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Vraag Antwoord

Begroting, p. 2, 4, 5: Deze begroting presenteert een tekort in programma 1 van 
€1.095.000 in 2021 aflopend naar €995.000 en in programma 5 oplopend van 
€520.000 in 2021 naar €1.383.000 in 2024. U stelt een bezuiniging voor van 
€720.000 op het sociaal domein en €35.000 oplopend naar €100.000 in 2024 in 
programma 5 en voor dat programma is dat afhankelijk van de uitkomsten van de 
bezuinigingsdialoog. 

 Wat zijn de argumenten om deze bedragen als uitgangspunt te nemen 
voor de opdracht aan de ambtelijke organisatie?

 En wat zijn voor u de (technische/cijfermatige) argumenten om bij een 
oplopend tekort in programma 5 (beduidend) minder te besparen op dat 
programma?

Het oplopend tekort in programma 5 wordt niet veroorzaakt door oplopende kosten 
dienstverlening en bedrijfsvoering maar door de stelpost “effect herijking 
gemeentefonds” van € 660.000. Dit betreft een te verwachten korting van het rijk, 
welke in programma 5 als stelpost (minder inkomsten) is verwerkt. 

De verwachting is dat een structurele bezuiniging op taken van de gemeente (bijv als 
gevolg van uitkomsten van de bezuinigingsdialoog over programma 1) ook gevolgen 
heeft voor het niveau van dienstverlening en bedrijfsvoering in de gemeente. 
Vooruitlopend hierop hebben wij bezien wat haalbaar lijkt om vooruitlopend op die 
uitkomsten in te boeken als bezuinigingstaakstelling op programma 5. Omdat de 
uitkomst nog niet bekend is, liggen hier geen cijfermatige berekeningen op basis van 
de omvang van dit programma onder. 

Zoals eerder gemeld zien wij zonder vermindering van taken geen ruimte voor 
bezuinigingen op het personeelsbudget. De benchmark van het A&O fonds laat zien 
dat wij relatief een lagere formatie hebben ten opzichte van andere vergelijkbare 
gemeenten. Het medewerkersonderzoek laat al meerdere jaren zien dat juist de 
werkdruk onder medewerkers (ook ten opzichte van andere gemeenten) als relatief 
hoog wordt ervaren.  

Begroting pag. 5: U stelt een verhoging voor van de OZB van 8,5 %, waarmee deze 
met 10% omhoog gaat, incl. de inflatiecorrectie. Wat zijn de argumenten om nu 
deze forse verhoging voor te stellen, terwijl de bezuinigingsdialoog nog opgestart 
moet worden? Op basis waarvan onderbouwt u het genoemde percentage? 

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 extra te verhogen met 8,5%.

Begroting, p.13: Wat zijn de bevindingen van de transformatiemanager en welke 
effecten verwacht u voor Woudenberg?

De belangrijkste algemene bevindingen van de transformatiemanager over de teams 
van alle regiogemeenten zijn:
 Een aantal teams kampt met capaciteitsproblemen. Dit leidt tot langere 

wachttijden voor het afhandelen van binnenkomende vragen en meer 
doorverwijzingen naar geïndiceerde zorg doordat het sociaal team minder tijd 
heeft om zelf begeleiding te bieden. Voor het sociaal team Woudenberg geldt dat 
de capaciteitsproblemen beperkt zijn. Wel blijft door een toenemende zorgvraag 
de druk op het sociaal team hoog.

 De functie ‘eigen begeleiding door het sociaal team’ wordt in de regio verschillend 
ingericht. Regiobreed wordt gedeeld dat deze functie verder versterkt kan worden 
en uniformer kan worden ingericht. Voor het sociaal team Woudenberg geldt dat 
er in vergelijking met de regio nu al veel begeleiding door het sociaal team zelf 
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geboden wordt. Maar dat ook hier de wens is om minder door te verwijzen naar 
zorgaanbieders voor ambulante begeleiding en dat het sociaal team dit nog meer 
zelf wil gaan bieden. Met als doel dat de zorg integraler, nabijer en efficiënter 
wordt. 

 De vraagverheldering van met name complexe jeugdzorgproblematiek kan nog 
verder doorontwikkeld worden. Dit wordt gekoppeld aan de gezamenlijke 
transformatieagenda met de BSA. De BSA wil met gebiedsgerichte ambulante 
teams gaan werken, die nauwer gaan samenwerken met de lokale teams. Deze 
gebiedsgerichte ambulante teams gaan ook in Woudenberg met het sociaal team  
samenwerken. Het is de bedoeling dat cliënten daardoor eerder op de juiste plek 
komen en nabijer geholpen worden.

 De uitwisseling/kennisdeling tussen de sociale teams in de regio kan versterkt 
worden. Samen met de teammanagers, waaronder die van Woudenberg, gaat de 
transformatiemanager kijken op welke manier een efficiënte, toekomstbestendige 
samenwerking kan worden opgezet. 

Begroting p.20: De Kleine Schans:
 In hoeverre betreft de verhoging van de subsidie (€105.900) een structurele 

verhoging, en voor welk deel is deze eventueel incidenteel?
 Wordt de Kleine Schans ook meegenomen in een mogelijke (taakstellende) 

bezuiniging? Welke mogelijkheden ziet u daarvoor?

De verhoging van de subsidie is structureel aangezien deze voortkomt uit loon- en 
prijsstijgingen. 
Coöperatie De Kleine Schans is onderdeel van programma 1 en wordt als gevolg 
daarvan meegenomen in de bezuinigingsdialoog. Het is aan de dialooggroep om 
besparingsmogelijkheden te onderzoeken.

Begroting pag.21: Er vinden verschuivingen plaats in de loonkosten die aan 
programma’s worden toegekend. Kunt u aangeven wat de onderbouwing daarvoor 
is?

Per medewerker wordt gekeken wat zijn hoofdtaken zijn en aan die 
hoofdtaken/producten worden de salariskosten toegerekend. Bij wijzigingen in het 
personeelsbestand, loonkosten of taken ontstaan er verschuivingen van loonkosten.

Begroting, p.31: In hoeverre klopt de veronderstelling dat u twee mogelijkheden 
noemt voor het groot onderhoud van watergangen: wel of niet samenwerken met 
het waterschap? Samenwerking zorgt voor gedeelde kosten. Niet samenwerken 
betekent dat de kosten €120.000 hoger zijn. Waarom kiest u voor niet 
samenwerken met het project met het waterschap?

Samenwerken met het waterschap is alleen mogelijk als de financiële middelen 
hiervoor in 2021 beschikbaar zijn. Gezien dit in de huidige begroting niet het geval is, 
wordt voorgesteld de werkzaamheden uit te stellen met 2 jaar. Het gevolg hiervan is 
dat samenwerking met het waterschap dan niet meer mogelijk is, omdat het 
waterschap in 2021 in Woudenberg gaat baggeren.
Indien er wel financiële middelen beschikbaar gesteld worden in 2021 kunnen  de 
werkzaamheden wel in samenwerking met het waterschap uitgevoerd worden.

Begroting, p.31: De kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups worden 
niet meer begroot. Verwacht mag worden dat deze kosten zullen terugkomen; is 
het niet realistisch dat wel te doen? Graag een toelichting.

Voor 2021 zijn de kosten nog begroot. Er is geld begroot voor een driejarig 
bestrijdingsplan lopend t/m 2021. Uit de evaluatie van dec. 2021 zal blijken of 
bestrijden voor 2022 t/m 2024 wordt geadviseerd, welke methode en de kosten. Het is 
te vroeg om nu al een rationeel advies te kunnen geven.

Begroting, p. 43: Woningbehoefteonderzoek(WBO): Kunt u aangeven welke 
besparing we realiseren als de WBO eens in de 4 jaar wordt gedaan?

Het uitvoeren van het WBO eens in de 4 jaar is vanwege de laddertoets niet mogelijk. 
Het WBO is namelijk mede noodzakelijk wanneer er een laddertoets uitgevoerd dient 
te worden. De Ladder is van toepassing op woningbouwplannen die worden 
aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit is een verplichting vanuit het Rijk. 
Indien er gekozen wordt voor een langere tussenperiode tussen de woningbehoefte-
onderzoeken, bijvoorbeeld eens per 4 jaar, dan zijn er geen actuele behoeftecijfers 
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beschikbaar om een eventuele laddertoets uit te voeren. Daarnaast is het zonder 
behoeftecijfers ook veel lastiger om een woningbouwproject te realiseren waarbij er 
ook echt gebouwd wordt naar de behoefte en er niet gebouwd wordt voor leegstand. 
Het onderzoek is al een minimaal onderzoek.  

Begroting, p. 48, 49,57: Al een aantal jaren wordt de dienstverlening meer 
gedigitaliseerd. Dat brengt kosten met zich mee bijvoorbeeld hardware, software 
en implementatie maar (op termijn) ook besparingen in de vorm van minder papier 
en werkprocessen minder medewerkers. In hoeverre kunt u de kosten en 
besparingen specificeren?

Er is sprake van besparing als gevolg van digitalisering. Het budget van bijvoorbeeld 
kopieer-/printkosten en reiskosten woon/werkverkeer (thuis werken) is naar beneden 
bijgesteld. Deze kosten/besparingen zijn verder niet gespecificeerd. 

Begroting, p. 61, 62, 63: Toeristenbelasting. Deze is behoorlijk lager dan het 
landelijk gemiddelde (1,82 pppn). Kunt u aangeven welke extra inkomsten worden 
gerealiseerd met een verhoging van resp. 5% en 10% Tevens de extra inkomsten 
als we uitgaan van het landelijk gemiddelde (€1,82 pppn).

De opbrengst voor 2020 is geraamd op € 200.000. 5% verhoging geeft € 10.000 extra 
inkomsten raming en 10% € 20.000. 
Verhogen naar € 1,82 is een verhoging met 36% en zal zorgen voor een extra raming 
van € 70.000. 
Werkelijke inkomsten hangt natuurlijk altijd af van het aantal overnachtingen c.q. jaar 
en seizoen plaatsen.

Begroting, p. 65 en 66: Er wordt aangegeven dat de ‘nieuwe reserve duurzaamheid 
(€ 15.000) gebruikt kan worden voor het ‘energieloket’:
 Welke nieuwe reserve wordt hier bedoeld?
 Hoe moeten we dit begrijpen in het licht van de financiële paragraaf bij de 

oplegger duurzaamheid en het raadsbesluit dat de daarin genoemde bedragen 
ook daadwerkelijk gereserveerd worden voor de uitvoering van het 
duurzaamheidsplan? 

 Waar kunnen we het daarin genoemde jaarlijkse bedrag van €9000, de € 
15.000 voor klimaatdoelstellingen terugvinden in de begroting?

En het daarin genoemde budget vanuit het rijk (uit de decembercirculaire 
van 2019) van € 202.101 voor de transitievisie warmte?  

 in de raad is besloten dat SDW jaarlijks voldoende middelen ter beschikking 
krijgt. Hoe is dit in de begroting verwerkt? (O.a. het benodigd budget van 
minimaal € 15.000 voor het project energie in Woudenberg’?)

 Hier wordt, zoals door u besloten bij de jaarrekening 2019, de 
bestemmingsreserve duurzaamheid bedoeld. Deze is gevuld met de uitkering die 
is aangekondigd in de decembercirculaire 2019 .

 Deze bedragen zijn gereserveerd in de bestemmingsreserve duurzaamheid en 
beschikbaar voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan. In het 
uitvoeringsprogramma aanpak duurzaamheid zal  meer duidelijkheid komen over 
hoe het geld besteed gaat worden.

 De €9000 staat opgenomen in de begroting bij programma 4 als structurele 
uitgaven. In de voorjaarsnota hebben we aangegeven dat de €15.000 voor 
klimaatdoelstellingen wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve. 

 Financiering van Energie in Woudenberg verloopt via de gemeente. Kosten die 
SDW voor dit project maakt, worden vooraf aangegeven en kunnen na 
goedkeuring bij de gemeente gefactureerd worden. 

Bezuinigingsdialoog: U wilt nu alleen een bezuinigingsdialoog starten over 
programma 1. Dit in weerwil van aangenomen motie(s) op 2 juli jl. Kunt u nader 
onderbouwen waarom nu geen dialoog te starten over de programma’s 2 t/m 4, 
terwijl toch voorzien kan worden dat bezuinigingen in deze programma’s 
noodzakelijk zijn om aan de grote besparingsopgave te voldoen?

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 
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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.

Bezuinigingsdialoog: In uw voorstel is de gemeenteraad pas ‘aan het eind’ 
betrokken bij de dialoog. Heeft u overwogen om de raad ook tijdens het proces 
veel meer te betrekken? Kunt u uw antwoord nader toelichten? Wat verstaat u in 
dit kader onder ‘zo goed en efficiënt mogelijk betrekken van de raad?’

De raad heeft een rol aan de voorkant wanneer hij het college opdracht geeft om een 
interactief proces te organiseren en beslist over de kaders bestaande uit de financiële 
opdracht en no go’s aan het begin van het proces.  
Tijdens het proces is de raad betrokken middels de commissie van begeleiding.
Iedere fractie vaardigt een lid voor deze commissie af. De commissie bestaat 
daarnaast uit de ambtelijk opdrachtgever, de projectleider en de Chef de Dossier. De 
commissie van begeleiding komt gedurende het proces een aantal keer bij elkaar en 
wordt dan bijgepraat over de ontwikkelingen. Zo blijft de raad gedurende het traject 
goed en efficiënt aangesloten bij het proces. 

Bezuinigingsdialoog: bij de vorige dialoog is er ook kritiek geweest op de wijze 
waarop deze is gevoerd, bijv. op het tijdsbeslag dat het proces vraagt van de 
deelnemers. Ook dat de deelnemers over het algemeen niet kunnen (en willen) 
oordelen over de inhoud en achtergronden van andere stakeholders. In hoeverre 
heeft u de ‘lessons learned 2013’ meegenomen naar de nu voorgestelde opzet? In 
hoeverre neemt u daarbij het gegeven mee dat de besparingsopgave nu een veel 
grotere is dan in 2013, waardoor de kans op ‘succes’ een buitengewone 
uitdagende opdracht is voor de ‘expertgroep(en)’?

Bij de nu voorgestelde opzet hebben we de door u genoemde kritiekpunten uit de 
vorige dialoog nadrukkelijk meegewogen. Echter, omdat de besparingsopgave nu nog 
aanzienlijker is, zijn wij van mening dat zo mogelijk nog meer dan in 2013 het voeren 
van een dialoog op de voorgestelde wijze de enige manier is om tot gedragen 
voorstellen te komen die aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de 
inwoners, organisaties en partners. Dit vraagt van de deelnemers inderdaad een 
aanzienlijke investering zowel in tijd als in het luisteren naar elkaar, het uitwisselen 
van visies en het afwegen van belangen. Maar een dergelijke besparingsopgave is nu 
eenmaal niet in korte tijd of met een enkel gesprek op te lossen. 

U geeft aan dat de kosten van de bezuinigingsdialoog €25K bedragen. Dat is echter 
buiten de kosten van projectleider, de Chef de Dossier en de Co. En excl. de kosten 
van andere betrokken medewerkers (communicatie, financiën, beleid, etc.). We 
gaan ervan uit dat u een projectorganisatie opzet. 
 Kunt u een realistische inschatting aangeven van de uren die daarmee 

gemoeid zijn en welke kosten daarmee gepaard gaan?
 Wat betekent deze aanpak voor de belasting van het gemeentelijk apparaat en 

in hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de gemeentelijke organisatie deze 
extra belasting aan kan? (Staat de ambtelijke capaciteit al niet te zeer onder 
druk?).

Op basis van de dialoog van 2013 schatten we in dat de dialoog in totaal 1000 
manuren vraagt van projectleider, Chef de Dossier, Co en andere betrokken 
medewerkers (communicatie, financiën, beleid, etc.). De kosten die hiermee gemoeid 
zijn komen neer op ongeveer € 80.000. Een deel van deze kosten worden gedekt uit 
het projectbudget van € 25.000. Sommige leden van het project krijgen tijdelijk een 
urenuitbreiding om hun werkzaamheden voor de dialoog met hun eigen 
werkzaamheden te combineren. Deze extra uren worden gedekt uit het budget.

Het ambtelijk apparaat staat inderdaad reeds onder druk. De noodzaak om tot 
bezuinigingsvoorstellen te komen, voegt, voor welke aanpak er ook gekozen wordt, 
extra druk toe. Er zullen de komende maanden dan ook keuzes gemaakt moeten 
worden in de prioritering en dit kan effect hebben op de voortgang van bepaalde 
ontwikkelingen. Wij hebben er echter vertrouwen in dat middels herprioritering en in 
sommige gevallen urenuitbreiding de gemeentelijke organisatie deze extra belasting 
aankan.

Bezuinigingsdialoog: We mogen verwachten dat de Covid19 maatregelen tijdens 
de gehele periode van de dialoog van kracht zullen blijven. Heeft u alternatieve 
aanpakken voor de dialoog op het oog? Waar denkt u aan in dat kader?

De Covid 19 maatregelen hebben inderdaad invloed op de uitvoering van de dialoog 
en daar houden wij rekening mee in de opzet. Wanneer de groep groter is dan volgens 
de maatregelen mag, is opsplitsen in kleinere groepen een mogelijk alternatief. Maar 
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wij zijn ook bezig met het uitwerken van scenario’s om de dialoog eventueel (deels) 
digitaal te laten plaatsvinden.

Bezuinigingsdialoog: Heeft u andere aanpakken overwogen? Er zijn ook gemeenten 
die voor deze grote opgaven voor een meer sturende aanpak kiezen. Daarbij 
kunnen taskforces en werkgroepen ook met organisaties en bewoners ingevuld 
worden. Oftewel het College aan het stuur, samen met de ambtelijke organisatie 
en inbreng vanuit het maatschappelijk veld. Graag vernemen wij in hoeverre u 
daarover heeft nagedacht en u zich daarover heeft laten adviseren. En wat uw 
afwegingen zijn geweest om toch een vergelijkbare dialoog als in 2013 te kiezen, 
terwijl de opgaven nu veel omvangrijker en complexer zijn.

Wij zijn hebben andere aanpakken overwogen. Echter, juist omdat de opgave 
omvangrijker en complexer is, zijn we ervan overtuigd dat het aan de 
belanghebbenden is om middels het voeren een gezamenlijk gesprek, waarbij eerst 
tot een gedeelde visie wordt gekomen en vervolgens wordt gekeken hoe het anders 
en minder kan, de enige manier is om tot gedragen voorstellen te komen die 
aansluiten bij en rekening houden met de behoeften en mogelijkheden van de 
inwoners, organisaties en partners.


