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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

de  beleidsbegroting  2018  en  de  meerjarenbegroting  2019-2021  vast  te  stellen 
overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp
optie  2  (overhead berekenen op  basis  van  de  personeelskosten)  te  hanteren  als 
zijnde de methode voor toerekening van overhead aan afval en riolering. Dit houdt in 
dat vanaf 2017 afgerond een overheadpercentage van 60% wordt toegerekend aan 
afval en riolering. 

Hierbij bieden wij u de Beleidsbegroting 2018 aan. De meerjarenbegroting laat zien dat 
we de komende jaren een overschot hebben. De netto schuldquote is gedaald, met name 
door het verkopen van gebouwen en gronden. Het weerstandsvermogen is gestegen, dat 
betekent dat de gemeente risico’s en tegenvallers kan opvangen. Kortom: een financieel 
gezonde gemeente.

De  gepresenteerde  begrotingscijfers  geven  een  beeld  van  de  wijze  waarop  wij  onze 
doelen en resultaten de komende jaren financieel verantwoord vormgeven, waarbij het 
Coalitieprogramma  2014-2018  “Samen  Woudenberg,  Samen  leven”  en  de  Kadernota 
2018-2021 (raadsbesluit 6 juli 2017) leidend zijn. De uitwerking van onze visie en doelen 
vindt u op de strategiekaart.

De gemeente presenteert dit jaar voor het eerst haar begroting met een Infographic. Wij 
vinden het belangrijk dat inwoners weten waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Op 
de Infographic zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente in één oogopslag te zien. 



Ook is te zien wat een huishouden in 2018 betaalt voor Onroerende zaakbelasting (OZB), 
afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

De voorliggende begroting  2018-2021 laat  voor  alle  jaren een positief  resultaat  zien, 
namelijk: 
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 - = negatief  2018 2019 2020 2021

Saldo begroting 2018-2021 156.191 150.181 64.447 66.059

Hieronder lichten we de meest in het oog springende verschillen ten opzichte van de 
Kadernota  2018-2021  toe.  Voor  een  uitgebreidere  toelichting  verwijzen  wij  u  naar 
hoofdstuk 3 in de Beleidsbegroting. 

Stijging algemene uitkering (Meicirculaire 2017)
De kadernota 2018 kwam op het moment dat de meicirculaire nog niet uitgebracht was. 
De circulaire laat een voordelig resultaat zien ten opzichte van de decembercirculaire. Het 
demissionaire kabinet heeft geen nieuw beleid opgenomen in de meicirculaire. Hierdoor 
bestaan de wijzigingen in de circulaire enkel uit loon- en prijsstijgingen. Het effect op de 
gemeentelijke uitgaven is verwerkt. 

Lagere stijging OZB-tarieven (1% stijging voor de jaren 2018-2021 i.p.v. 2%)
Bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 (raad juli 2017) heeft uw raad via een 
motie  aan het college gevraagd om bij  het opstellen van de begroting 2018-2021 te 
onderzoeken of het mogelijk en financieel verantwoord is de OZB voor woningen en niet-
woningen  met  een  nader  te  bepalen  percentage  te  verlagen.  Gezien  de  voordelige 
begrotingsresultaten 2018-2021 stelt het college voor de OZB voor woningen en niet-
woningen voor de jaren 2018 tot en met 2021 jaarlijks te laten stijgen met 1% in plaats  
van 2% zoals voorgesteld in de Kadernota 2018-2021. De lagere OZB opbrengsten voor 
2018 (t.o.v. de Kadernota) bedragen € 22.000. Deze lopen op naar € 82.000 voor 2021.

Financieel tekort op uitgaven in het sociaal domein
Voor het sociaal domein verwachten wij in de begrotingsjaren 2018-2021 gemiddeld een 
tekort  van  €  225.000.  Dit  tekort  wordt  voornamelijk  veroorzaakt  door  een  stijgende 
zorgvraag, verwerking van de structurele meerkosten van coöperatie De Kleine Schans, 
verlaging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van € 10 naar € 5 en verhoging 
van de kosten van de zorgadministratie. 

Via  maatregelen  willen  wij  het  tekort  terugbrengen.  Deze  maatregelen  vragen  een 
zorgvuldige voorbereiding en kunnen in 2019 worden geëffectueerd. Daarom stellen wij 
voor om het tekort in 2018 te dekken uit de reserve sociaal  domein. Deze reserve is 
namelijk gevormd om dergelijke schommelingen op te vangen. Als alle maatregelen in 
2019 geëffectueerd zijn, resulteert voor de jaren 2019 – 2021 een beperkt overschot van 
€ 9.000.  Met inachtneming van genoemde maatregelen is  de reserve sociaal  domein 
toereikend voor de komende jaren. 

Nieuwe begrotingsregels
In de Kadernota 2018-2021 hebben wij een toelichting gegeven op nieuwe 
begrotingsregels, zogenaamde wijzigingen in de BBV. De wijzigingen hebben betrekking 
op:
• invoeren verplichte taakvelden;
• overheadkosten;
• rentetoerekening.
Alle wijzigingen zijn verwerkt in deze begroting 2018-2021. In paragraaf E. Bedrijfsvoering 
vindt u een nadere toelichting. 

Methode van toerekening overhead aan afval en riolering
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De BBV regelgeving  geeft  aan dat  de  raad een besluit  moet  nemen over  de  manier 
waarop overhead wordt toegerekend aan de tarieven van afval en riolering. In paragraaf 
E. Bedrijfsvoering worden 2 methodes (opties) van toerekening toegelicht. 

Het college stelt voor optie 2 te hanteren als zijnde de methode voor toerekening van 
overhead  aan  afval  en  riolering.  Dit  houdt  in  dat  vanaf  2017  afgerond  een 
overheadpercentage van 60 % wordt toegerekend aan afval en riolering. De methode van 
optie 2 om overhead te berekenen op basis van de personeelskosten, sluit het beste aan 
bij  de huidige doorberekening van personeels-  en overheadkosten.  Daarnaast  is  deze 
methode gunstiger dan optie 1 voor de hoogte van de tarieven afval en riolering die in 
rekening worden gebracht bij burgers en bedrijven. Bij optie 2 wordt minder overhead 
doorberekend in de tarieven voor afval en riolering dan bij optie 1 (is dus gunstiger voor 
de belastingdruk van burgers en bedrijven). 
Indien de raad akkoord gaat met optie 2 wordt deze methode verwerkt in de financiële 
verordening 2017 van de gemeente, welke in het najaar 2017 aan de raad zal worden 
voorgelegd. 

Wij stellen u voor de beleidsbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 vast te 
stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:
 Concept beleidsbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021
 Concept raadsbesluit
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