

0.8 Overige baten en lasten 469 -7 -475 160 111 -49 64 0 -64

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -121 0 121 0 0 0 0 0 0

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Veiligheid 1.192 3 -1.189 1.155 0 -1.155 1.301 0 -1.301

1.1 Crisis beheersing en brandweer 780 0 -780 798 0 -798 818 0 -818

1.2 Openbare orde en veiligheid 412 3 -410 357 0 -357 482 0 -482

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.082 21 -1.060 1.068 0 -1.068 1.145 0 -1.145

2.1 Verkeer en vervoer 1.082 21 -1.060 1.068 0 -1.068 1.145 0 -1.145

2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Economie 2.406 2.516 110 1.267 1.216 -51 393 304 -90

3.1 Economische ontwikkeling 109 219 110 90 222 132 94 208 114

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.297 2.297 0 1.177 994 -183 300 96 -204

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Onderwijs 1.249 153 -1.095 1.241 137 -1.104 1.234 137 -1.097

4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting 310 0 -310 295 0 -295 308 0 -308

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 938 153 -785 946 137 -809 927 137 -790

5. Sport, cultuur en recreatie 2.266 291 -1.975 2.262 292 -1.970 2.410 296 -2.114

5.1 Sportbeleiden activering 148 2 -146 154 2 -152 157 2 -155

5.2 Sport accommodaties 220 102 -117 228 100 -128 226 101 -125

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 387 2 -385 410 0 -410 410 0 -410

5.4 Musea 93 0 -93 96 0 -96 98 0 -98

5.5 Cultureel erfgoed 237 182 -55 236 187 -50 231 189 -41

5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 1.181 3 -1.178 1.139 4 -1.135 1.288 4 -1.284

6. Sociaal domein 10.821 1.697 -9.124 10.242 1.523 -8.719 11.147 1.481 -9.666

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 856 0 -856 699 8 -691 753 8 -745

6.2 Wijkteams 1.481 0 -1.481 1.634 0 -1.634 1.760 0 -1.760

6.3 Inkomensregelingen 1.996 1.557 -439 1.980 1.404 -577 1.942 1.404 -538

6.4 Begeleide participatie 417 0 -417 409 0 -409 400 0 -400

6.5 Arbeidsparticipatie 292 2 -290 238 0 -238 224 0 -224

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 462 103 -359 378 111 -267 368 70 -299

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 1.493 35 -1.457 1.963 0 -1.963 2.759 0 -2.759

6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 3.718 0 -3.718 2.941 0 -2.941 2.941 0 -2.941

6.81 Geëscaleerdezorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.82 Geëscaleerdezorg 18- 107 0 -107 0 0 0 0 0 0

7. Volksgezondheid en milieu 3.817 3.077 -739 3.273 2.862 -411 3.553 3.173 -380

7.1 Volksgezondheid 535 0 -535 564 0 -564 596 0 -596

7.2 Riolering 1.002 1.267 265 836 1.081 244 1.038 1.292 254

7.3 Afval 1.409 1.496 88 1.118 1.551 434 1.199 1.646 447

7.4 Milieubeheer 652 137 -515 515 0 -515 490 0 -490

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 219 177 -42 241 230 -11 231 235 5

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 13.930 13.690 -240 9.632 9.725 94 10.401 10.342 -59

8.1 Ruimtelijke Ordening 576 54 -523 620 5 -615 583 5 -578

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.671 12.999 328 8.488 9.392 904 9.327 9.956 629

8.3 Wonen en bouwen 683 637 -46 523 328 -195 491 381 -110

Taakveldengemeenten Totaal 43.077 40.820 -2.258 35.540 35.244 -296 37.090 36.086 -1.004
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Totaal overzicht kosten en opbrengsten

per taakveld (x€ 1000)

Taakveldengemeenten Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingenoverig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1. Veiligheid

1.1 Crisis beheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleiden activering

5.2 Sport accommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

6.82 Geëscaleerdezorg 18-

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

Taakveldengemeenten Totaal

Kosten en opbrengsten per taakveld (BBV)

uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal

uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal uitgaven Inkomsten totaal

2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024

29.383 29.382 -1 27.531 26.617 -914 27.248 26.063 -1.185

5.442 20.406 14.963 5.387 20.339 14.952 5.390 20.300 14.911

882 0 -882 875 0 -875 875 0 -875

271 185 -86 287 185 -102 271 185 -86

122 128 6 115 129 14 111 131 19

3.847 52 -3.795 3.809 52 -3.758 3.839 52 -3.787

67 71 4 48 49 2 41 41 0

0 1.920 1.920 0 1.979 1.979 0 2.038 2.038

0 670 670 0 680 680 0 690 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 76 -139 215 77 -138 215 77 -138

0 17.335 17.335 0 17.439 17.439 0 17.557 17.557

39 -30 -69 39 -250 -289 39 -470 -509

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.298 0 -1.298 1.297 0 -1.297 1.297 0 -1.297

816 0 -816 817 0 -817 817 0 -817

482 0 -482 480 0 -480 480 0 -480

1.108 0 -1.108 1.106 0 -1.106 1.107 0 -1.107

1.108 0 -1.108 1.106 0 -1.106 1.107 0 -1.107

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 212 118 94 216 122 94 220 126

94 212 118 94 216 122 94 220 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.282 137 -1.145 1.273 137 -1.137 1.267 137 -1.130

0 0 0 0 0 0 0 0 0

352 0 -352 340 0 -340 331 0 -331

929 137 -793 934 137 -797 937 137 -800

2.381 299 -2.082 2.407 303 -2.104 2.379 290 -2.089

157 2 -155 157 2 -156 158 2 -157

229 102 -126 230 103 -127 215 87 -129

400 0 -400 407 0 -407 409 0 -409

98 0 -98 98 0 -98 98 0 -98

230 192 -38 227 195 -32 227 198 -29

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.269 4 -1.265 1.287 4 -1.284 1.272 4 -1.268

11.126 1.477 -9.649 11.105 1.472 -9.633 11.107 1.472 -9.635

753 8 -745 753 8 -745 753 8 -745

1.760 0 -1.760 1.760 0 -1.760 1.760 0 -1.760

1.942 1.404 -538 1.942 1.404 -538 1.942 1.404 -538

405 0 -405 403 0 -403 402 0 -402

249 0 -249 253 0 -253 253 0 -253

371 65 -306 374 60 -314 377 60 -317

2.705 0 -2.705 2.679 0 -2.679 2.679 0 -2.679

2.941 0 -2.941 2.941 0 -2.941 2.941 0 -2.941

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.553 3.179 -374 3.519 3.175 -344 3.540 3.180 -360

596 0 -596 596 0 -596 596 0 -596

1.039 1.292 253 1.015 1.292 277 1.041 1.292 251

1.198 1.646 448 1.190 1.637 447 1.190 1.636 446

490 0 -490 490 0 -490 490 0 -490

231 241 10 228 246 18 224 252 28

3.099 3.673 574 1.344 976 -368 1.070 464 -605

583 5 -578 583 5 -578 583 5 -578

2.068 3.336 1.268 306 638 331 40 125 85

447 332 -116 454 333 -121 447 334 -112

29.383 29.382 -1 27.531 26.617 -914 27.248 26.063 -1.185


