
      
Verslag van het bestuurlijk overleg tussen Robert Strijk, de 
gedeputeerde financieel toezicht van de provincie Utrecht, met Anita 
Vlam, wethouder financiën van de gemeente Woudenberg op maandag 
21 september 2020

Opening door gedeputeerde Strijk
Gedeputeerde Strijk spreekt uit dat het goed is om elkaar bestuurlijk op te zoeken en te spreken over 
de opgave waar de gemeente Woudenberg voor staat. Het doel van dit gesprek is dan ook om te 
kijken waar de gemeente staat, waar zij mee bezig is qua bezuinigingen en dat gesproken wordt over 
de vervolgstappen vanwege het zorgelijke financiële beeld van de gemeente Woudenberg. 

Uiteenzetting wethouder Vlam.
Gezien de zorgelijke financiële positie van de gemeente Woudenberg, vindt wethouder Anita Vlam 
het belangrijk om de gedeputeerde te informeren over de huidige situatie. 
De conceptbegroting 2021 laat over alle jaren tekorten zien die oplopen van ongeveer € 1 miljoen 
aflopend naar ongeveer € 950.000 in 2024. Deze tekorten worden vooral veroorzaakt door 
toenemende lasten in het sociaal domein en de te verwachte gevolgen van de herijking in het 
gemeentefonds. De gemeente heeft een prognose-ontwikkeling gemaakt voor de lasten binnen het 
sociaal domein. Hieruit blijkt dat de tekorten voor het jaar 2021 oplopen tot € 720.000 naar € 1.9 
miljoen in 2024. Voor de te verwachte gevolgen van de herijking heeft de gemeente € 220.000 
opgenomen in de raming voor het jaar 2022 oplopend naar € 660.000 in 2024 en eenzelfde bedrag is 
als risico meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 

De tekorten zijn voornamelijk ontstaan in het programma Samenleving en het doel is om de 
bezuinigingsvoorstellen binnen dit programma op te halen. De opgave is daarbij vastgesteld op 
€ 720.000 in 2021 oplopend naar € 1,5 miljoen in 2024. Een andere maatregelen zijn het verhogen 
van de OZB in 2021 met 10%, inclusief inflatiecorrectie en het snijden in de organisatiebudgetten. 
Ook met al deze maatregelen lukt het niet om de begroting 2021 structureel sluitend krijgen. 
Aanvullend krijgen gemeenten met meer financiële effecten te maken, aldus de wethouder, zoals de 
opschalingskorting. De conclusie is dat het water tot aan de lippen staat, aldus de wethouder.

De mogelijkheden om reserves in te zetten zijn beperkt voor de gemeente. De reserves zijn afgelopen 
jaar gebruikt om tekorten te dekken, dit is voor de komende jaren niet meer mogelijk. Daarom is bij 
het opstellen van deze begroting kritisch gekeken naar de noodzaak en omvang van de reserves. Na 
herschikking van de bestemmingsreserves is de algemene reserve aangevuld. De algemene reserve is 
deels nodig zullen om het tekort van 2020 te dekken en de risico’s vanaf 2021 op te vangen. De 
reserve is daardoor bijna leeg en ook alle andere “potjes” zijn grotendeels leeg.

Wethouder Vlam verwacht dat voor kleine gemeenten onder de 20.000 inwoners, zoals 
Woudenberg, de impact van de herijking van het gemeentefonds fors op kan lopen. Dit is alleen voor 
het gedeelte van het sociaal domein, dit staat nog los van de bijstelling van het klassiek domein. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat door met de modellen zoals deze er nu 
liggen. De consultatieronde start in oktober. Het doel hiervan is om de ontwikkelingen nog in de 
decembercirculaire mee te nemen. Dit zal afhangen van definitieve besluitvorming.

Verwerking / realistisch begroten te verwachte gevolgen herijking gemeentefonds
Wethouder Vlam vindt het belangrijk om de te verwachte nadelige gevolgen van de herijking in beeld 
te brengen. Ze ziet echter dat gemeenten op verschillende manieren omgaan met dergelijke externe 
factoren. Ze vindt het lastig te begrijpen dat het niet ramen van de herijking geen gevolgen hoeft te 



hebben voor de toezichtsvorm. Terwijl het kan zijn dat gemeenten die dit wel meenemen, zoals de 
gemeente Woudenberg, hierdoor met een realistische begroting onder het preventieve toezicht 
kunnen gaan vallen. Dit is het dilemma waar de gemeente nu voor staat. Gedeputeerde Strijk 
begrijpt de complexiteit waar de gemeente nu voor staat. Het vraagstuk van de gemeente 
Woudenberg wordt heel helder inzichtelijk gemaakt, duidelijk is dat de gemeente het belangrijk vindt 
om de raad tijdig mee te nemen in de ontwikkelingen die eraan komen. Er is echter nog geen 
definitieve besluitvorming geweest rondom de herijking van het gemeentefonds. Gemeenten 
worden daarom niet verplicht om de herijking op te nemen, dat is een keuze van gemeenten. 
Gedeputeerde Strijk begrijpt dat als alle externe factoren worden gerealiseerd, dit een grote impact 
gaat hebben op vooral de kleinere gemeenten.

De bezuinigingsdialoog
Er is gekozen voor een bezuinigingsdialoog zodat de samenleving wordt betrokken bij de te nemen 
maatregelen. De uitkomsten van de bezuinigingsdialoog worden verwacht in mei 2021. Dat betekent 
dat deze niet worden betrokken bij de begroting 2021 maar pas bij de begroting 2022 worden 
verwerkt in de raming. 
Het is een forse opgave waar de gemeente voor staat. Gedeputeerde Strijk merkt op dat de 
mogelijkheden om bij te sturen op WMO en Jeugd in zijn algemeenheid beperkt zijn. In dat licht 
bezien vraagt de gedeputeerde in hoeverre er voldoende mogelijkheden zijn om een dergelijk bedrag 
op dit programma te bezuinigen en wat de gemeente eerder heeft gedaan om de lasten bij te sturen. 
De wethouder begrijpt de zorg van de provincie. De lasten in het sociaal domein zijn lastig te 
beïnvloeden aangezien het een openeinderegeling is. In het verleden is er al € 4 ton bezuinigd door 
te sturen op efficiency. Er zijn tot nu toe geen aanpassingen geweest op het voorzieningenniveau. Dit 
wordt gezien als het laatste redmiddel. De raad heeft aangegeven dat het nu wel nodig is om ook 
naar het voorzieningenniveau te kijken.

Beoordeling van de begroting 2021
De provincie beoordeelt begrotingen in zijn totaliteit en niet alleen op onderdelen. Daarbij wordt 
uiteraard ook gekeken naar de ontwikkelingen die een gemeente meeneemt in de begroting. Wij 
kijken als financieel toezichthouder breder naar deze onderwerpen: wat is het vermogen van een 
gemeente om bij te sturen, wat zijn de mogelijkheden in de reserves, op welke domeinen kun je 
bijsturen. Hierbij wordt het beoordelen van een begroting niet op basis van één kengetal gedaan 
maar als geheel. 

De gemeente heeft eerdere begrotingen (begroting 2019 en begroting 2020) vastgesteld waarbij de 
eerste jaarschijf niet in evenwicht was, maar dit evenwicht tijdig in de meerjarenraming werd 
hersteld. Er kan echter geen sprake zijn van opschuivende perspectieven. Dit betekent voor de 
begroting 2021 dat de meerjarenraming vanaf 2022 structureel sluitend zal moeten zijn in het geval 
de jaarschijf 2021 niet structureel sluitend is. Dit is opgenomen in de toezichtsbrief over de begroting 
2020 welke in december 2019 naar de raad en het college verstuurd is.

Landelijke ontwikkelingen omtrent gemeentefinanciën
Het algemene beeld is dat “het water bij veel gemeenten in heel Nederland aan de lippen staat”. Om 
een signaal af te geven is gedeputeerde Strijk samen met andere gedeputeerden met portefeuille 
financieel toezicht in gesprek gegaan met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Afsluiting
De conclusie is van het gesprek is dat de financiële positie er niet rooskleurig uitziet. Gedeputeerde 
Strijk en wethouder Vlam bedanken elkaar voor het respectvolle en open gesprek en spreken af om 
de komende tijd de lijnen kort te houden. 


