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Vraag Antwoord

1. Wij verwachten dat geen enkele gemeente de gemeentebegroting structureel 
sluitend krijgt, omdat deze problematiek niet lokaal, maar landelijk is. Door 
college en raad is daarom afgesproken de volgende volgorde te hanteren: 1. 
Meer geld van het Rijk. 2. Bezuinigingen en pas 3. Belastingverhoging. Onze 1e 
afgesproken stap is dus om extra budget los te krijgen van de regering. 

a. Wat is de inzet van het VNG bij het Rijk? 
b. Wat adviseert de VNG u om te doen qua presentatie van de begroting 

2021 e.v. in het kader van de onderhandelingen met het Rijk? Welke 
tactisch-strategische aanpak adviseren zij? Realistisch of optimistisch 
begroten? 

a. 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.

b. Gemeenten zijn autonoom en bepalen zelf welke ontwikkelingen zij meenemen in 
de begroting. De begroting dient reëel en structureel meerjarig sluitend te zijn. 
Hierover vindt afstemming plaats tussen de gemeenten en de toezichthouders. De 
toezichthouder beoordeelt begrotingen in zijn totaliteit en niet alleen op onderdelen. 
Zij kijken als financieel toezichthouder breder naar de diverse 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. 

2. U stelt nu een belastingverhoging voor van 8,5%. In de bij vraag 1 genoemde 
afspraak hebben wij afgesproken dat een belastingverhoging pas in beeld komt 
als stap 1 en 2 zijn doorlopen. 

a. Wat maakt dat u dit belastingverhogingsvoorstel nu, voor de andere 
twee punten, al voorstelt?

b. Hoe bent u op deze verhoging van exact 10 % uitgekomen? Welke 
berekening ligt hieraan ten grondslag? 

c. Welke effecten schat u in dat dit voorstel kan hebben op het 
enthousiasme van burgers om mee te doen aan de expertgroepen 
t.b.v. de bezuiningsopgaven, als zij zelf al direct aan de beurt zijn met 
10% belastingverhoging 2021 t.o.v. 2020?

d. Wat stellen wij vast als begroting: een niet-sluitende begroting met 
1,5% verhoging van de OZB en een herstelplan in het vooruitzicht of 
een sluitende begroting met een aanvullende 8,5% verhoging van de 
OZB?

e. Waarom is in paragraaf A (lokale heffingen) de aanvullende 8,5% nog 
niet opgenomen?

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%.

Om het structureel tekort in de begroting 2021-2024 op te lossen, wordt voorgesteld 
ingrijpende maatregelen te nemen. Deze ingrijpende maatregelen (bezuinigingen en 
OZB-verhoging) worden eerst voorgelegd aan de raad en na goedkeuring verwerkt in 
de begroting.  

3. De extra verhoging OZB 8,5% levert in 2021-2024 respectievelijk € 209, € 212, 
€ 215 en € 218 (x 1.000) op. Wat zijn deze bedragen als deze OZB verhoging 

2021 : €    0
2022 : circa € 209.000
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een jaar wordt uitgesteld? 2023 : circa € 212.000
2024 : circa € 215.000

4. U boekt een taakstellende bezuiniging in op programma 5 
dienstverlening/bedrijfsvoering. De stelpost is ingeboekt vanaf 2022 op 

€ 35.000. 
a. Hoe komt u aan dit bedrag? Welke berekening ligt hieraan ten 

grondslag? 
b. Aan welke posten denkt u op voorhand? 
c. Wat is dit nominale bedrag uitgedrukt in percentage % ten opzichte 

van de totale uitgaven?  Kunt u ons dat voorrekenen? 
d. Waarom wordt deze stelpost ingeboekt per 2022, en waarom niet al 

per 2021?
e. Het college boekt tot en met 2023 in dat mensen langdurig ziek blijven. 

Daarvoor wordt 25.000 euro meer geld gereserveerd. Welk probleem 
speelt er op dit moment, dat u nu al inschat dat deze kosten tot 2023 
doorlopen?

f. Denkt u -met de kennis van nu – een besparing in te kunnen boeken op 
het ziekteverzuim? Zo ja, hoeveel?

g. Denkt u – met de kennis van nu – een besparing in te kunnen boeken 
op inhuur externen? Zo ja, hoeveel?

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 van de bezuinigingsdialoog 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 dan 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. 

Voor wat betreft het ziekteverzuim laat de personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds 
zien dat de verwachting is dat langdurig verzuim bij gemeenten blijft stijgen. De 
verwachting is  dat vanwege de huidige disbalans prive-werk er ook een “ nieuwe “ 
groep bij komt met klachten. Andere oorzaak is ook een ouder wordende bezetting: 
oudere werknemers zijn minder vaak ziek, maar als ze ziek zijn dan vaak voor langere 
tijd. De gemeentelijke organisatie van Woudenberg kent al langjarig een 
ziekteverzuim dat onder het landelijke gemiddelde ligt en ook iets onder de gewenste 
norm. In 2020 zien we dat het ziekteverzuim oploopt. We gaan ervan uit dat dit in 
2021 nog zal doorwerken. Om die reden is eenmalig extra budget geraamd. We gaan 
ervan uit dat we de jaren daarna weer op het landelijk gemiddelde uitkomen. Een 
besparing op het ziekteverzuim is gelet op de overwegingen hierboven niet haalbaar. 

Voor de inzet van externe inhuur verwijzen wij naar Paragraaf E bedrijfsvoering. Hierin 
beschrijven onze visie op inzet van vast en flexibel personeel. Dekking van flexibel 
personeel vindt grotendeels plaats vanuit project- en tijdelijke budgetten. Een 
besparing levert geen structureel voordeel in de begroting op. 

5. Het college kiest ervoor de te verwachten indexering van loonkosten niet door 
te voeren in de begroting vanaf 2022. Ook andere kosten (zoals kosten derden 
en energiekosten) worden niet geïndexeerd. 

a. Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat Woudenberg bij het 1e 
begrotingsjaar een indexering toepast en de overige begrotingsjaren niet. Deze 
methodiek wordt zowel voor de uitgavenkant als de inkomstenkant van de begroting 
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a. Graag ontvangen wij een nadere toelichting van de keuze om de 
verwachte stijgingen van loonkosten vanaf 2022 niet op te nemen in 
de begroting (pag. 3 van de begroting). 

b. Hoe verhoudt deze keuze zich tot de tabel van risico’s op PA-10 van de 
begroting, waar het risico van een tekort uit de algemene uitkering met 
noodzaak tot bezuinigen tot gevolg wordt geraamd op 40% met een 
totaalbedrag van 425.000 euro?

toegepast. Deze methodiek wordt al jaren lang toegepast.
Gemeenten hebben de keuze uit 2 opties:
Optie 1: De methodiek die Woudenberg toepast => 1e begrotingsjaar indexering en 
de overige 3 begrotingsjaren geen indexering. Zowel uitgaven als inkomsten.
Optie 2 : Alle 4 begrotingsjaren indexering. Zowel uitgaven als inkomsten.

b. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene uitkering is voor 2021 rekening 
gehouden met indexering en vanaf 2022 geen indexering. De omvang van het risico 
ad. € 425.000 is daarop gebaseerd (de hoogte van de algemene uitkering in 2021). 

6. Waarom is de opdracht aan de dialooggroep van programma 1 zonder 
indexatie opgenomen, terwijl hun opdracht in werkelijkheid wel oploopt tot 1,5 
miljoen in 2024?

Doordat onder andere sprake is van meerjarige afspraken, kan de financiële opgave in 
2022 niet volledig geëffectueerd worden. Zodoende hebben we gekozen voor een 
ingroei pad dat begint bij bezuinigingen van € 720.000 in 2022 en welke oploopt tot € 
1,5 miljoen in 2024.

7. De extra gelden vanuit het Rijk voor inburgering worden meteen doorgezet 
naar deze post. Ligt daar een analyse aan ten grondslag? Zo ja, mogen we die 
ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Dit zijn geoormerkte gelden en zijn daarom meteen doorgezet naar deze post.

8. Waarom staat in de tabel op pag. 17 een negatief bedrag achter de post 
overhead sociaal domein, terwijl dit in de uitleg op pag. 21 wordt 
gepresenteerd als een meevaller? 

Op pagina 17 is voor de post overhead sociaal domein inderdaad een nadeel 
opgenomen. Het is een verschuiving van personeelskosten/loonkostenverdeling welke 
eerst in programma 5 was opgenomen en nu in programma 1 voor € 26.000. Deze 
verschuiving resulteert in een nadeel in programma 1 en is als voordeel in programma 
5 terug te zien.

9. Via de algemene uitkering wordt voor 2021 incidenteel € 10.000 beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van het sportakkoord. Waarop is deze bijdrage 
gebaseerd? Is dit een verplichting?

Deze bijdrage betreft een SPUK-regeling van het rijk en betreft het uitvoeringsbudget 
voor het Sportakkoord. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op het aantal 
inwoners van de gemeente. Woudenberg heeft ervoor gekozen een Sportakkoord op 
te stellen, in samenwerking met sportverenigingen en maatschappelijke partners. Het 
beschikbaar gestelde geld dient te worden uitgegeven ten behoeve van de uitvoering 
van dit Sportakkoord.

10. Vanuit de regio Amersfoort was verdeeld over vier jaren gezamenlijk een 
bedrag van € 8 miljoen extra nodig voor Jeugdzorg. Voor Woudenberg komt dit 
neer op € 338.192 over de totale contractperiode van vier jaar. Van dit bedrag 
heeft € 108.850 betrekking op 2021 en € 25.958 op 2022. Waar komt de rest 
van het bedrag vandaan?

De rest van het bedrag ziet op 2019 en 2020 en is reeds in de zomernota 2020 
verwerkt.

11. We lezen op blz. 21 dat de subsidies voor stichting kunst en cultuur, de 
oudheidskamer en Coöperatie De Kleine Schans niet meer toereikend zijn. 
Deze worden met dat argument verhoogd.

a. Is deze automatische verhoging een verplichting of een keuze? Graag 
een toelichting voor alle drie de subsidieontvangers. 

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 op te vangen. Dit betekent dat vanaf 2021
jaarlijks cumulatief een bedrag moet worden toegevoegd aan deze subsidies. 
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b. Als het een keuze is graag aangeven waarop die keuze is gebaseerd. 
c. Als het een verplichting is graag aangeven waar die verplichting 

vastligt. 
De verhoging van de subsidie aan Coöperatie De Kleine Schans is het gevolg van loon- 
en prijsstijgingen. 

12. Onder het kopje Door decentraliseren beschermd wonen lezen we dat 
Veenendaal er voor heeft gekozen de Regio Eemland te verruilen voor de regio 
Food Valley. Waarom heeft Veenendaal hiervoor gekozen en wat kan het 
college hiervan leren? 

Veenendaal werkt op het gebied van jeugdzorg en wmo al samen met de gemeenten 
in de regio Food Valley, behalve wat betreft beschermd wonenGemeente Veenendaal 
heeft besloten om dit nu ook samen met de Food Valley gemeenten te doen. Dit is 
een langdurig proces waarbij ook de VNG is betrokken. Gezien de samenwerking van 
de gemeente Woudenberg in de regio Amersfoort op het sociaal domein en de 
regionale indeling voor Wmo en Jeugdzorg, levert dit voor Woudenberg geen 
leerpunten op. 

13. Op pag. 31 staat een heel verwarrende toelichting op de post groot onderhoud 
watergangen. Kunt u een heldere toelichting geven van welke opties u zag en 
voor welke optie uiteindelijk is gekomen? Daarmee hopen we meteen ook te 
begrijpen hoe het bedrag is opgebouwd dat nu is opgenomen in de begroting. 

Jaarlijks stond er een bedrag van € 12.500 voor groot onderhoud watergangen in de 
begroting. Hiermee kunnen de kapitaalslasten voor het groot onderhoud watergangen 
gedekt worden. Echter omdat baggeren onderhoud betreft, en geen investering, 
moeten deze kosten direct afgeschreven worden. Het voorstel is om de 
werkzaamheden 2 jaar uit te stellen naar 2023 en te dekken uit de reserve riolering.
Hierdoor is dit in de begroting als volgt aangepast.

                                                    2021          2022          2023          2024
Verlaging budget                         12.500       12.500       12.500       12.500
Dekking via voorziening riolering           0               0     120.000               0
Kosten baggeren                                  0               0    -120.000
Totaal                                         12.500       12.500       12.500       12.500

De dekking van groot onderhoud watergangen uit het waterplan (voorziening 
riolering) is reeds voor € 60.000 (50%) voorzien. De andere € 60.000 wordt gedekt uit 
de ruimte in de voorziening riolering.

14. U verwacht in 2021 een tariefstijging van 15 euro voor de afvalstoffenheffing. 
a. Hoe komt u aan dit bedrag? 
b. Klopt het dat alleen voor de eenmalige tegenvaller in 2019 een 

raadsbesluit is genomen? 
c. Zo ja, waarom gaat u een eenmalig tekort over 2019 ad. € 10 vanaf 

2021 structureel opnemen in het tarief van € 215 naar € 225? 
d. Klopt onze indruk dat een incidentele tegenvaller gebruikt wordt voor 

het creëren van structurele inkomsten? Zo nee, waarom niet?  

-a. Dit bedrag is berekend op basis van de nieuwe begrotingen 2021 van de AVU en 
ROVA en onze eigen kosten. Dit afgezet tegen het te verwachten aantal huishoudens 
per 1-1-2021. 
-b+c. Het is juist dat alleen voor de éénmalige tegenvaller van 2019 (€ 243.816) een 
raadsbesluit is genomen. Het besluit is om het tekort van 2019 via tijdelijke verhoging 
(€ 10) van het vastrecht afvalstoffenheffing voor de jaren 2020 tot en met 2023 te 
verhalen op de huishoudens. Deze € 10 is verwerkt in 2020 in het tarief vastrecht 
tarief van € 210.  De € 15 verhoging in 2021 is gebaseerd op nieuwe tegenvallers bij 
de kosten maar vooral op tegenvallers aan de inkomsten kant.
-d. De extra € 10 loopt totdat de incidentele tegenvaller van 2019 volledig is 
verrekend. Mochten de resultaten op het product afval er voor zorgen dat het tekort 
eerder dan 2024 is gecompenseerd dan kan de € 10 extra ook eerder vervallen.

15. Wat is de reden dat het college recent heeft besloten het perceel aan de  Bij de ingekomen stukken van de raad van maart 2020 heeft u kennis kunnen nemen 
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Laagerfseweg voorlopig niet te verkopen? (risicopost 320.000 euro) 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. 

16. Uit het wegenbeheerplan blijkt nu al dat er structureel tekort is voor het 
onderhoud, daarom is er structureel € 35.000 extra nodig vanaf 2021. U stelt 
voor om dit uit de reserve wegen te halen.

a. Welke onderbouwing in posten kunt u geven waarvoor deze reserve 
wegen nodig was?

b. Waarom bent u een probleem aan te vooruitschuiven door deze 
reserve op niet te lange termijn op te maken en juist voor deze reserve 
vanaf 2021 niet meer jaarlijks een bedrag toe te voegen voor 
onderhoud (terwijl de wegen wel (door tegenvallers extra) slijten enz.)?

De Raad heeft in de begroting van 2020 reeds besloten over de dekking van het 
wegbeheerplan (2019-2023) na aftrek van het onderhoud ivm investeringen in de wijk 
Laanzicht Oost en de Nico Bergsteijnweg (zie beleidsbegroting 2020, paragraaf 
kapitaalgoederen blz PA-19&20). Bij het opstellen van het volgende wegbeheerplan 
wegen voor de jaren 2024 en verder zal er een nieuwe berekening worden gemaakt 
van de kosten voor de jaren 2024 en verder.

17. Waarom neemt u in programma 1 van de begroting een stelpost op voor 
jeugdzorg en wmo van € 720.000? Dit terwijl is afgesproken dat de 
bezuiningsdialoog moet gaan over het hele programma 1 samenleving, kortom 
u had toch gewoon een stelpost bij programma 1 kunnen opnemen van € 
720.000? 

De stelpost die in programma 1 financieel verwerkt is, is de bijstelling die we 
verwachten ten aanzien van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo op basis van de 
doorrekening van de jaarcijfers 2019. Onder andere naar aanleiding van de 
verwerking van deze stelpost kwamen we tot de conclusie dat vergaande maatregelen 
nodig zijn om de inkomsten en uitgaven (in programma 1) meer in balans te brengen. 
Met de taakstelling welke wordt voorgesteld voor de bezuinigingsopgave hebben we 
willen aansluiten bij het bedrag van bovengenoemde bijstelling. 

18. Nota herschikking reserves: wat zijn de consequenties voor de begroting als 
niet een bedrag van € 1.206.724 uit de reserve kapitaallasten Cultuurhuis 
wordt gehaald, maar respectievelijk een bedrag van i € 1.606.274, ii € 
1.706.274 of iii € 2.023.859? 

1) € 1.606.274 => extra last in 2021 € 73.000/ 2022 € 65.000/ 2023 € 57.000/ 2024 € 
49.000
2) € 1.706.274 => extra last in 2021 € 92.000/ 2022 € 84.000/ 2023 € 76.000/ 2024 € 
68.000
3) € 2.023.859 => extra last in 2021 € 147.000/ 2022 € 139.000/ 2023 € 132.000/ 
2024 € 124.000

19. Nota stille reserves 2020. Er wordt € 145.000 uit de reserve 
dorpsvoorzieningen gehaald. Welke onderbouwing geeft u hiervoor?

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 
dorpsvoorzieningen. 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. 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.

20. In 2020 zijn veel extra kosten gemaakt voor het oplossen van het WOZ dossier. 
Deze kosten zullen voor een deel verhaald worden op de gemeente 

De te verhalen kosten zijn niet meegenomen in de begroting. Deze hebben betrekking 
op 2020 en zullen, indien bekend, zoveel mogelijk verantwoord moeten worden in 
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Scherpenzeel. Is dit meegenomen  in de begroting? boekingsjaar 2020.


