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Vraag Antwoord

Kan wethouder Vlam als lid van de VNG Commissie Financiën onze Raad een 
schets geven van de overall opinie van de VNG Commissie met betrekking tot het 
overstijgende beeld van de gemeentefinanciën en de verbetervoorstellen die de 
VNG Commissie wil afgeven aan het Ministerie van BZK en het Ministerie van 
Financiën? 

De gemeenten en de VNG willen nu tot goede afspraken komen met het Rijk en niet 
wachten tot een volgend kabinet. Het water staat de gemeenten echt aan de lippen. 
Elke gemeente heeft een serieus financieel vraagstuk. De oproep aan het Rijk is dat er 
meer financiële middelen naar de gemeenten moeten; “ de koek moet groter”. De 
inzet van de VNG is om daar met het Rijk en de VNG een structurele oplossing voor 
zien te vinden.

We lezen op pagina 3 van het Raadsvoorstel: “Het Rijk is in afwachting van de 
resultaten van een aanvullend en verdiepend onderzoek naar de financiële positie 
en het voorzieningenniveau van gemeenten.” Wanneer worden de uitkomsten van 
dat onderzoek verwacht?

Dat is in de brief van 31 augustus jl. van minister Ollongren niet aangegeven.

We lezen op pagina 5 van het Raadsvoorstel: “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.”  
Hoe ziet het beeld er in realiteit dan uit?

De cijfers worden alleen voor het eerste jaar geïndexeerd omdat daar het meeste 
zicht op is. Hoe de indexeringspercentages de jaren erna zich ontwikkelingen, is lastig 
in te schatten. Hierdoor hanteren we in Woudenberg het uitgangspunt alleen het 
eerste jaar te indexeren en hanteren we dit uitgangspunt in principe zowel aan de 
uitgaven- als de inkomstenkant van de begroting. Omdat de indexeringspercentages 
voor de komende jaren nog niet bekend zijn, is een dergelijke betrouwbare 
berekening moeilijk te maken. 

Het Raadsvoorstel luidt om: “De bezuinigingsdialoog over de programma’s 2 tot en 
met 4 uit te stellen totdat de resultaten van lopende onderzoeken vanuit het Rijk 
bekend zijn en de omvang van het mogelijk resterende tekort voldoende duidelijk 
is”. Kan desondanks al worden gestart met een ambtelijk advies op mogelijke 
bezuinigingskansen in deze programma’s? 

Om de hoogte van de opgave voor de programma’s twee tot en met vier te bepalen 
zijn wij in afwachting van de uitkomsten van ontwikkelingen die op dit moment in Den 
Haag spelen, zoals de resultaten van een aanvullend en verdiepend onderzoek naar 
de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten en het onderzoek 
naar de herijking van het gemeentefonds. Bij de kadernota 2022 analyseren we de 
resultaten van de lopende onderzoeken. Deze uitkomsten zijn van grote invloed op de 
meerjarige financiële situatie van de gemeente. Het bepalen van de omvang van de 
opgave over programma 2 tot en met 4  kan vervolgens bij de begroting 2022 worden 
vastgesteld met aansluitend de  start van deze dialoog. Wanneer we nu al een dialoog 
over de overige programma’s 2 tot en met 4 zouden starten lopen we de kans dat de 
opgave niet hoog genoeg is of dat we de samenleving juist overvragen in deze tweede 
dialoog. Beide uitkomsten zijn ongewenst. Daarom stellen we nadrukkelijk voor de 
bezuinigingsdialoog over de andere programma’s later te laten starten. Nu al 
beginnen met een ambtelijk advies op mogelijke bezuinigingskansen zou het voeren 
van een zuivere dialoog doorkruisen omdat we hiermee al keuzes maken die aan de 
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Beleidsbegroting pagina 5. U stelt voor om de OZB met 8.5% te verhogen in 2021. 
In het raadsvoorstel geeft u aan dat u niet wil bezuinigen in programma 2 en 4 
omdat u lopende onderzoeken wilt afwachten. Waarom kiest u er niet voor om dit 
met de voorgestelde OZB verhoging ook te doen?

dialooggroep zijn.

Doordat het zicht op extra structurele middelen vanuit het Rijk onzeker is en de eerste 
financiële opbrengsten van de bezuinigingsdialoog pas in 2022 kunnen worden 
ingeboekt, is het van belang om al voor 2021 te kijken naar extra inkomsten. Gezien 
het verwachte tekort van ruim een € 1 miljoen in 2021 en de grote oplopende opgave 
die er ligt om te bezuinigen, wordt voorgesteld de OZB in 2021 al extra te verhogen 
met 8,5%.

Beleidsbegroting pagina 14. U gaat het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. In 
de afgelopen jaren fluctureert de begroting op dit punt regelmatig met de 
werkelijke cijfers. U schets de verschillende vormen van aanbesteden. Welke heeft 
uw voorkeur en waarom?

Op dit moment vindt de inventarisatie en analyse over de beste manier van 
aanbesteden over leerlingenvervoer plaats. Hieruit zal de meest wenselijke situatie 
blijken, een voorkeur aangeven is nog niet mogelijk.

Beleidsbegroting pagina 18. We lezen hier dat de stichtingen Kunst en Cultuur en 
Oudsheidskamer geen sluitende exploitatie kunnen presenteren. Dit was in het 
verleden wel mogelijk. Weet u wat hiervan de reden is?

Met de stichtingen Oud Woudenberg en Kunst en Cultuur is de afspraak dat hun 
subsidies de huur, service en beheerkosten (inclusief indexering) van het Cultuurhuis 
dekken. De indexering van deze kosten is tot en met 2020 altijd opgevangen binnen 
het huidige subsidiebudget. Vanaf 2021 is het subsidiebudget niet meer toereikend 
om de indexeringskosten te vangen. Dit betekent dat vanaf 2021
jaarlijks cumulatief een bedrag moet worden toegevoegd aan deze subsidies.

Beleidsbegroting pagina 18. De zorgkosten zijn zoals bekend zeer fors. In het 
verleden wat het zeer lastig om goed te kunnen begroting omdat cijfers ontbraken. 
Kunt u ons een update geven of deze cijfers nu realistischer zijn en u dus ook beter 
kunt begroten?

De afgelopen jaren hebben we zeker meer zicht gekregen op de cijfers. Zo zijn 
zorgaanbieders in de regel eerder met het indienen van facturen en is ook meer 
gevoel van de verhouding tussen de maximaal beschikte zorg en de uiteindelijk 
verbruikte zorg. Door de ervaringen van de afgelopen jaren is meer zicht op dit 
zogenoemde uitnuttingspercentage gekomen. 

Wat lastig blijft is dat één client meer of minder, gezien de Woudenbergse 
schaalgrootte, een groot verschil kan maken in de uiteindelijke zorgkosten. Daarnaast 
maakt de veranderende inkoopsystematiek in eerdere vergelijkingsjaren en het feit 
dat nog onduidelijk is hoe de cliëntenaantallen zich dit jaar ontwikkelen als gevolg van 
corona, dat in de begroting 2021 wat betreft zorgkosten Jeugdzorg en Wmo sprake is 
van een voorzichtige inschatting. 

Beleidsbegroting pagina 20. Wederom wordt een hogere bijdrage gevraagd 
aangaande Coöperatie De Kleine Schans. Ook nu gaat het om hogere 
personeelslasten en indirecte kosten. Er is diverse keren aangegeven dat die 
kosten nu beter in control zijn. Waarom dat toch weer een forse overschrijding?

De Woudenbergse begroting gaat uit van constante prijzen. Dit houdt in dat voor het 
eerste jaar de budgetten worden bepaald en indien nodig geïndexeerd, maar deze 
indexering in de jaren erna in principe niet door getrokken wordt. Dit betekent dat 
jaarlijks bij de begroting het budget voor het komende jaar aangepast moet worden 
aan de loon- en prijsstijgingen. De bijstelling is daarmee geen overschrijding, maar 
een aanpassing als gevolg van cao-stijgingen en indexering. 

Beleidsbegroting pagina 56. De extra kosten voor ICT zijn fors. We zien dit bedrag 
steeds verder oplopen en we zien ook vaker dat de kosten hoger zijn dan begroot. 

Die verwachting delen we niet. De landelijke trend is dat ICT kosten blijven stijgen. Dit 
zien we onder meer in de benchmark M&I-partners (2019) waar het gemiddeld bedrag 
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We zijn uiteraard voor een betere en betrouwbare infrastructuur maar verwachten 
dat dit ook op termijn geld zou moeten opleveren. Heeft u die verwachting ook en 
zo ja wanneer kunt u dit realiseren?

per inwoner voor ICT in 2018 € 84 per inwoner is. De prognose is dat dit bedrag 
binnen 3 jaar met 5-8 euro stijgt, met name als gevolg van toenemende digitalisering 
en beveiliging.

Beleidsbegroting pagina 61. Hier staat dat u de OZB tarieven met 1.5% in 2021 
laat stijgen. Hoe moeten wij dan de 8.5% verhoging op pagina 5 interpreteren?

De verhoging van 8,5 % is een voorstel om het structureel tekort van circa € 1 miljoen 
al in 2021 structureel te verlagen met € 0,2 miljoen en die komt bovenop de 
voorgestelde inflatiecorrectie van 1,5%.

Beleidsbegroting pagina PA11. U voegt het perceel aan de Laagerfseweg toe. Het 
risicopercentage stelt u vast op 20%. Kunt u aangeven wat de risico’s van dit 
perceel zijn?

Bij de ingekomen stukken van de raad van maart 2020 heeft u kennis kunnen nemen 
van alle overwegingen. Basis is dat het perceel met de omliggende gronden van 
strategisch belang is voor de ontwikkeling van bedrijventerrein dan wel 
woningbouwgebied op deze locaties of als ruilgrond.
Het perceel staat voor ruim € 1,6 miljoen in de boeken van de gemeente. Het risico is 
klein (20 %) dat uiteindelijk dit perceel in de toekomst minder zal opbrengen dan in de 
boeken is opgenomen. 


