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Onderwerp / voorstel: Financiële najaarsrapportage 2019 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor de financiële najaarsrapportage 2019 vast te stellen. 

 
 
 

Inleiding 

Voor u ligt de financiële najaarsrapportage 2019. Deze rapportage geeft een doorkijk van de 

financiële stand van zaken van het hele jaar 2019 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en 

met oktober 2019. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2019. 
 
 

Centrale vraag 

Geef aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2019 een doorkijk op het 

financiële resultaat over 2019? 
 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Via de financiële najaarsrapportage wordt over de werkelijke cijfers tot en met oktober 2019 

gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar. In deze najaarsrapportage zijn de 

volgende onderdelen opgenomen:  

 

 Inleiding 

 Financiële rapportage 

 Toelichting grote investeringen en posten financiële rapportage 

 Overzicht financiële mutaties 
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Kader 

Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 schrijft voor dat het 

college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de 

realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.  
 
 

Argumenten 

Het ongunstige financiële beeld uit de zomernota 2019 heeft zich de afgelopen maanden 

voortgezet. Deze financiële najaarsrapportage bevat een aantal positieve maar voornamelijk 

negatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2019. De totale nadelige bijstelling in de 

najaarsrapportage bedraagt € 114.550. Doordat de primitieve begroting 2019 een positief 

saldo van € 65.400 heeft en de zomernota een negatief saldo van € 393.200, resulteert na 

verwerking van deze najaarsrapportage een begrotingssaldo van € 434.550 negatief. Hierdoor 

verwachten wij het begrotingsjaar 2019 financieel niet positief af te sluiten.  

 

Een grote tegenvaller is de lagere algemene uitkering 2019 van het rijk van € 59.000 (via de 

septembercirculaire 2019). Zo verwachten we tot het eind van dit jaar verder hogere kosten 

voor leerlingenvervoer, GGD, afval, openbaar groen, huisvesting, belastingen en ICT. Over een 

aantal van deze posten heeft de raad al eerder een besluit genomen. Aan de inkomstenkant 

vallen de leges omgevingsvergunning en de toeristenbelasting hoger uit. De verkoop 

parkeerplaats De Nort zorgt voor een incidentele meevaller in 2019 van € 93.000.  

 

Ten aanzien van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo zien we een aantal positieve ontwikkelingen 

maar ook ontwikkelingen welke naar verwachting meer geld kosten dan begroot. Doordat deze 

ontwikkelingen financieel in balans zijn, is in deze najaarsnota geen bijstelling opgenomen. 
 
 

Duurzaamheid en inclusie 

In 2019 wordt op diverse fronten ingezet op duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van 

mens is onder andere terug te zien in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. Dit 

beleidskader is gebaseerd op het concept ‘positieve gezondheid’ waarbij de mens met zijn 

talenten centraal staat en alle elementen die (duurzaam) bijdragen aan het welbevinden. 

 

Duurzaamheid op het gebied van milieu is terug te vinden in de Regionale Energiestrategie 

maar ook in de bewustwording rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door de titel Fairtrade 

gemeente en de activiteiten onder de naam WAUW!denberg.  

 

Daarnaast wordt via deze najaarsrapportage bijgedragen aan duurzaamheid daar het een 

tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente verschaft.  

 

Verder wordt vanuit de vijf beleidsprogramma’s bijgedragen aan een inclusieve samenleving. 

Zo is het gezamenlijke doel van de verschillende onderdelen van programma 1 verwerkt in de 

visie waarin is opgenomen dat inwoners naar vermogen meedoen en naar elkaar omzien. 

Andere voorbeelden die bijdragen aan de inclusieve samenleving is de structurele 

samenwerking tussen de medewerkers van de buitendienst en Amfors, invulling geven aan de 

Banenafspraak en dat bij nieuwbouwprogrammering zo goed mogelijk wordt geprobeerd aan te 

sluiten bij de toekomstige woonbehoefte van alle inwoners.  
 
 

Beoogd resultaat (hoe) 

Deze rapportage geeft een weergave van de financiële resultaten 2019. Het is geen 

inhoudelijke rapportage over de realisatie van de beoogde resultaten. 

 

 

 

 

 

 



 

Geprint op: 21-11-2019 16:51:10 uur  3/3 

Financiële consequenties 

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2019 het volgende financiële beeld: 

 

 
 

 

De najaarsrapportage 2019 bevat diverse verschillen ten opzichte van de begroting 2019. Voor 

een verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk twee 

en drie van de najaarsrapportage. 

 

Het verwacht tekort voor 2019 bedraagt € 434.550. Dit is € 106.750 nadeliger dan het 

verwacht tekort zoals in de zomernota 2019 gerapporteerd is (€ 327.800 nadelig). Het voorstel 

is om dit resultaat te dekken via de algemene reserve. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de financiële najaarsrapportage wordt de begroting 2019 bijgesteld.  

 

Een aantal verschillen welke in deze rapportage is opgenomen, is structureel van aard en niet 

verwerkt in de recent vastgestelde begroting 2020-2023. Begin 2020 worden deze posten 

verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2020 en in februari 2020 ter vaststelling aan de 

raad voorgelegd.  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor de financiële najaarsrapportage 2019 vast te stellen. 

 

Bijlagen 

 Financiële najaarsrapportage 2019 

 Concept raadsbesluit 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

Tekort begrotingsjaar 2019 zomernota 2019  € 327.799

Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2019:  

- Hogere kosten leerlingenvervoer € 55.000

- Hogere kosten GGD € 20.000

- Hogere kosten openbaar groen € 32.000

- Hogere kosten afval € 45.000

- Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning € -100.000

- Hogere kosten ICT/telefonie - dataverkeer € 62.000

- Hogere huisvestingskosten € 18.000

- Kosten belastingen check basis op orde € 35.000

- Opbrengst verkoop parkeerplaats De Nort € -93.000

- Opbrengst toeristenbelasting € -49.000

- Lagere algemene uitkering gemeentefonds € 59.000

- Overige aanpassingen € 22.751

Totaal mutaties najaarsrapportage 2019 € 106.751  +  = nadelig

Verwacht tekort begrotingsjaar 2019 € 434.550  -  = voordelig


