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kwantificeer je deze naar een bedrag en is het daarmee niet een redelijk subjectief 
bedrag?

kwantificeerbare voorstellen benadrukken en bij de ambtelijke reactie op de 
voorstellen zal dit ook extra aandacht krijgen. 

Algemeen Dienstverlening en uitvoering: College geeft aan dat er steeds 
meer taken bijkomen en toch geeft u een taakstellende bezuiniging mee te willen 
geven. Is dat correct.

Ja. 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 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. 

Wordt hiermee de bedrijfsvoering voor het uitvoeren van taken niet op het spel 
gezet, met, mogelijk, het niet meer kunnen uitvoeren van taken? cq. Prioriteiten 
stellen en dat er mogelijk óf werk blijft liggen óf met veel vertraging doorkomt. Is 
daar een risico analyse van te geven.

De taakstellende bezuiniging op programma 5 is ingeboekt vanaf 2022 oplopend naar 
2024. In 2021 komen wij, mede aan de hand van de uitkomsten van de 
bezuinigingsdialoog, tot uitwerking van voorstellen voor het behalen van deze 
taakstelling. Een risico-analyse maakt daar onderdeel van uit.

Algemeen: Starten met bezuinigingsdialoog over programma 2 t/m 4 – 
najaar 2021 – 
Kan de raad een taakstellend bedrag meegeven voor programma 2/tm4 om toch te 
starten met de dialoog?

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.

Algemeen Inkomsten verhogen door extra stijging OZB met 8,5% in 2021: 
U geeft aan de OZB te verhogen, is er naast de OZB naar andere belastingen en 
heffingen gekeken om te verhogen, bijvoorbeeld de toeristenbelasting etc, etc?

Er is naast de OZB ook gekeken naar andere belastingen en heffingen. Leges en 
heffingen mogen niet meer dan 100% kostendekkend zijn en komen daardoor niet in 
aanmerking.
Naast de OZB kunnen alleen de toeristenbelasting en hondenbelasting extra verhoogd 
worden. Er wordt nu voorgesteld alleen de OZB extra te verhogen.
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Klopt het, globaal, dat een verhoging van 10% van de toeristenbelasting, zonder 
corona effect, ongeveer 20.000 euro kan opleveren.

Dit klopt. Maar ook zonder Corona kunnen de werkelijke inkomsten schommelen.

Dient u eerst ook niet de herijking van het gemeentefonds af te wachten om te 
bepalen in welke mate de belastingen zouden moet worden verhoogd

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%.

Er wordt gesteld door het verhogen van de OZB, alle inwoners bijdragen aan het 
vermijden van teruggang van het voorzieningenniveau. Puur sec is deze bewering 
onjuist, te weten dat huurders geen OZB belasting betalen. Zijn er methodes om 
de pijn bij iedereen te leggen?

Er zijn geen andere methodes. OZB is de enige belasting om meer inkomsten te 
genereren. Huurders betalen indirect mee via de huurprijs.

Infographic: Waarom is er voor gekozen om de inkomsten en de uitgaven niet bij 
elkaar weer te geven waardoor duidelijk zichtbaar zou worden wat het tekort is. Nu 
lijkt het ons inziens dat mensen geen goed en compleet beeld krijgen in één 
oogopslag. Waarom niet concreet in euro’s wat het tekort is? (rekensom).

De infographic 2021 is qua opzet hetzelfde als de infographic 2020.
Er is voor gekozen in deze infographic extra aandacht te besteden aan de 
maatregelen om het tekort op te lossen.
Uw suggestie om het tekort in cijfers duidelijker zichtbaar te maken in de infographic 
zullen wij meenemen bij het samenstellen van volgende infographic’s.

04 beleidsbegroting

Pagina 12; wettelijke ontwikkeling; hier wordt gesteld dat een deel van zorgvragers 
over kan gaan naar de wlz; financiële gevolgen nog niet duidelijk. Hoe kan dat? Het 
staat over een paar maanden te gebeuren?

Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor het onderzoeken wie 
in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ. Gemeenten zijn daarmee niet de 
bepalende partij of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ en voor ons 
is het nu niet duidelijk over welke aantallen inwoners het kan gaan noch de financiële 
gevolgen.

Pagina 15; waar is de norm op gebaseerd in de tabel? (geldt ook voor andere 
tabellen). Waarom is het een norm?

De norm is gebaseerd op de uitkomsten van de sociale kracht monitor van 2017. Bij 
een indicator hoort een norm die aangeeft wat we minimaal willen realiseren.

Pagina 16; wat zijn de baten zoals genoemd in de tabel? Zijn dit ‘eigen risico 
bijdrages’ oid?

Dit zijn inderdaad eigen bijdragen voor WMO maar vooral rijksuitkeringen vanuit de 
BUIG voor bijstandsuitkering en rijksuitkeringen onderwijsachterstandsgelden.

Pagina 18; aan wordt gegeven dat de NEA indexering weer op ‘normaal’ komt; 
waarom was deze zo hoog?

Een belangrijke oorzaak van de hoge NEA-indexering was de nieuwe cao voor de 
vervoersbranche en de daardoor stijgende loonkosten. 

Pagina 19; ik zie regiotaxi staan; welke rol speelt de gemeente bij de regio taxi? Is 
dat een gesubsidieerd kanaal? Voor wie; graag info? Mag ook een linkje zijn naar 
een website oid met algemene info. Ik kan helaas niets vinden wat kosten voor de 
gemeente kan verklaren?

De provincie voert de namens de regio Eemland Heuvelrug het contractbeheer van de 
regiotaxi. De provincie berekent de gereden ritten van de Woudenbergse inwoners 
door aan de gemeente. De gemeente is degene die de indicatie voor de regiotaxi 
afgeeft. Dit gebeurt in Woudenberg bij De Kleine Schans. Voor meer informatie kunt u 
kijken op: https://www.rteh.nl/home.  

Pagina 25; in Duitsland is het vrij normaal dat de bewoners van een wijk/huizenblok Of hier een onderzoek naar is gedaan, is bij ons niet bekend.

https://www.rteh.nl/home
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zelf de stoepjes schoonhouden, kleine grasplukjes voor hun huis maaien en bijv. 
sneeuwvrij maken. Weet de gemeente wellicht of hier ooit onderzoek naar is 
gedaan en/of is hier wel eens naar gekeken?

We zien dat in Woudenberg inwoners steeds meer bereidt zijn om werkzaamheden in 
hun leefomgeving op zich te nemen. In het project “toekomstbestendige buitendienst” 
wordt de behoefte gepeild voor onderhoudsparticipatie van inwoners in hun 
leefomgeving.

Notitie herschikking reserves.

Op pagina 13 is een tabel te zien over de aankoop en verbouwing van het 
cultuurhuis; los van het feit dat het een enorm bedrag heeft gekost, staat in regel 1 
van de tabel ‘aankoop en verbouwing’ en de regel erna spreekt over ‘verbouwing’. 
Is het pand 2 maal verbouwd?

Het pand is door de gemeente in 2006 gekocht van de Rabobank en in 2011 
verbouwd tot een cultuurhuis.


