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Hoofdstuk 1.  Inleiding 
 

Voor u ligt de financiële najaarsrapportage 2019. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar aan de hand van de werkelijke 
cijfers tot en met oktober 2019. In de financiële najaarsrapportage 2019 zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
 

 Inleiding 

 Financiële rapportage 

 Toelichting grote investeringen en posten financiële rapportage 

 Overzicht financiële mutaties 
 
Hiermee is de opzet van de najaarsrapportage iets anders dan vorig jaar. In hoofdstuk twee van deze najaarsrapportage is een uitgebreidere versie opgenomen van het 
navolgende financiële overzicht. Deze financiële rapportage bevat de wijzigingen in budgetten. In hoofdstuk drie worden de grote posten vervolgens inhoudelijk toegelicht. 
Het laatste hoofdstuk bevat een overzicht met alle financiële mutaties. De accountant heeft in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2018 namelijk aangegeven 
behoefte te hebben aan totaaltellingen en een samenvattend overzicht met alle begrotingswijzigingen in de tussentijdse rapportages. Dit zodat de interne consistentie 
tussen de verschillende rapportages gemakkelijker gecontroleerd en vastgesteld kan worden. Het financiële overzicht in hoofdstuk vier is ten behoeve van deze 
accountantscontrole opgenomen. Dit overzicht biedt de gemeenteraad ook een volledig beeld van alle mutaties. 
 
De primitieve begroting 2019 had een positief saldo van € 65.400. Na verwerking van de zomernota bedroeg het begrotingssaldo 2019 € 327.800 negatief. Deze 
najaarsrapportage bevat een negatief saldo van € 106.750. Hierdoor bedraagt het verwacht tekort voor 2019 € 434.550 
 
 
De najaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2019 het volgende financiële beeld: 
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Diverse ontwikkelingen 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bevat de najaarsrapportage 2019 diverse verschillen ten opzichte van de begroting en de zomernota. 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. 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.  
 
In het navolgende hoofdstuk treft u een totaaloverzicht van de financiële verschillen aan met een korte toelichting en in hoofdstuk drie worden een aantal posten 
uitgebreider toegelicht. 
 
Gewijzigde budgetten 2019 die structureel doorwerken naar 2020 en verdere jaren 
Een aantal gewijzigde budgetten 2019, zoals opgenomen in de financiële najaarsrapportage, is structureel en niet verwerkt in de recent vastgesteld begroting 2020-2023. 
Begin 2020 worden deze posten verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2020 en in februari 2020 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.  
 
 
 

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
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De najaarsrapportage 2019 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2019.  
 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
 
 
 
drs. S.M.T. van der Marck T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 
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Hoofdstuk 2: Financiële rapportage
Lasten Baten Saldo

Saldo primitieve begroting 2019 € 37.289.527 € 37.354.958 € 65.431

Aanpassing zomernota € 1.482.103 € 1.088.873 -€ 393.230

Saldo begroting 2019 na zomernota € 38.771.630 € 38.443.831 -€ 327.799

Aanpassing najaarsrapportage € 1.118.880 € 1.012.129 -€ 106.751

Saldo begroting 2019 na najaarsrapportage € 39.890.510 € 39.455.960 -€ 434.550

Programma 1 Samenleving

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Bibliotheek Subsidie -3.700 voordelig

Sport Subsidie -8.500 voordelig

Onderwijs Leerlingenvervoer 55.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Onderwijs achterstandenbeleid Passend onderwijs -15.000 voordelig

Participatiewet inkomensvoorzieningen Uitkeringen IOAW -5.000 voordelig

Re-integratie diverse kosten 14.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Inkopen kindplaatsen t.b.v. de doelgroep Verstrekkingen -5.000 voordelig

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning Adviesraad sociaal domein -2.080 voordelig

Overhead sociaal domein Kosten accountant 2.500 nadelig

Zittend ziekenvervoer Afrekening/afwikkeling posten eerdere jaren 34.251 nadelig

Ouderenwerk Correctie subsidie -26.800 voordelig

Kosten sociaal team Afrekening/afwikkeling posten eerdere jaren 3.975 nadelig

Kosten Coöperatie Subsidies/bijdragen 8.361 nadelig

Gezondheidszorg Bijdrage GGD op basis begrotingswijziging 20.000 nadelig

Sociale werkvoorziening Bijdrage RWA -8.000 voordelig

Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg Sociale kracht van de samenleving 8.274 nadelig

Diverse Loonkosten en inhuur 102.500 nadelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 12.463 nadelig

Subtotaal 187.244 nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Uitkeringen WWB definitieve uitkering BUIG 2019 10.724 voordelig

Onderwijs achterstandenbeleid Extra middelen ten behoeve van VVE 5.000 voordelig

Eigen bijdragen CAK Wmo Verminderde ontvangen CAK-bijdragen Wmo-gebruikers -29.000 nadelig

Diverse vergoedingen Loonkosten en inhuur (uitkeringen en detachering) 59.000 voordelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 10.290 voordelig

Subtotaal 56.014 voordelig

Totaal programma 1 131.230 nadelig
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Programma 2 Leefomgeving

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Wegen Extra uitgaven uitvoering Wegbeheerplan 35.000 nadelig

Wegen Diverse kosten onderhoud 16.000 nadelig

Openbaar groen Bestrijding eikenprocessierups 27.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Openbaar groen Uitvoering derden bestek groenbeheer -25.000 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Openbaar groen Extra inzet seizoensmedewerkers 30.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Afval Verwerking AVU 38.016 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Openbaar groen IBOR groeninrichting omvorming 39.000 nadelig

Diverse Loonkosten en inhuur 25.800 nadelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 44.816 nadelig

Subtotaal 230.632 nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Afval Opbrengsten papier -16.800 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Afval extra opbrengsten 10.000 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Diverse verschuivingen Tekort afvalstoffenheffing 2019 44.816 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Subtotaal 38.016 voordelig

Totaal programma 2 192.616 nadelig

Programma 3 Veiligheid

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Integrale veiligheid Ondermijningsactiviteiten 41.000 nadelig

Integrale veiligheid Uitgaven lijkschouwingen 2.500 nadelig

Diverse Loonkosten en inhuur -47.000 voordelig

Subtotaal -3.500 voordelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

-

Subtotaal 0 neutraal

Totaal programma 3 -3.500 voordelig
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Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen 

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Economische ontwikkeling uitvoering beleid -5.000 voordelig

 

Diverse Loonkosten en inhuur 74.700 nadelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 4.880 nadelig

Subtotaal 74.580 nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Wabo-vergunningen Leges opbrengsten 100.000 voordelig

Ruimtelijke Ordening Leges opbrengsten bijzondere wetten 33.000 voordelig

Economische zaken Diverse (huur)opbrengsten 2.100 voordelig

 

Extra uren toerekening naar grondbedrijf Opbrengsten voor dekking loonkosten en inhuur 80.000 voordelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 44.880 voordelig

Subtotaal 259.980 voordelig

Totaal programma 4 -185.400 voordelig
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Programma 5 Dienstverlening 

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Bestuur Accountantskosten 12.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Voorlichtings-, advertentie- en reclamekosten Gemeentenieuws 1.000 nadelig

ICT Software - Licentiekosten 25.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

ICT Telefonie en dataverkeer 37.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Huisvestingskosten klein onderhoud 10.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Huisvestingskosten Energiekosten 8.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Gemeente werf gebouw onderhoud gebouwen 5.000 nadelig  

Gemeente werf gebouw schoonmaakkosten 4.500 nadelig

HRM Wet normalisering rechtspositie ambteneren -7.500 voordelig

Verkiezingen Extra uitgaven organiseren verkiezingen 6.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Bestuursondersteuning Lidmaatschappen  contributies 7.500 nadelig

Belastingen Belastingen check basis op orde 35.000 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Algemene baten en lasten Bijdrage Koningsdag Amersfoort 8.000 nadelig

Algemene baten en lasten Kosten verhuizing gezin 15.000 nadelig

Algemene baten en lasten Algemene kosten wachtgeld wethouders 6.500 nadelig

Algemene baten en lasten Kosten externe ondersteuning belastingvraagstukken 3.500 nadelig

Gronden en terreinen Aankoop Laagerfseweg 45 283.500 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Kerktoren diverse onderhoud 2.000 nadelig

Diverse Loonkosten en inhuur 69.000 nadelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 47.000 nadelig

Subtotaal 578.000 nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Algemene baten en lasten Verkoop parkeerplaats De Nort 101.000 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Algemene baten en lasten Kosten verkoop parkeerplaats De Nort -7.950 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Diverse vergoedingen Loonkosten en inhuur (uitkeringen en detachering) -42.300 nadelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 22.924 voordelig

Subtotaal 73.674 voordelig

Totaal programma 5 504.326 nadelig
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Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Treasury Rente geldleningen langer dan 1 jaar -8.000 voordelig

Subtotaal -8.000 voordelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2018 28.870 voordelig

Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2019 20.000 voordelig

OZB Oude jaren 25.000 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Algemene uitkering Vrijval reservering 2018 7.187 voordelig

Algemene uitkering Algemeen deel 2019 -58.763 nadelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Algemene uitkering (IU) Voogdij/18+ -4.338 nadelig  

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 2.173 voordelig

Subtotaal 20.129 voordelig

Totaal programma 6 -28.129 voordelig

Programma 7 Reserves

UITGAVEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Reserve IBOR Toevoegingen aan reserve 17.000 nadelig

Reserve kunstwerken Toevoegingen aan reserve -3.000 voordelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 45.924 nadelig

Subtotaal 59.924 nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft Wijziging budget
Invloed op 

begrotingsresultaat

Algemene reserve Onttrekking aan reserve ten gunste van voorziening afvalstoffenheffing 44.816 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Reserve grondbedrijf Aankoop Laagerfseweg 45 283.500 voordelig Zie H3 uitgebreide toelichting

Reserve wegen Onttrekking aan reserve 51.000 voordelig

Reserve Ibor Onttrekking aan reserve ter dekking extra afschrijvingslast 39.000 voordelig

Dekking loonksten uit kredieten:

Uitname reserve omgevingswet Dekking voor loon/inhuur en overige invoeringskosten 70.000 voordelig

Algemene reserve programma manager dienstverlening Dekking uit invoeringskosten voor inzet programma management 32.000 voordelig

Diverse verschuivingen Binnen en of buiten programma 44.000 voordelig

Subtotaal 564.316 voordelig

Totaal programma 7 -504.392 voordelig

Eindtotaal najaarsrapportage 106.751 nadelig
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Hoofdstuk 3.  Toelichting grote investeringen en posten financiële rapportage 
 

In het vorige hoofdstuk is een financieel overzicht opgenomen met de belangrijkste financiële wijzigingen in deze najaarsrapportage. In dit hoofdstuk 
worden de grotere posten uit deze financiële rapportage evenals enkele andere relevante onderwerpen, inhoudelijk toegelicht.  
 

Leerlingenvervoer (nadeel € 55.000) 
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voeren gezamenlijk het leerlingenvervoer uit. In de begroting 2019 is 
geconstateerd dat de kosten voor leerlingenvervoer zijn gestegen en is hiervoor extra budget geraamd. Voorts is ingezet op bijsturing op de kosten door een 
jaarlijkse afname van het budget met € 25.000 op te nemen en is ingezet op over regionale en lokale mogelijkheden tot bijsturen. Voorts vindt structureel 
ambtelijk en bestuurlijk over plaats om de kwaliteit van uitvoering en de kosten te monitoren.  De uitvoering van het leerlingenvervoer is een 
“openeinderegeling” waardoor het lastig sturen blijft op dit budget. Het contractmanagement is regionaal belegd bij “De Have Kennisdelers”. Er is extra 
aandacht besteed aan de factuurcontroles. Daarnaast is erop gestuurd dat leerlingen actief worden gestimuleerd om zelfstandig(er) naar school te reizen en 
van ouders wordt gevraagd om (meer) te participeren in het vervoer van hun kind naar school. Dit doen we door controle op acties hierop door de 
vervoerders (een van de kwaliteitseisen) en door in Woudenberg gesprekken te voeren met ouders.  Helaas hebben deze maatregelen er niet toe geleid dat 
de begrote verlaging van de kosten is gehaald en is zelfs sprake van stijging van de kosten. In 2020 wordt besloten of het leerlingenvervoer opnieuw wordt 
aanbesteed of dat de huidige overeenkomst met de vier vervoerders wordt verlengd. Met ondersteuning van ons Inkoopbureau (IBMN) beraden wij ons, op 
basis van beschikbare gegevens van vervoer,  wat de meest passende regio en vorm van aanbesteden is voor Woudenberg. 
 
Re-integratie (nadeel € 14.000) 
Veel inwoners worden begeleid naar werk. Om dat werk te vinden en te behouden nemen de kosten toe.  Bijvoorbeeld doordat langdurig begeleiding van 
een jobcoach nodig is of er een nieuw onderzoek naar de loonwaarde moet worden uitgevoerd. Soms moet een werkplek aangepast worden aan 
bijvoorbeeld een visuele beperking. De kosten daarvan zijn hoog, maar onontkoombaar als iemand wil kunnen werken en als we een inclusieve samenleving 
willen vormen. Ook de kosten van beschut werken nieuw stijgen doordat we inwoners met een indicatie ook daadwerkelijk een beschut werken plek 
aanbieden. Begin 2020 starten we met een onderzoek hoe we re-integratie toekomstbestendig willen inrichten. 
 
Jeugdzorg en Wmo 2019 (per saldo nihil) 
In de beleidsbegroting 2020-2023 is aangegeven dat op basis van de eerste prognoses zorggebruik en zorgkosten 2019 de stijging van cliëntenaantallen zich 
in 2019 leek voort te zetten en we tegelijkertijd positieve ontwikkelingen zegen in het kader van de transformatie. In de meeste recente prognose zien wij 
het voorgaande bevestigd. Hoewel inderdaad sprake is van een stijging van cliëntenaantallen vallen de zorgkosten in deze laatste prognose iets lager uit dan 
in voorgaande prognose de verwachting was.  
                                                                                   
Daarentegen zien we ten aanzien van de Wmo-voorzieningen hulpmiddelen en huishoudelijke hulp in financieel opzicht minder positieve ontwikkelingen. In 
het derde kwartaal is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen gestegen en als gevolg ook de kosten. Daarnaast zien we ten aanzien 
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van de Wmo-voorzieningen rond wonen, rollen en vervoer een stijging van de kosten als gevolg van de overgang van de huur van de voorzieningen naar het 
kopen van de hulpmiddelen. De huurcontracten van voor 2019 lopen door tot het einde van de looptijd van het contract terwijl voor nieuwe voorzieningen 
eenmalig de koopsom betaald wordt. Dit leidt tijdelijk tot een verhoging van de uitgaven. Verder vallen de inkomsten als gevolg van de invoering van het 
abonnementstarief in 2019 lager uit dan vooraf voorzien.  
 
Alles bijeengenomen zien we binnen Jeugdzorg en Wmo een aantal positieve ontwikkelingen maar ook ontwikkelingen welke naar verwachting meer geld 
kosten dan begroot. Doordat de ontwikkelingen financieel in balans zijn, is in deze najaarsnota geen bijstelling opgenomen.  
 
Openbaar groen / nadeel € 32.000 (= € 27.000 - € 25.000 + € 30.000) 
In de zomernota 2019 is er extra budget van € 20.000 opgenomen voor meer mankracht (inhuur seizoenmedewerkers) voor de toenemende taken 
buitendienst. Dit is niet toereikend. Door groei van de gemeente, areaalvergroting, klimaatverandering, intensievere inzet eikenprocessierups en 
onkruidbestrijding en begeleiding van de "groene" bewonersinitiatieven nemen de taken van de buitendienst per saldo toe. Om toekomstbestendig te 
zijn/worden volgt er een onderzoek naar de optimalisatie van de organisatie en werkwijze van het organisatieonderdeel buitendienst. Dit onderzoek dient 
een beeld te geven van nieuwe opgaven, beleid en uitvoering van taken beheer en onderhoud en de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
(eigen dienst, Wsw, uitbestede taken). 
Nadere toelichting over de hogere kosten “bestrijding eikenprocessierups” is verwerkt in het evaluatieverslag “bestrijding eikenprocessierups”, welke 
gelijktijdig met deze najaarsrapportage aan u wordt aangeboden. 
 
Afval (nadeel € 44.816) 
Extra kosten PMD verwerking ad. € 38.016. Het PMD contract is afgesloten door Combinatie-Oost (AVU, ROVA, Circulus-Berkel, GAD en Area). Combinatie-
Oost heeft gezamenlijk meer PMD ingezameld dan in het contract was afgesproken. Een prima resultaat, helaas met een negatief gevolg. De extra tonnages 
kunnen momenteel alleen in Duitsland gesorteerd worden, met extra transportkosten en sorteerkosten tot gevolg. 
Daarnaast minder opbrengst papier ad. € 16.800 als gevolg van de daling van het oud papierprijs. 
 
Vanwege herstelwerkzaamheden bij Belastingen Scherpenzeel/Woudenberg verwachten we over de jaren 2017 en 2018 nog aanvullende opbrengsten 
afvalstoffenheffing binnen te krijgen. Ondanks dat de aantallen nog niet bekend zijn hebben we een voorzichtige schatting gemaakt van € 10.000. 
 

Onttrekking algemene reserve t.g.v. de voorziening afvalstoffenheffing (voordeel € 44.816)  
Het tekort op afvalstoffenheffing stijgt met € 44.816 ten opzichte het tekort 2019 ad. € 199.000 welke reeds is verwerkt in de zomernota 2019. Het hogere 
tekort voor 2019 wordt gedekt uit de algemene reserve (overheveling van € 44.816 van de algemene reserve naar de voorziening afvalstoffenheffing). In de 
jaren 2020 tot en met 2023 /2014 wordt jaarlijks de extra opbrengst van € 50.000 (5.000 huishoudens x € 10) toegevoegd aan de voorziening 
afvalstoffenheffing. Na vier of 5 jaar is het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing € 200.000 tot € 250.000. Dit saldo wordt eind 2023/2024 weer 
toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo resulteert een nihil effect op het begrotingsresultaat dan wel de reserves van de gemeente. 
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Accountantskosten (nadeel € 12.000) 
Door de verscherpte eisen dient de gemeente steeds meer documentatie aan te leveren ten behoeve van de controle door de accountant. Bij de aanvang 
van de controle 2018 door de accountant waren nog niet alle documentatie voorhanden om de controle efficiënt uit te voeren. Ook stijgen de kosten 
vanwege verantwoording belastingen via Scherpenzeel waar een afzonderlijke accountantsverklaring voor moet worden afgegeven. Tussen de gemeente en 
de accountant zijn goede afspraken gemaakt over de te leveren documenten waardoor de accountant de controle efficiënter kan oppakken (stapsgewijs 
wordt daar door Woudenberg vooruitgang in geboekt).  
 

Huisvestingkosten (nadeel € 18.000) 
De kosten voor onderhoud gemeentehuis zijn gestegen met € 10.000 als gevolg van stijgende kosten brandmeldinstallatie, vervanging filters airco en veel 
storingen aan lift en airco. De energiekosten van het gemeentehuis zijn gestegen met € 8.000 als gevolg van stijgende energiebelasting en hogere kosten 
verduurzaming energie via certificaten.  
 
ICT (nadeel € 25.000)  

Het tekort op deze post ontstaat als gevolg van inhuur derden i.v.m. vertrek informatiemanager, de post investeringen en updates applicaties en 
onvoorziene uitgaven aan applicaties voor met name vergunningen, als gevolg van wetswijzigingen en het zaaksysteem.  
Er zijn gedurende 2019 al maatregelen getroffen om dit beter te behe(e)r(s)en.   
 

Telefoniekosten en dataverkeer (nadeel € 37.000) 
Er is een structureel tekort op de post telefonie- en dataverkeer. Er zijn gedurende 2019 al maatregelen getroffen om dit beter te behe(e)r(s)en.  
 

Verkiezingen (nadeel € 6.000) 
In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met het organiseren van één verkiezing met een begrotingsbedrag van € 11.000. Dit jaar zijn er drie 
verkiezingen (twee verkiezingsdagen) geweest. De kosten per verkiezing nemen toe door hogere vergoedingen aan stembureauleden en extra tellers. In 
totaal is er voor € 40.500 aan kosten gemaakt. Via de meicirculaire 2019 is € 9.313 vergoed voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen.  
De extra te dekken kosten komen daarmee afgerond uit op € 20.000. In de zomernota is rekening gehouden met € 14.000 maar de laatste mutaties laten 
zien dat ook in de najaarsrapportage nog € 6.000 extra opgenomen moet worden. 
 
In 2020 staan er geen verkiezingen op het programma. In de kadernota 2021 zal een voorstel worden gedaan om het budget per verkiezing voor de 
komende jaren aan te passen. 
 
Aankoop Laagerfseweg 45 (per saldo nihil) 
In de raadsvergadering van maart 2019 is het besluit genomen tot aankoop Laagerfseweg 45. Deze woning ligt samen met de in 2009 aangekochte opstallen 
(bedrijfswoning en de voormalige stallen) op een perceel met een agrarische bestemming, in het zoekgebied bedrijventerrein en/of woningbouw. Aankoop 
van deze woning is noodzakelijk omdat het pand op onderdelen inpandig een fysieke relatie heeft met de eerste bedrijfswoning, maar vooral omdat een 



- 12 - 

 

agrarisch bouwperceel met daarop een woning van derden als agrarisch bouwperceel niet bruikbaar en daarmee niet verkoopbaar is. Ook bij 
functieverandering en ruimte voor ruimte is zeggenschap over het totaal aan gebouwen noodzakelijk. Volledige zeggenschap over alle gebouwen op het 
perceel, zoals in 2009 de bedoeling was, maakt het mogelijk een keuze te maken voor de toekomst van het totale vastgoed. 
 
De aankoop Laagerfseweg 45 ad. € 283.500 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf. De aankoop Laagerfseweg 45 zorgt voor een 
hogere boekwaarde van de in 2009 aangekochte opstallen. De in 2009 aangekochte opstallen vertegenwoordigen op dit moment een waarde die gebaseerd 
is op een klein deel woonbestemming en een zeer groot deel agrarische bestemming. Zolang deze bestemming niet wijzigt zullen alle kosten die een relatie 
hebben met de opstallen Laagerfseweg direct afgeboekt moeten worden. 
 
In het 1e kwartaal 2020 wordt de raad geïnformeerd hoe we omgaan met de opstallen aan de Laagerfseweg.   
 

Belastingen check basis op orde (nadeel € 35.000) 
Op dit moment voeren de Gemeente Scherpenzeel en Woudenberg de belastingtaken nog gezamenlijk uit, waarbij de aansturing van het belastingteam bij 
de gemeente Scherpenzeel ligt. Het voornemen is om per 1 januari 2020 de basisregistratie BAG/WOZ en de heffing en inning van de gemeentelijke 
belastingen bij de  gemeente Veenendaal onder te brengen. 
 
Om een soepele overgang naar Veenendaal te bewerkstellingen is het belangrijk dat de basis op orde is. Dit betekent dat alle gegevens actueel moeten zijn 
en er geen achterstallige werkzaamheden overgedragen worden.  
Daarom hebben we een data-analyse laten uitvoeren op de bestanden die in beheer zijn bij het team belastingen. In deze analyse is geconstateerd dat in de 
WOZ-administratie er mutaties ontbreken en daarmee niet overeenstemmen met de brongegevens in het kadaster en de BAG.  

 
Voor deze herstelwerkzaamheden is door de gemeente Scherpenzeel externe capaciteit ingeschakeld. Het aandeel in de kosten voor Woudenberg hierin 
bedraagt  € 35.000. Binnen de bestaande budgetten voor WOZ/Belastingen is geen ruimte om deze extra kosten te bekostigen. Aan de raad wordt gevraagd 
een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 35.000 (hierover is de raad reeds  geïnformeerd via de lijst van ingekomen stukken) 
 
Opbrengst OZB oude jaren (voordeel € 25.000) 
Vanwege herstelwerkzaamheden bij Belastingen Scherpenzeel/Woudenberg verwachten we over de jaren 2017 en 2018 nog aanvullende OZB opbrengsten 
binnen te krijgen. Ondanks dat de aantallen nog niet bekend zijn hebben we een voorzichtige schatting gemaakt van € 25.000. 
 
 
Verkoop parkeerplaats De Nort (voordeel € 93.050) 
Bij de herinrichting van de Parallelweg in 2005 is de grond van de voormalige parkeerplaats bij Parallelweg 30 aangeboden aan het aangrenzende bedrijf van 
de firma Koops. Door de aanwezige risico zones van het gasdepot van Primagaz, was de grond op dat moment niet te bebouwen en te gebruiken voor 
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langdurig verblijf van mensen. De verwachting was dat deze zones binnen kort tijd zouden worden opgegeven. Toen dat wat langer duurde is afgesproken 
dat Koops de grond in gebruik zou blijven houden en dat zodra de zones van Primagaz verwijderd zouden worden de verkoop vervolgd zou worden. 
 
In 2005/2006 zijn afspraken gemaakt over de verkoop en de firma Koops vraagt nu om conform de afspraken en uitgangspunten de grond te leveren. Op 
basis van de uitgangspunten voor verkoop van de Nota grondbeleid kan alleen verkocht worden op basis van een actuele taxatie. Deze taxatie heeft de 
gemeente laten uitvoeren en deze geeft aan dat een grondprijs rond € 140 nog steeds een reële waarde is voor de kavel in de huidige situatie, dat komt 
door de bijzonder omstandigheden dat het perceel al circa 13 jaar bij de firma Koops in gebruik is en daarmee in feite alleen voor de gebruiker interessant is. 
 
De te verkopen grond is circa 729 m2 groot, de verkoopprijs, bedraagt gelijk aan de afspraak in totaal € 101.000 (afgerond). De grond staat voor € 1 in de 
boeken. De opbrengst ad. € 101.000 minus kosten verkoop ad. € 7.950 kunnen in het geheel ten gunste worden gebracht van het exploitatieresultaat 2019. 
 
Algemene uitkering algemeen deel (nadeel € 58.763) 
Uit de septembercirculaire 2019 komt naar voren dat de algemene uitkering 2019 voor Woudenberg per saldo  € 58.763 nadelig uitvalt. Dit zit voornamelijk 
in het naar beneden stellen van het accres. Het rijk verwacht voor 2019 minder uit te geven dan was begroot. 
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Hoofdstuk 4 overzicht financiële mutaties najaarsrapportage 2019
Lasten Baten Saldo

Saldo primitieve begroting 2019 € 37.289.528 € 37.354.957 € 65.429 positief

Aanpassing zomernota € 1.143.993 € 750.763 -€ 393.230 negatief

Aanpassing najaarsnota € 1.118.880 € 1.012.129 -€ 106.751 negatief

Saldo begroting 2019 na najaarsrapportage € 39.552.401 € 39.117.849 -€ 434.552 negatief

UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Bibliotheek Subsidie -€ 3.700 minder budget voordelig Ruimte op subsidiebudget

Sport Subsidie -€ 8.500 minder budget voordelig Ruimte op subsidiebudget

Onderwijs Leerlingenvervoer en inhuur uitvoering beleid € 55.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting.

Onderwijs achterstandenbeleid Passend onderwijs -€ 15.000 minder budget voordelig
Budget passend onderwijs wordt niet uitgegeven. De  € 5000 die uitgegeven wordt voor de schakelklas 

kan worden gedekt uit VVE gelden

Participatiewet inkomensvoorzieningen Uitkeringen IOAW -€ 75.000 -€ 5.000 minder budget voordelig
De BUIG budgetten worden op basis van de kosten tot en met september bijgesteld.  Per saldo (WWB 

IAOW en rijksuitkering) ontstaat er een klein voordeel t.o.v. de zomernota

Re-integratie diverse kosten € 6.000 € 14.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting.

Inkopen kindplaatsen t.b.v. de doelgroep Verstrekkingen -€ 5.000 minder budget voordelig Aantal benodigde kindplaatsen is dit jaar minder dan begroot

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning Adviesraad sociaal domein -€ 2.080 minder budget voordelig Afrekening subsidie 2018

Overhead sociaal domein Kosten accountant € 2.500 meer budget nadelig Er zijn kosten 2018 in 2019 geboekt. Daarom een tekort op budget

Zittend ziekenvervoer Afrekening/afwikkeling posten eerdere jaren € 34.251 meer budget nadelig Afrekening van 2018

Ouderenwerk Correctie subsidie -€ 26.800 minder budget voordelig Afrekening subsidie 2018

Kosten sociaal team Afrekening/afwikkeling posten eerdere jaren € 3.975 meer budget nadelig Afrekening van 2018 zorgt voor extra kosten in 2019

Kosten Coöperatie Subsidies/bijdragen € 8.361 meer budget nadelig Verschuiving budget leerlingenvervoer naar Coöperatie.

Gezondheidszorg Bijdrage GGD op basis begrotingswijziging € 20.000 meer budget nadelig 2de begrotingswijziging 2019 GGDrU zorgt voor € 20.000 meer kosten. 

Sociale werkvoorziening Bijdrage RWA -€ 8.000 minder budget voordelig
Op basis van de kwartalrapportages is de verwachting dat gemeenten minder hoeven bij te betalen. 

Geraamd was een bijdrage van  €  58.000. Dit wordt nu € 50.000 

Ondersteuning vrijwilligers en informele 

zorg
Sociale kracht van de samenleving € 8.274 meer budget nadelig Kosten preventieve ondersteuning zijn toegenomen (subsidie buurtgezinnen).

Onderwijs achterstandenbeleid Voorziening VVE 2019 € 10.290 meer budget neutraal
Extra uitkering rijk naar voorziening VVE voor uitgaven latere jaren of terugbetaling doeluitkering aan het 

rijk i.v.m. geoormerkte gelden.

Participatiewet inkomensvoorzieningen Uitkeringen WWB verstrekte loonkosten subs. € 75.000 meer budget neutraal
De BUIG budgetten worden op basis van de kosten tot en met september bijgesteld.  Per saldo (WWB 

IAOW en rijksuitkering) ontstaat er een klein voordeel t.o.v. de zomernota.

Sociale werkvoorziening Bijdrage RWA € 2.173 meer budget neutraal Extra budget in septembercirculaire

Sociale werkvoorziening Bijdrage RWA -€ 6.000 minder budget neutraal
In de meicirculaire is een Bonus beschutwerken over 2018 ontvangen. In de zomernota hebben we dit 

toegevoegd aan de bijdrage aan RWA. Dit blijkt niet nodig en is daarmee een voordeel.

Beleid en uitvoering lichte 

ondersteuning(K)
Correctie inhuur derden € 135.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Kosten onderwijs, algemeen(K) Correctie loonkosten -€ 16.500 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Programma 1 Samenleving
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Sport(K) Correctie loonkosten € 8.500 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Overige kosten bijstandsverlening(K) Correctie loonkosten -€ 18.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Beleid en uitvoering lichte 

ondersteuning(K)
Correctie loonkosten € 10.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Overhead sociaal domein(K) Correctie loonkosten -€ 50.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

WMO Overige(K) Correctie loonkosten € 43.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

WMO Jeugd overkoepelende kosten.(K) Correctie loonkosten € 5.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Openbare gezondheidszorg(K) Correctie loonkosten -€ 14.500 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Leerplicht beleid Vrijval budget gebruiken voor inhuur -€ 7.500 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Uitvoering leerplichtwet(K) Correctie inhuur derden € 28.500 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Uitvoering leerplichtwet(K) Correctie loonkosten -€ 21.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Overhead sociaal domein Kosten accountant € 17.500 meer budget nadelig
Voor interne controles Soza uitkeringen wordt niet langer ingehuurd. Dit wordt nu uitgevoerd door de 

accountant.

Overhead sociaal domein inhuur derden -€ 17.500 minder budget voordelig
Voor interne controles Soza uitkeringen wordt niet langer ingehuurd. Dit wordt nu uitgevoerd door de 

accountant.

€ 12.463 € 174.781 meer uitgaven nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Uitkeringen WWB definitieve uitkering BUIG 2019 € 10.724 extra inkomsten voordelig
De BUIG budgetten worden op basis van de kosten tot en met september bijgesteld.  Per saldo (WWB, 

IAOW en rijksuitkering) ontstaat er een klein voordeel t.o.v. de zomernota

Detacherings inkomsten Doorberekening detachering personeel € 43.000 extra inkomsten voordelig

UWV uitkering UWV uitkering € 16.000 extra inkomsten voordelig

Onderwijs achterstandenbeleid Extra middelen ten behoeve van VVE € 10.290 € 5.000 extra inkomsten voordelig Extra uitkering rijk ontvangen

Eigen bijdragen CAK Wmo Verminderde ontvangen CAK-bijdragen Wmo-gebruikers -€ 29.000 minder inkomsten nadelig

€ 10.290 € 45.724 extra inkomsten voordelig

€ 2.173 € 129.057 meer budget nodig nadelig

Stand programma Samenleving Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 12.789.043 € 1.916.446 -€ 10.872.597

Wijziging zomernota € 599.242 € 35.642 -€ 563.600

Wijziging najaarsrapportage € 187.244 € 56.014 -€ 131.230
Stand na najaarsrapportage € 13.575.529 € 2.008.102 -€ 11.567.427

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 1 in deze tussenrapportage
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UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Wegen Extra uitgaven uitvoering Wegbeheerplan € 35.000 meer budget nadelig
Bij de vaststelling van het beheerplan wegen 2019-2023 is afgesproken dat de extra kosten voor de jaren 

2019-2023 jaarlijks € 35.000 worden gedekt via de reserve wegen.

Wegen Diverse kosten onderhoud € 16.000 meer budget nadelig Betreft bijdrage vanuit wegen voor inrichting Koningsplein

Openbaar groen Bestrijding eikenprocessierups € 27.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Openbaar groen Uitvoering derden bestek groenbeheer -€ 25.000 minder budget voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Openbaar groen Inhuur (seizoens)medewerkers € 30.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Afval Verwerking AVU € 38.016 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Voorziening riolering Correctie loonkosten -€ 21.800 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Openbaar groen IBOR groeninrichting € 39.000 meer budget nadelig
Omvormingskosten zijn toegenomen door diverse oorzaken zoals invloeden chemieverbod, stijging van 

prijzen van aan te schaffen beplanting etc. . Voor omvorming is de reserve IBOR beschikbaar.  

Afval Toevoeging voorziening € 44.816 meer budget neutraal

Wegen Onvoorzien -€ 3.000 minder budget neutraal Overheveling naar nieuw budget kerktoren

Kunstwerken extra onderhoudskosten 2019 € 3.000 meer budget neutraal Wordt gedekt uit reserve

Verkeersregelingen, maatregelen en 

plannen(K)
Correctie loonkosten € 67.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Onderhoud straten, wegen en bermen.(K) Correctie inhuur derden € 64.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Onderhoud straten, wegen en bermen.(K) Correctie loonkosten -€ 86.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Openbaar groen(K) Correctie loonkosten -€ 30.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Gemeente Werf(K) Correctie loonkosten -€ 5.200 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Riolering(K) Correctie inhuur derden € 30.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Riolering(K) Correctie loonkosten -€ 8.200 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Begraven en begraafplaats(K) Correctie loonkosten € 16.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

€ 44.816 € 185.816 meer uitgaven nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Afval Opbrengsten papier -€ 16.800 minder inkomsten nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting.

Afval extra opbrengsten € 10.000 extra inkomsten voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting.

Afval Tekort afvalstoffenheffing 2019 € 44.816 extra inkomsten neutraal Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting.

€ 44.816 -€ 6.800 meer inkomsten nadelig

€ 0 € 192.616 meer budget nodig nadelig

Stand programma Leefomgeving Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 3.891.674 € 2.560.422 -€ 1.331.252

Wijziging zomernota € 509.000 € 183.706 -€ 325.294

Wijziging najaarsrapportage € 230.632 € 38.016 -€ 192.616
Stand na najaarsrapportage € 4.631.306 € 2.782.144 -€ 1.849.162

Programma 2 Leefomgeving

Totaal wijzigingen programma 2 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
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UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Integrale veiligheid Ondermijningsactiviteiten aandachtsfunctionaris € 25.000 meer budget nadelig Extra krediet voor aanstellen functionaris ondermijningsactiviteiten. Raadsvoorstel nov. 2018

Integrale veiligheid Ondermijningsactiviteiten € 16.000 meer budget nadelig Eenmalig bedrag voor uitgaven bewustwording ondermijningsactiviteiten. Raadsvoorstel nov. 2018

Integrale veiligheid Uitgaven lijkschouwingen € 2.500 meer budget nadelig Het aantal lijkschouwingen valt hoger uit, dan voorafgaand was ingecalculeerd. 

Integrale Veiligheid(K) Correctie loonkosten -€ 47.000 minder budget voordelig Herberekening loonkosten i.v.m. CAO- en personeelswijzigingen.

€ 0 -€ 3.500 minder inkomsten voordelig

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

-

€ 0 € 0 neutraal neutraal

€ 0 -€ 3.500
minder budget 

nodig
voordelig

Stand programma Veiligheid Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 921.290 € 0 -€ 921.290

Wijziging zomernota € 8.788 € 0 -€ 8.788

Wijziging najaarsrapportage -€ 3.500 € 0 € 3.500
Stand na najaarsrapportage € 926.578 € 0 -€ 926.578

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Programma 3 Veiligheid

Totaal wijzigingen programma 3 in deze tussenrapportage
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UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Economische ontwikkeling uitvoering beleid -€ 5.000 minder budget voordelig

omgevingswet Reserveren voor bestemmingsplannen -€ 40.000 minder budget neutraal
Jaarlijks wordt € 40.000 gereserveeerd voor nieuwe bestemmingplannen, dit bedrag wordt toegevoegd 

aan de reserve omgevingswet (conform raadsbesluit omgevingswet).

Economische ontwikkeling BIZ inkomsten overhevel naar DES € 22.000 meer budget neutraal Doorbetaling inkomsten Bedrijfsinvesteringszone aan DES

Economische ontwikkeling Vitaal platteland -€ 10.000 minder budget neutraal gaat over naar RO

Ruimtelijke ordening Werkzaamheden voor Vitaal platteland € 10.000 meer budget neutraal In zomernota opgenomen bij Economie

Ontwikkeling centrum Voorbereidingswerkzaamheden ontwikkelingen centrumplan fase III € 22.880 meer budget neutraal

Woudenberg Oost Voorbereidingswerkzaamheden ontwikkelingen Industrieterrein € 10.000 meer budget nadelig

Budget omgevingswet Groot deel budget valt vrij t.b.v. loonkosten inhuur. -€ 136.000 minder budget voordelig

Milieubeheer(K) Correctie inhuur derden € 34.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Omgevingswet(K) Correctie inhuur derden € 104.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht(K) Correctie inhuur derden € 70.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Economische Zaken(K) Correctie loonkosten -€ 2.300 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Milieuvergunningen(K) Correctie loonkosten -€ 95.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Milieubeheer(K) Correctie loonkosten € 55.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Ruimtelijke ordening(K) Correctie loonkosten € 22.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht(K) Correctie loonkosten € 12.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Wonen(K) Correctie loonkosten € 10.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bouwgrondexploitatie woningbouw(K) Correctie loonkosten -€ 9.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

€ 4.880 € 69.700 meer uitgaven nadelig

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Doorberekening interne kosten uren naar grondbedrijf € 60.000 € 80.000 extra inkomsten voordelig

De werkzaamheden voor grondexploitaties zijn meer dan verwacht. Dit komt als opbrengst terug door 

urentoerekening aan de verschillende grexen maar ook als kosten voor extra inhuur voor de dagelijkse 

werkzaamheden

doorberekening inhuur inhuur grondbedrijf -€ 60.000 minder inkomsten neutraal
geraamde inhuur ter vervanging van personeel betrokken bij grexen overhevelen naar inkomsten uit 

urendoorberekening

Economische ontwikkeling Marktgelden -€ 1.500 minder inkomsten nadelig Marktgelden te ruim begroot

Economische ontwikkeling Verhuur gronden telecom etc. € 3.600 extra inkomsten voordelig Verhuur aan telecom te laag begroot

Economische ontwikkeling BIZ inkomsten € 22.000 extra inkomsten neutraal Inkomsten Bedrijfsinvesteringszone via belastingen

Wabo-vergunningen Leges WABO opbrengsten € 100.000 extra inkomsten voordelig
De legesopbrengsten van de vergunningen worden hoger dan bij de zomernota werd gedacht. Er vindt 

veel nieuwbouw plaats zowel op onze grondexploitaties als op particulier terrein.

Wabo-vergunningen Leges bijzondere wetten -€ 10.000 minder inkomsten neutraal Overheveling budget naar RO

Ruimtelijke ordening Leges bijzondere wetten € 10.000 € 33.000 extra inkomsten voordelig Inkomsten uit leges bijzondere wetten

Ruimtelijke ordening Subsidie Provincie voor centrumplan III € 22.880 extra inkomsten neutraal Inkomsten uit leges bijzondere wetten

€ 44.880 € 215.100 meer inkomsten voordelig

-€ 40.000 -€ 145.400
minder budget 

nodig
voordelig

Stand programma Ruimte, wonen en ondernemen Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 12.062.109 € 12.112.865 € 50.756

Wijziging zomernota € 293.000 -€ 291.319 -€ 584.319

Wijziging najaarsrapportage € 74.580 € 259.980 € 185.400
Stand na najaarsrapportage € 12.429.689 € 12.081.526 -€ 348.163

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen 

Totaal wijzigingen programma 4 in deze tussenrapportage
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UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Kerktoren diverse onderhoud € 3.000 € 2.000 meer budget nadelig Deels overheveling vanuit onvoorzien wegen overige extra kosten vanwege losliggende leien

ICT Afschrijvingen € 44.000 meer budget neutraal

Bestuur Accountantskosten € 12.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting
Voorlichtings-, advertentie- en 

reclamekosten Gemeentenieuws € 1.000 meer budget nadelig Meer publicaties

ICT Software - Licentiekosten € 25.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

ICT Telefonie en dataverkeer € 37.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Huisvestingskosten klein onderhoud € 10.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Huisvestingskosten Energiekosten € 8.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Gemeente werf gebouw onderhoud gebouwen € 5.000 meer budget nadelig

Gemeente werf gebouw schoonmaakkosten € 4.500 meer budget nadelig

HRM Wet normalisering rechtspositie ambteneren -€ 7.500 minder budget voordelig

Ter voorbereiding op de invoering van de WNRA is voor 2019 een bedrag beschikbaar gesteld van 15.000. 

Dit bedrag wordt voor 50% besteed in 2019. De invoering van de WNRA wordt in 2020 afgerond. De 

kosten voor 2020 worden meegenomen bij de zomernota 2020.

Verkiezingen Extra uitgaven organiseren verkiezingen € 6.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Bestuursondersteuning Lidmaatschappen  contributies € 7.500 meer budget nadelig Kosten VNG en congreskosten stijgen. 

Belastingen Belastingen check basis op orde € 35.000 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Algemene baten en lasten Bijdrage Koningsdag Amersfoort € 8.000 meer budget nadelig Bijdrage Koningsdag Amersfoort

Algemene baten en lasten Diverse kosten nog uitsplitsen € 15.000 meer budget nadelig Kosten verhuizing gezin

Algemene baten en lasten Diverse kosten nog uitsplitsen € 6.500 meer budget nadelig Algemene kosten wachtgeld wethouders

Algemene baten en lasten Diverse kosten nog uitsplitsen € 3.500 meer budget nadelig Kosten belastingconsulent voor diverse vraagstukken (ondersteuning overleg met belastingdienst).

Gronden en terreinen Aankoop Laagerfseweg 45 € 283.500 meer budget nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

KCC(K) Correctie inhuur derden € 51.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

HRM Overige personeelskosten -€ 25.000 minder budget voordelig Diverse kosten verwerkt in loonkosten. Valt hier vrij.

HRM WKR Gerichte vrijstelling -€ 5.000 minder budget voordelig Diverse kosten verwerkt in loonkosten. Valt hier vrij.

Algemene kosten - Archiefkosten(K) Correctie inhuur derden € 34.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten(K) Correctie inhuur derden -€ 142.500 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Raad 11011
Splitsing gemaakt ussen raadsvergoedingen en overige 

bestuursvergoedingen
€ 217.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bestuursorganen(K) Correctie loonkosten -€ 240.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Communicatie, Promotie en 

representatie(K)
Correctie loonkosten -€ 28.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

KCC(K) Correctie loonkosten € 37.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bedrijfsvoering overhead(K) Correctie loonkosten € 168.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Bedrijfsvoering uitvoerend(K) Correctie loonkosten -€ 48.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

ICT(K) Correctie loonkosten -€ 36.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

ICT(K) Correctie loonkosten € 60.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Huisvestingskosten gemeentelijke 

organisatie(K)
Correctie loonkosten € 79.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Algemene kosten - Archiefkosten(K) Correctie loonkosten -€ 224.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

HRM - Beleid(K) Correctie loonkosten -€ 17.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

HRM - Beleid(K) Correctie inhuur derden € 35.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten(K) Correctie loonkosten € 142.500 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Klachten/bezwaar/aansprakelijkheid(K) Correctie loonkosten € 13.000 meer budget nadelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

Invordering gemeentelijke belasting (muv 

WOZ)(K)
Correctie loonkosten -€ 2.000 minder budget voordelig Verschuiving en herberekening loonkosten.

€ 47.000 € 531.000 meer uitgaven nadeligTotaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Programma 5 Dienstverlening 
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INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Subsidie RCE raadhuis subsidie € 5.924 extra inkomsten neutraal Subsidie voor schilderwerk monumentale gedeelte

Algemene baten en lasten Verkoop parkeerplaats De Nort € 101.000 extra inkomsten voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Algemene baten en lasten Kosten verkoop parkeerplaats De Nord -€ 7.950 minder inkomsten nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Algemene baten en lasten Verkoop diverse groenstroken € 17.000 extra inkomsten neutraal Naar reserve IBO

KCC Doorberekening pikketkosten € 4.200 extra inkomsten voordelig

Huisvesting Vergoeding uren brand gemeentehuis € 10.000 extra inkomsten voordelig

Personeelskosten Ondersteuning Coöperatie de Kleine Schans -€ 56.500 minder inkomsten nadelig

€ 22.924 € 50.750 meer inkomsten voordelig

€ 24.076 € 480.250 meer budget nodig nadelig

Stand programma Dienstverlening Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 5.483.422 € 1.082.551 -€ 4.400.871

Wijziging zomernota -€ 1.738 -€ 411.150 -€ 409.412

Wijziging najaarsrapportage € 578.000 € 73.674 -€ 504.326
Stand na najaarsrapportage € 6.059.684 € 745.075 -€ 5.314.609

UITGAVEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Treasury Rente geldleningen langer dan 1 jaar -€ 8.000 minder budget voordelig

€ 0 -€ 8.000 minder uitgaven voordelig

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2018 € 28.870 extra inkomsten voordelig Definitieve aanslagen 2018 opgelegd.

Toeristenbelasting Opbrengsten toeristenbelasting 2019 € 20.000 extra inkomsten voordelig aanpassing raming op basis definitieve cijfers 2018

OZB Oude jaren € 25.000 extra inkomsten voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Algemene uitkering Vrijval reservering 2018 € 7.187 extra inkomsten voordelig  

Algemene uitkering Algemeen deel 2019 -€ 58.763 minder inkomsten nadelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Algemene uitkering (IU) Participatie € 2.173 extra inkomsten neutraal Extra uitkering WSW deel participatie septembercirculaire

Algemene uitkering (IU) Voogdij/18+ -€ 4.338 minder inkomsten nadelig Minder uitkering septembercirculaire

€ 2.173 € 17.956 meer inkomsten voordelig

-€ 2.173 -€ 25.956
minder budget 

nodig
voordelig

Stand Algemene dekkingsmiddelen Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 136.436 € 17.820.323 € 17.683.887

Wijziging zomernota -€ 19.000 € 894.407 € 913.407

Wijziging najaarsrapportage -€ 8.000 € 20.129 € 28.129
Stand na najaarsrapportage € 109.436 € 18.734.859 € 18.625.423

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Totaal wijzigingen programma 5 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 6 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
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TOEVOEGINGEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Reserve gebouwen Toevoegingen aan reserve € 5.924 toename reserve neutraal Betreft RCE subsidie schilderwerk

Reserve omgevingswet Toevoegingen aan reserve € 40.000 toename reserve neutraal
Jaarlijks wordt € 40.000 gereserveeerd voor nieuwe bestemmingplannen, dit bedrag wordt toegevoegd 

aan de reserve omgevingswet (conform raadsbesluit omgevingswet).

Reserve IBOR Toevoegingen aan reserve € 17.000 toename reserve neutraal Verkoop groenstroken

Reserve kunstwerken Toevoegingen aan reserve -€ 3.000 minder budget neutraal Dekking extra uitvoeringskosten 2019

€ 59.924 € 0 toename reserve neutraal

INKOMSTEN

Product Betreft
Overheveling 

budget

Wijziging 

budget
Gevolgen voor budget

Invloed op 

begrotings-

resultaat

Aanvullende toelichting

Algemene reserve
Onttrekking aan reserve ten gunste van voorziening 

afvalstoffenheffing
€ 44.816 afname reserve voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Reserve grondbedrijf aankoop Laagerfseweg 45 € 283.500 afname reserve voordelig Zie hoofdstuk 3 uitgebreide toelichting

Reserve wegen Onttrekking aan reserve € 35.000 afname reserve voordelig
Bij de vaststelling van het beheerplan wegen 2019-2023 is afgesproken dat de extra kosten voor de jaren 

2019-2023 jaarlijks € 35.000 worden gedekt via de reserve wegen.

Reserve wegen Onttrekking aan reserve € 16.000 afname reserve voordelig Betreft kosten Koningsplein 2018

Uitname reserve omgevingswet Dekking voor loon/inhuur en overige invoeringskosten € 70.000 afname reserve voordelig Raadsbesluit omgevingswet

Reserve algemeen dienstverlening Dekking uit invoeringskosten voor inzet programma management € 32.000 afname reserve voordelig Raadsbesluit diensverleningsbudget

Reserve Ibor Onttrekking aan reserve ter dekking extra afschrijvingslast € 39.000 afname reserve voordelig Ter dekking omvormingskosten

Reserve ICT Onttrekking aan reserve ter dekking extra afschrijvingslast € 44.000 afname reserve neutraal Ter dekking extra afschrijvingslast ICT

€ 44.000 € 520.316 afname reserve voordelig

€ 15.924 -€ 520.316 afname reserve voordelig

€ 0 € 106.751 meer budget nodig nadelig

Stand Reserves Toevoegingen Onttrekkingen Totaal

Primaire begroting € 2.005.554 € 1.862.350 -€ 143.204

Wijziging zomernota -€ 245.299 € 339.477 € 584.776

Wijziging najaarsrapportage € 59.924 € 564.316 € 504.392
Stand na najaarsrapportage € 1.820.179 € 2.766.143 € 945.964

Programma 7 Reserves

Totaal wijzigingen deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 7 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
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Recapitulatie

Stand programma 1 Samenleving Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 12.789.043 € 1.916.446 -€ 10.872.597

Wijziging zomernota € 599.242 € 35.642 -€ 563.600

Wijziging najaarsrapportage € 187.244 € 56.014 -€ 131.230
Stand na najaarsrapportage € 13.575.529 € 2.008.102 -€ 11.567.427

Stand programma 2 Leefomgeving Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 3.891.674 € 2.560.422 -€ 1.331.252

Wijziging zomernota € 509.000 € 183.706 -€ 325.294

Wijziging najaarsrapportage € 230.632 € 38.016 -€ 192.616
Stand na najaarsrapportage € 4.631.306 € 2.782.144 -€ 1.849.162

Stand programma 3 Veiligheid Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 921.290 € 0 -€ 921.290

Wijziging zomernota € 8.788 € 0 -€ 8.788

Wijziging najaarsrapportage -€ 3.500 € 0 € 3.500
Stand na najaarsrapportage € 926.578 € 0 -€ 926.578

Stand programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 12.062.109 € 12.112.865 € 50.756

Wijziging zomernota € 293.000 -€ 291.319 -€ 584.319

Wijziging najaarsrapportage € 74.580 € 259.980 € 185.400
Stand na najaarsrapportage € 12.429.689 € 12.081.526 -€ 348.163

Stand programma 5 Dienstverlening Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 5.483.422 € 1.082.551 -€ 4.400.871

Wijziging zomernota -€ 1.738 -€ 411.150 -€ 409.412

Wijziging najaarsrapportage € 578.000 € 73.674 -€ 504.326
Stand na najaarsrapportage € 6.059.684 € 745.075 -€ 5.314.609

Stand programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 136.436 € 17.820.323 € 17.683.887

Wijziging zomernota -€ 19.000 € 894.407 € 913.407

Wijziging najaarsrapportage -€ 8.000 € 20.129 € 28.129
Stand na najaarsrapportage € 109.436 € 18.734.859 € 18.625.423

Stand programma 7 Reserves Toevoegingen Onttrekkingen Totaal

Primaire begroting € 2.005.554 € 1.862.350 -€ 143.204

Wijziging zomernota -€ 245.299 € 339.477 € 584.776

Wijziging najaarsrapportage € 59.924 € 564.316 € 504.392
Stand na najaarsrapportage € 1.820.179 € 2.766.143 € 945.964

Stand Totaal Uitgaven Inkomsten Totaal

Primaire begroting € 37.289.528 € 37.354.957 € 65.429

Wijziging zomernota € 1.143.993 € 750.763 -€ 393.230

Wijziging najaarsrapportage € 1.118.880 € 1.012.129 -€ 106.751
Stand na najaarsrapportage € 39.552.401 € 39.117.849 -€ 434.552


