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Op 31 augustus heeft minister Olongren een kamerbrief verstuurd waarin zij € 777 
miljoen extra voor gemeenten en provincie vrij maakt. 
Dit bedrag komt boven op de € 566 miljoen die eind mei al was toegezegd.
We begrijpen dat bij het opstellen van de zomernota er nog geen duidelijkheid was, 
over de eerste toezegging.
Kunt u inmiddels al meer duiding geven over de verdeling van beide bedragen?

Ten aanzien van een gedeelte van de toezegging van mei hebben we de extra 
middelen inmiddels ontvangen. Omdat niet alle kosten in beeld zijn en ook niet of 
we en hoe bedragen moeten worden terugbetaald als de kosten in Woudenberg 
uiteindelijke lager uitvallen, zijn zowel de extra middelen als de extra uitgaven niet 
in de zomernota opgenomen. Zo is bijvoorbeeld een bedrag voor inhaalzorg en 
meerkosten Jeugdzorg en Wmo ontvangen. Momenteel vindt in de regio overleg 
plaats hoe met de facturatie van deze meerkosten door zorgaanbieders moet 
worden omgegaan. Het is de verwachting dat bij het opstellen van de jaarrekening 
2020 pas meer zicht komt op de gemaakte kosten ten aanzien van inhaalzorg en 
de meerkosten. Dan zal ook bekeken worden of de ontvangen middelen dekkend 
zijn. 

De geldelijke verdeling van het tweede pakket maatregelen over de gemeenten, 
volgt veelal bij de septembercirculaire. Ten aanzien van een aantal onderdelen 
volgt dit later, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de inkomstenderving bij de 
decembercirculaire. In de financiële najaarsrapportage 2020 (raad dec 2020) zullen 
we, ter voorbereiding op de jaarrekening 2020, een zo goed mogelijke inschatting 
maken van de te verwachten uitgaven en inkomsten over 2020 betreffende 
corona.

Criminaliteit:
De landelijke trend in corona tijd was dat er minder inbraken plaats vonden.

a. Is dat ook een trend in Woudenberg

Nu de intelligente Lock Down grotendeels is opgeheven zou dat ook in de cijfers 
rond criminaliteit te zien zijn

b. Is dat ook het geval in Woudenberg

Nee, het aantal woninginbraken is hetzelfde als vorig jaar.

Nee, het criminaliteitsbeeld is tot op heden niet veranderd ten opzichte van vorig 
jaar. Er is wel meer aangifte gedaan van fraude (landelijke trend) en vernielingen.

Samenwerkingsverbanden:
In de zomernota wordt aangegeven dat uitgaven door onze eigen organisatie zo 
mogelijk worden uitgesteld om het tekort aan het einde van dit jaar enigszins te 
kunnen temperen.

Als het gaat om de uitgaven van de samenwerkingsverbanden, zien we dat er 
regelmatig bedragen naar de diverse gemeente worden doorbelast, omdat de 
financiële middelen van de samenwerkingsverbanden niet toereikend zijn.

Vraag: wordt er bij de samenwerkingsverbanden ook gekeken of uitgaven, 
uitgesteld of helemaal niet meer gedaan kunnen worden omdat simpelweg het geld 
op is? Of wordt dan automatisch de rekening bij de gemeenten gepresenteerd?

Gemeenten maken jaarlijks afspraken met de samenwerkingsverbanden over de 
werkzaamheden die zij verrichten voor de gemeenten met de daaraan gekoppelde 
budgetten. Deze zijn uitgewerkt in een begroting, een jaarprogramma en een 
uitvoeringsplan en als zodanig ook opgenomen in onze begroting.    
Hierbij is steeds het aantal gezamenlijk afgesproken en overeengekomen uren in 
de DVO uitgangspunt. 
Afrekening van de kosten vindt sinds een aantal jaren plaats middels 
outputfinanciering, dus we rekenen af wat uitgevoerd is. Ook hebben we een 
tussenrapportages, waarin we de realisatie met elkaar doorspreken en eventueel 
zaken kunnen bijsturen in de uitvoering.
Het uitstellen of niet uitvoeren van in de DVO afgesproken werkzaamheden is bij 
de samenwerkingsverbanden niet zomaar mogelijk. De afgesproken uren in de 
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DVO’s zijn namelijk gekoppeld aan allerlei structurele kosten van de 
samenwerkingsverbanden (denk bijvoorbeeld aan loonkosten).


