
                                             Memo

Financieel beeld van de begrotingsresultaten 2020-2023 
n.a.v. de meicirculaire 2019 tbv de raadsvergadering 
van 11 juli 2019.

Verzonden aan: gemeenteraad Afzender: College van burgemeester en 
wethouders
Datum: 4 juli 2019

Ten behoeve van de besluitvorming over de Kadernota 2020-2023 in de raadsvergadering van 11 juli 
2019 ontvangt u van ons een financieel beeld van de begrotingsresultaten 2020-2023 inclusief de 
financiële effecten van de (herziene) meicirculaire 2019.

Financieel beeld
Het financieel beeld in de Kadernota 2020-2023 inclusief voorgestelde bezuinigingen van 
€ 250.000 ziet er als volgt uit:

Begrotingsresultaten 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Totaal

      

Kadernota 2020-2023 -317.000 -246.000 -42.000 179.000 -426.000

Voorstel bezuinigingen 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

Begrotingsresultaten (incl bezuinigingen) -67.000 4.000 208.000 429.000 574.000

+ = begrotingsoverschot

-  = begrotingstekort

De meicirculaire 2019 is voor Woudenberg in hoofdlijnen doorgerekend. Na verwerking van deze 
circulaire ziet het financieel beeld voor de jaren 2020-2023 er als volgt uit:

Begrotingsresultaten 2020-2023 incl meicirculaire 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal

  

Kadernota 2020-2023 inclusief meicirculaire 2019 -179.000 -216.000 -394.000 -158.000 -947.000

       

Voorstel bezuinigingen 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

Begrotingsresultaten 2020-2023 (incl bezuinigingen en meicirculaire 2019) 71.000 34.000 -144.000 92.000 53.000

+ = begrotingsoverschot

-  = begrotingstekort



De belangrijkste financiële effecten uit de meicirculaire 2019 zijn:
 Nadelige afrekening accres 2018 (door het rijk is minder uitgegeven dan oorspronkelijk 

begroot);
 Nadelige afrekening BTW compensatiefonds;
 Dalende accressen voor de jaren 2020-2023 (als gevolg van een lagere loon – en 

prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Op de 
rijksbegroting wordt minder geld begroot voor loon- en prijsontwikkeling. De prijzen dalen 
van 2% naar 1,5% en de lonen dalen van 3,5% naar 2%);

 Extra middelen voor Jeugdhulp voor de jaren 2020 en 2021. Er wordt nog gekeken of de 
extra middelen (op jaarbasis ca. € 230.000) ook voor de jaren 2022 e.v. meegenomen 
mogen worden in de begrotingen van de gemeenten. Het rijk gaat hierover nog in overleg 
met de provinciale toezichthouders;

 Structurele middelen voor de hogere raadsledenvergoeding kleine gemeenten.

Voor een aantal van deze belangrijke financiële effecten was in de Kadernota 2020-2023 reeds een 
ingeschat bedrag meegenomen.

   
Wat betekent dit voor de voorgestelde bezuinigingsopgave van 250.000 euro? 

In het raadvoorstel inzake Vaststelling Kadernota 2020-2023 hebben wij het volgende opgenomen 
over de noodzaak voor een bezuinigingsopgave.

“Voor 2020 en verder staat Woudenberg voor een financiële uitdaging. Hoewel het 
meerjarenperspectief in de Kadernota 2020-2023 in financieel opzicht lichtpuntjes laat zien, is het 
nodig om de gemeentelijke uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. De uitgaven nemen 
toe door nieuwe taken en de groei van de gemeente, terwijl de inkomsten, met name de uitkeringen 
die gemeente van het Rijk ontvangt, met onzekerheid omgeven zijn. Goede dienstverlening aan 
inwoners en ondernemers,  ook in de toekomst, vraagt om een robuuste begroting waarin de 
gemeente tegenvallers kan opvangen en hiervoor voldoende reserves heeft.  Met een besparing van  
jaarlijks 250.000 euro kan dit gerealiseerd worden.

Bij de afgelopen bezuinigingsrondes is rekening gehouden met de in de betreffende jaren geldende 
visie, doelstellingen en het beleid binnen de gemeente. Hierbij is het gelukt om bezuinigingen te 
realiseren die niet of zeer beperkt afbreuk deden aan de doelstellingen en daarmee de kwaliteit en 
het niveau van dienstverlening in geringe mate hebben geraakt. Gezien de huidige financiële 
opgave en het gegeven dat met de afgelopen bezuinigingsrondes de budgetten al op scherp zijn 
gesteld, ontkomt de gemeente er niet aan om bij deze opgave scherpe keuzes te maken.”

Wij constateren dat ook met het bijgestelde financiële beeld een bezuiniging van 250.000 euro per 
jaar nodig is om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen en te komen tot een robuuste 
begroting. Ons voorstel om te komen tot een bezuiniging van structureel 250.000 euro wordt juist 
onderbouwd met dit bijgestelde financiële beeld. Het financieel beeld geeft wel verschillen in 
financieel opzicht in de afzonderlijke jaren, maar vanuit het meerjarenperspectief in 2023 is een 
structurele bezuiniging van 250.000 euro nodig. 


