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Voorstel
Wij stellen u voor 

1. Impactanalyse Coronacrisis voor kennisgeving aan te nemen en de reeds bekende 
incidentele kosten te verwerken in de zomernota 2020 en de onzekerheden waar 
mogelijk te vertalen in de risicoparagraaf; 

2. Monitor besparingsopgave 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen; 
3. Financiële tussenrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
4. Notitie Meerjaren prognose Grondexploitaties (MPG) vast te stellen;
5. Notitie  reserve  positie  en  weerstandsvermogen  Woudenberg  (waaronder 

risicoparagraaf) voor kennisgeving aan te nemen; 
6. Financieel  beeld  2021-2024  en  Kostenontwikkeling  sociaal  domein  2020-2024 

voor kennisgeving aan te nemen en uit te spreken dat het tekort te groot is om in 
zijn geheel met een bezuinigingsdialoog met de samenleving op te pakken; 

7. In  te  stemmen  met  de  start  van  een  bezuinigingsdialoog  sociaal  domein  in 
september  2020  omdat  naast  het  beroep  op  het  Rijk  voor  meer  geld  het  de 
verwachting is dat deze onvoldoende gecompenseerd worden en ingrepen nodig 
zijn;

8. Alles in het werk te stellen op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau om 
de financiële druk op gemeenten te agenderen en waar mogelijk te verlagen.



Kaderbrief 2021-2024

Jaarlijks stelt uw raad voor de zomer de kadernota voor het daaropvolgende jaar vast. In de 
kadernota worden de ambities van het gemeentebestuur en nieuwe ontwikkelingen vertaald 
naar een (financieel) meerjarenperspectief. In de Kadernota beantwoorden wij de vraag of 
de uitvoering van wet- en regelgeving, de ambities en nieuwe ontwikkelingen binnen het 
(financieel) meerjarenperspectief van de gemeente Woudenberg passen. 

Door  toenemende  onzekerheden  en  recente  ontwikkelingen,  zoals  de  Coronacrisis,  de 
voorgenomen herijking van het gemeentefonds en de aanhoudende stijging van de kosten 
in het sociaal domein, staat het financieel meerjarenperspectief onder grote druk. Hierdoor 
kunnen wij u geen sluitend meerjarenperspectief presenteren. Omdat deze aspecten tevens 
nog onderwerp van besluitvorming bij het Rijk zijn, hebben wij besloten u op 2 juli 2020 
geen kadernota ter besluitvorming voor te leggen.

Inzicht in wat er op ons afkomt is juist in deze tijd onontbeerlijk. Met deze kaderbrief en de 
bijlagen  geven  wij  u  daarom een  zo  compleet  en  onderbouwd  mogelijk  beeld  van  alle 
inhoudelijke  en  financiële  ontwikkelingen  die  van  belang  zijn  voor  het  financieel 
meerjarenperspectief van onze gemeente. 

Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 nam uw raad unaniem een motie aan over 
de financiële situatie in onze gemeente. De constateringen in deze motie getuigden van 
urgentie en een vooruitziende blik.

- “Er sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk en daardoor minder geld 
door het rijk wordt gestort in het Gemeentefonds dan eerder geraamd;

- Het landelijk accres hierdoor naar beneden wordt bijgesteld;
- Ook de meerjarige accresontwikkeling cumulatief naar beneden is bijgesteld;
- Dat nog steeds trap op trap af systematiek wordt gehanteerd;
- De gemeente een fors tekort heeft in het sociaal domein;
- Het college voorstelt om te bezuinigingen op de uitgaven;
- Het voorzieningenniveau hierdoor onder druk staat;
- Dat grote maatschappelijke ontwikkelingen en invoering van nieuwe wetten op de 

gemeente afkomen.“

Indien het Rijk geen maatregelen neemt om de financiën van de gemeenten in gelijke pas te 
laten lopen met de opgaven waarvoor zij  staan opgesteld, zijn ingrijpende bezuinigingen 
onontkoombaar.  Deze  bezuinigingen  grijpen  diep  in  op  de  dienstverlening  aan  onze 
inwoners  en  het  voorzieningenniveau  in  ons  dorp.  Wij  zijn  er  als  gemeente  om  onze 
inwoners,  ondernemers  en  organisaties  te  helpen  en  te  ondersteunen  als  dat  nodig  is. 
Helemaal in een tijd als deze wil je als gemeente een vangnet zijn. We vrezen dat door de 
huidige financiële situatie  bezuinigingen onvermijdelijk zijn en gevoeld zullen worden door 
onze inwoners en door de verenigingen en organisaties die in en voor Woudenberg actief 
zijn.

Het inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen welke van belang zijn voor het 
financiële meerjarenperspectief zijn uitgewerkt in de volgende bijlagen bij dit voorstel:

- De impactanalyse Coronacrisis bevat een analyse van de impact van de Coronacrisis op 
Woudenberg; 

- De monitor besparingsopgave 2020-2023 gaat in op de realisatie van de vastgestelde 
besparingsopgaven uit de begroting 2020-2023; 

- Vooruitlopend op de zomernota 2020 geeft de financiële tussenrapportage 2020 inzicht 
in de inkomsten en uitgaven t/m mei 2020, waaronder incidentele uitgaven in het licht 
van de Coronacrisis;

- De  notitie  Meerjaren  prognose  Grondexploitaties  biedt  inzicht  in  de  financiële 
verwachting voor de gemeente van de betreffende plannen;

- De  notitie  reservepositie  en  het  weerstandsvermogen  Woudenberg  gaat  in  op  de 
financiële positie van de gemeente;

- Het financieel  beeld 2021-2024 en de kostenontwikkeling Jeugdzorg/Wmo 2020-2024 
geven inzicht in het financiële meerjarenperspectief.  

- Brandbrief “Financiële positie gemeenten” aan de ministeries van BZK en Financiën
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Hierna vindt u de belangrijkste conclusies en wat dit betekent voor de begroting 2021-2024. 

1. Impactanalyse Corona

Sinds half maart wordt ons dagelijks leven bepaald door de aanpak van het Corona-virus. 
Veel energie en tijd van de gemeente is in de eerste fase gegaan naar het aanpakken van 
de effecten van deze crisis op de korte termijn. Het Corona-virus zal, naar verwachting, voor 
een  langere  periode  effect  hebben  op  alle  aspecten  van  ons  leven:  de  economie,  het 
onderling vertrouwen, een herwaardering van vitale beroepen en de manier waarop naar de 
overheid wordt gekeken. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over hoe de komende 
periode eruit kan zien. Beperkende maatregelen zullen, zoals het nu naar uitziet, in meer of 
mindere mate voor meer dan een jaar van kracht zijn. Zolang er geen vaccin beschikbaar is, 
het virus niet onder controle is en weer kan oplaaien, moeten we rekening houden met een 
diepe economische crisis en ingrijpende gevolgen voor de zorgsector en het sociaal domein 
en  daarmee  op  het  dagelijks  leven  en  welzijn  van  al  onze  inwoners.  Dit  leidt  voor  de 
gemeente tot extra kosten en minder opbrengsten. We dienen hierop in te spelen en het 
vraagt om een bijstelling van onze dienstverlening en gemeentelijke ambities. In bijgaande 
impactanalyse Coronacrisis vindt u een beschrijving van de onzekerheden en effecten van 
de maatregelen met daar waar mogelijk een lokale kleuring. 

Wat betekent dit voor het opstellen van de Begroting 2021-2024? 
We staan voor de opdracht om de maatschappij en de economie weer op te bouwen tijdens 
én na de coronacrisis. Dit leidt tot een herijking van onze visie, doelen en ambities, zoals  
verwoord  op  de strategiekaart.  De maatschappelijke  en  financiele  effecten vertalen  wij, 
waar mogelijk, in de begroting 2021-2024. Onzekerheden en risico’s nemen we mee in de 
risicoparagraaf. 

De incidentele kosten 2020 verwerken we in de zomernota 2020 en de jaarrekening 2020. 
Het Rijk heeft overigens toegezegd noodzakelijke incidentele kosten te compenseren. 

Voor de inhoudelijke analyse verwijzen wij naar bijlage 1 – impactanalyse Coronacrisis. Wij 
adviseren u om deze impactanalyse voor kennisgeving aan te nemen.

2. Monitor Besparingsopgave 2020-2023

Om tot een duurzaam solide financiële positie te komen en de gemeentelijke uitgaven en 
inkomsten meer in balans te brengen, is in de begroting 2020-2023 een besparingsopgave 
opgenomen.  In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 is het pakket met besparings-
maatregelen vastgesteld op een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 277.616.

Voor het meerjarenperspectief is het belangrijk dat deze besparingsopgave wordt gehaald 
en de begroting 2021-2024 niet  extra wordt  belast  door niet  behaalde besparingen.  Wij 
constateren dat voor 2020 de besparingsopgave 100% is geëffectueerd, namelijk voor een 
totaalbedrag van € 242.587 terwijl de opgave voor 2020 op € 241.390 is vastgesteld. Voor 
de jaren 2021 en verder is gemiddeld 94% gerealiseerd. Voor een beperkt aantal onderdelen 
worden de werkzaamheden de komende periode voortgezet.  Wij  gaan  ervan uit  dat  de 
besparingsopgave wordt gehaald. 

Wat betekent dit voor het opstellen van de Begroting 2021-2024? 
De  besparingsopgave  wordt  gehaald  en  vraagt  geen  bijstelling  in  de  begroting.  In  de 
begroting  2021-2024  geven  wij  opnieuw  een  beeld  van  de  stand  van  zaken  van  de 
besparingsopgave 2020-2023. 

De  monitor  besparingsopgave,  welke  in  bijlage  2  is  opgenomen,  adviseren  wij  voor 
kennisgeving aan te nemen.

3. Financiële tussenrapportage 2020
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Ieder jaar rapporteren wij in september in de zomernota over het beleid en de financiële 
stand van zaken van het eerste halfjaar met een doorkijk naar het hele jaar. Daarbij worden 
de  resultaten  vertaald  naar  het  te  verwachten  jaarresultaat.  Gelet  op  het 
jaarrekeningresultaat  2019  en  de  doorwerking  van  dit  negatieve  resultaat  in  de 
daaropvolgende  jaren  en  de  toenemende  financiële  druk  op  onze  gemeente,  heeft  het 
college er dit jaar voor gekozen om nu reeds een financieel beeld over 2020 aan u voor te 
leggen.  Hiermee  kunnen  we  sterker  sturen  op  beheersing  van  budgetten  en 
overschrijdingen.

Begrotingsresultaat 2020 (vaststelling raad okt 2019) -44.187
 

Tussentijdse aanpassingen financiële tussenrapportage 2020 -838.577
 

Begrotingsresultaat 2020 (incl. aanpassingen tussenrapportage) -882.764

+ = begrotingsoverschot

-  = begrotingstekort

Dit financiële beeld is ongunstig en bevat voornamelijk negatieve verschillen ten opzichte 
van de begroting 2020. De totale nadelige bijstelling in de tussenrapportage bedraagt € 
838.577.  Hierdoor  verwachten  wij  het  begrotingsjaar  2020  financieel  niet  positief  af  te 
sluiten. Bij iedere overschrijding van budgetten geven wij onszelf de opdracht om te bezien 
of deze gecompenseerd kan worden door besparing op andere budgetten.

De grootste budgetwijzigingen betreffen:
- Leerlingenvervoer (structureel);
- Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo (structureel);
- Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen via Scherpenzeel (incidenteel);
- ICT-kosten (structureel);
- Kosten corona tot 1 mei 2020 (incidenteel).

Voor  een  toelichting  op  deze  wijzigingen  verwijzen  wij  u  naar  bijlage  3  –  financiële 
tussenrapportage 2020. 

Wat betekent dit voor het opstellen van de Begroting 2021-2024?
We constateren dat de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein, net als in voorgaande 
jaren, niet in balans zijn en sprake is van meerjarige tekorten. Dit ondanks de maatregelen 
die  reeds  zijn  ingezet  om  het  zorggebruik  en  de  zorgkosten  terug  te  dringen.  De 
kostenstijgingen Jeugdzorg en Wmo zijn doorgerekend in bijlage 7. Los van overige aspecten 
welke  in  de  voornoemde  financiële  tussenrapportage  2020  zijn  opgenomen,  leidt  de 
doorrekening tot een structureel tekort van ruim € 500.000 in 2020 oplopend naar bijna 
€ 2 miljoen in 2024. Omdat de verwachting is dat dit niet volledig gecompenseerd wordt 
door het Rijk, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Bij de conclusies over het financieel beeld 
2021-2024 hieronder, komen wij hierop terug. 

De kosten voor ICT nemen eveneens toe. We constateren dat we onze ambitie op het gebied 
van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatisering moeten bijstellen. We leggen u eind 
2020 een bijgestelde visie met bijbehorend uitvoeringsplan voor. In de begroting 2021-2024 
nemen we een taakstellende bezuiniging op.

We stellen u voor de financiële tussenrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
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4. Notitie Meerjaren Prognose Grondexploitaties

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) is een samenvattend document van alle 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren 
van grond. Dit jaar bieden wij u de MPG separaat ter vaststelling aan omdat dit jaar geen 
kadernota  ter  vaststelling  wordt  aangeboden.  Grondexploitaties  bieden  inzicht  in  de 
financiële verwachting voor de gemeente van de betreffende plannen. Bij vaststelling van 
een  plan  en  bijbehorende  grondexploitatie  stelt  de  gemeenteraad  de  kaders  vast 
waarbinnen de uitvoering van het project door het college plaats dient te vinden, welke door 
de gemeenteraad worden gecontroleerd. 

In mei 2020 zijn de herzieningen van de zes vastgestelde grondexploitaties aangeboden aan 
de raad. In april 2021 zal de volgende herziening plaatsvinden. Op basis van haar controle is 
de accountant van oordeel dat de waardering van de grondexploitaties een getrouw beeld 
geeft  en van goede kwaliteit  zijn.  Mochten de ontwikkelingen in de Coronacrisis  hiertoe 
aanleiding geven, zoals een crisis in de bouwsector, komen wij met een eerdere herziening 
van  het  betreffende  project.  Het  Groene  Woud  zal  eind  2020  afgesloten  worden  en 
Hoevelaar fase II wordt waarschijnlijk eind 2020 in exploitatie genomen. 

Wat betekent dit voor het opstellen van de Begroting 2021-2024? 
De  winstneming  in  2019  bedraagt  in  totaal  €  150.000  en  is  volledig  behaald  op  de 
grondexploitatie Amalialaan. De winst is als volgt bestemd:
- € 27.944 gebruikt voor het ophogen/verlagen van de voorziening Nijverheidsweg c.q. 

Spoorzone.
- € 122.056 toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. 

Wij stellen u voor bijlage 4 - Meerjaren Prognose Grondexploitaties vast te stellen.

5. Notitie reservepositie en het weerstandsvermogen

Bij  het  beoordelen  van  de  financiële  positie  van  de  gemeente  spelen  het  weerstands-
vermogen en de risico’s een belangrijke rol. In deze notitie komen de reservepositie en de 
risico’s aan de orde. We geven aan bij welke reserves en voorzieningen per 1 januari 2020 
een  mutatie  plaatsvindt  als  gevolg  van  de  jaarrekening  2019  en  reeds  genomen 
raadsbesluiten.  Daarna  komt  de  reservepositie  (reserves  beschikbaar  voor  algemene 
middelen) en het weerstandsvermogen van de gemeente aan de orde. 

De risico’s voor de gemeente zijn toegenomen.  Dit is verwerkt in de risicoparagraaf.  De 
voorgenomen herijking van het  gemeentefonds  hebben wij,  in  overleg met de provincie 
Utrecht in haar rol als toezichthouder, gedeeltelijk verwerkt in het financieel beeld 2021-
2024 en gedeeltelijk in de risicoparagraaf. 

In het financieel beeld 2021-2024 is een korting in het gemeentefonds opgenomen van € 50 
per  inwoner  (=> 13.200  inwoners  x  €  50  = €  660.000).   De  verwachting  is  dat  voor 
Woudenberg de korting in het gemeentefonds tussen de € 50 en € 100 per inwoner zal  
bedragen. Daarom is bovenop de € 50 welke verwerkt is in de cijfers 2021-2024, nog eens 
€  50 per  inwoner  verwerkt  in  de  risicoparagraaf.  Dit  resulteert  in  een risicobedrag  van 
€ 132.000 (begroot bedrag € 660.000 x risico 50% = € 330.000 x kans dat zal gebeuren van 
40% = € 132.000).

Het  weerstandsvermogen  is  groter  dan  1.  Groter  dan  1  duidt  erop  dat  de  beschikbare 
weerstandscapaciteit toereikend is om de gekwantificeerde risico’s op korte termijn af te 
dekken.  Indien  we  de  onbenutte  belastingcapaciteit  niet  meerekenen  in  de 
weerstandscapaciteit komt het weerstandsvermogen uit op afgerond 0,4. Gezien de grote 
hoeveelheid risico’s  die  Woudenberg  loopt,  moet  op korte termijn  de  algemene reserve 
verhoogd  worden  tot  het  niveau  van  €  1,7  miljoen  zodat  zonder  de  onbenutte 
belastingcapaciteit de totale risico’s van € 1,7 miljoen voor 100% gedekt zijn.

Wat betekent dit voor het opstellen van de begroting 2021-2024?
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Wij stellen u voor de notitie reserve positie en weerstandsvermogen voor kennisgeving aan 
te  nemen.  Bij  de  nog  op  te  stellen  begroting  2021-2024  doen  wij  een voorstel  om de 
algemene reserve weer op het niveau te krijgen van circa € 1,7 miljoen via een onttrekking 
uit de algemene reserve grondbedrijf en eventuele herschikking van bestemmingsreserves. 

6. Financieel beeld 2021-2024

De  beginstand  van  het  financieel  beeld  2021-2024  is  gelijk  aan  de  eindstand  van  de 
vastgestelde  begroting  2020-2023.  Vervolgens  zijn  de  tussentijdse  raadsbesluiten  van 
november 2019 tot en met april 2020 welke gevolgen hebben voor de begroting 2021-2024 
verwerkt en vanuit die cijfers is het financieel perspectief voor de begrotingsjaren 2021-
2024 inzichtelijk gemaakt. Dit ziet er als volgt uit:

Begrotingsresultaten (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 Totaal

Vaststelling begroting 2020-2023 (raad oktober 2019) -24 17 267 267 527
     

Tussentijdse aanpassingen naar aanleiding van raadsbesluiten      

Investeringskosten IHP-kapitaallasten (raad mei 2020) 0 -47 -47 -47 -141
      

Begrotingsresultaten (inclusief tussentijdse raadsbesluiten) -24 -30 220 220 386
      

Voorstellen aanpassing budgetten kaderbrief 2021-2024 -887 -1.036 -1.284 -1.460 -4.667

 

Begrotingsresultaten (incl. budgetten kaderbrief 2021-2024) -911 -1.066 -1.064 -1.240 -4.281

+ = begrotingsoverschot

-  = begrotingstekort

De volgende budgetwijzigingen springen hierbij het meest in het oog:
- Leerlingenvervoer;
- Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo;
- Groot onderhoud watergangen;
- Kosten IBOR (groenbeleidsplan, vervangen bomen, vervanging groot materieel);
- ICT-kosten;
- Salariskosten personeel (cao-verhoging);
- Algemene uitkering;
- Herijking gemeentefonds.

Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar bijlage 6 - financieel beeld 2021-2024. 

Herijking gemeentefonds
Zoals hiervoor onder notitie reserve positie en weerstandsvermogen is aangegeven, is in de 
bijlage financieel beeld 2021-2024 een korting in het gemeentefonds opgenomen van € 50 
per  inwoner  (=> 13.200  inwoners  x  €  50  = €  660.000).  De  korting  van  €  660.000  is 
stapsgewijs verwerkt in de cijfers 2021-2024:
2021: geen korting
2022: € 220.000 (korting € 660.000 voor 1/3 deel meegenomen)
2023: € 440.000 (korting € 660.000 voor 2/3 deel meegenomen)
2024: € 660.000 (korting € 660.000 in z’n geheel meegenomen)

De verwachting is dat voor Woudenberg de korting in het gemeentefonds tussen de € 50 en 
€ 100 per inwoner zal bedragen. Daarom is bovenop de € 50 verwerkt in de cijfers 2021-
2024 nog eens € 50 per inwoner verwerkt in de risicoparagraaf.
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Kostenstijgingen sociaal domein
Zowel uit de financiële tussenrapportage 2020 als uit bijlage 7 – kostenontwikkeling sociaal 
domein 2020-2024 – blijkt dat de gemeente Woudenberg dit jaar en de komende jaren fors 
meer aan Jeugdzorg en Wmo gaat uitgeven dan de verwachte beschikbare middelen. Op 
basis  van de cijfers  welke  eind mei  bekend waren,  komt  het  tekort  op het  gebied van 
Jeugdzorg en Wmo de komende jaren uit op een bedrag van ruim € 500.000 in 2020 en 
loopt dit op naar bijna € 2 miljoen in 2024. Waarbij de uitgaven in 2024 geprognosticeerd 
worden op ruim 
€ 8,5 miljoen. 

Bij  de  afgelopen  bezuinigingsrondes  met  betrekking  tot  het  sociaal  domein  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.  Om de  uitgaven  en  inkomsten  in  het 
sociaal  domein  in balans te  krijgen,  zijn  echter  verdergaande maatregelen noodzakelijk. 
Afgelopen jaren hebben wij alles in het werk gesteld om als gemeente zelf te komen tot  
besparingen in het sociaal domein. 

De verdergaande maatregelen die nodig zijn, zullen gevoeld worden door onze inwoners, 
door verenigingen en door organisaties die in en voor Woudenberg actief zijn.  De enige 
route om te komen tot de verdergaande voorstellen is door dit te doen in overleg met alle 
betrokkenen. Vorig jaar heeft u als raad aangegeven dat bezuinigingen binnen Jeugdzorg en 
Wmo alleen mochten met draagvlak van/met Coöperatie de Kleine Schans, partners in de 
regio,  maatschappelijke  organisaties  en  adviesorganen.  Door  het  houden  van  een 
bezuinigingsdialoog kunnen we, net als in 2013, samen komen tot oplossingen. 

Het  tekort  op basis  van de kostenontwikkeling sociaal  domein 2020-2024 is  echter  van 
dermate  grote  omvang  dat  het  ongepast  en  onrealistisch  is  om  dit  aan  inwoners, 
organisaties en partners te vragen. Een bezuiniging oplopend naar bijna € 2 miljoen in 2024 
staat niet in verhouding tot  de uitgaven Jeugdzorg en Wmo en is in combinatie  met de 
hiervoor beschreven onzekerheden omtrent de herijking van het gemeentefonds, ook niet 
binnen de totale begroting van de gemeente op te vangen. 

Zicht  op  aanvullende  middelen  voor  het  sociaal  domein  is  dan  ook  dringend  nodig. 
Vooruitlopend hierop moeten we er evenwel op voorsorteren dat het Rijk de te verwachten 
tekorten niet volledig gaat compenseren. Daarom stellen wij u voor om in september te 
starten met een bezuinigingsdialoog. In een separaat raadsvoorstel leggen wij u hiervoor de 
financiële en inhoudelijke kaders voor. Het stellen van deze kaders bereiden wij gezamenlijk 
met u voor. 

Wat betekent dit voor het opstellen van de Begroting 2021-2024?
In de bijlage financieel beeld 2021-2024 hebben wij alle nu bij ons bekende ontwikkelingen 
op programmaniveau verwerkt. De herijking van het gemeentefonds is financieel verwerkt 
en risico’s  en onzekerheden zijn  verwerkt  in  de  risicoparagraaf.  Dit  leidt  tot  een tekort 
oplopend  van €  911.000  in  2021  tot  €  1.240.000 in  2024.  Het  weerstandsvermogen  is 
onaanvaardbaar laag en de algemene reserve dient verhoogd te worden. 

De maatschappelijke en financiële effecten van de Coronacrisis zijn nog niet te overzien en 
hogere uitgaven kunnen we alleen opvangen als die volledig worden gecompenseerd door 
het  Rijk.  Indien  de  gemeente  deze effecten deels  zelf  op  dient  te  vangen,  leidt  dit  tot 
verdere ingrepen in onze dienstverlening en het voorzieningenniveau. 

Woudenberg  staat  hierin  niet  alleen.  Het  overgrote  deel  van de gemeenten heeft  forse 
tekorten in het sociaal domein en teert in op haar reserves. Juist op een moment dat we 
staan voor de opdracht om de maatschappij en de economie weer op te bouwen tijdens én 
na  de  coronacrisis  en  de  gemeente  een  stimulans  zou  moeten  kunnen  geven  aan  de 
economie, de zorg en het welzijn van haar inwoners. 
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Indien  er  geen  compensatie  volgt  vanuit  het  Rijk,  zijn  ingrijpende  bezuinigingen  in  het 
sociaal domein nodig zijn om de uitgaven en inkomsten meer in balans te krijgen. 

Wij  stellen  u  voor  de  bijlagen financieel  beeld  2021-2024 en kostenontwikkeling  sociaal 
domein 2020-2024 voor kennisgeving aan te nemen en uit te spreken dat het tekort te groot 
is om in zijn geheel met een bezuinigingsdialoog met de samenleving op te pakken. Daarom 
stellen  wij  u  voor  om in  te  stemmen met  de  start  van een bezuinigingsdialoog  sociaal 
domein in september  2020 omdat  naast  het beroep op het  Rijk  voor  meer geld het de 
verwachting is dat deze onvoldoende gecompenseerd worden en ingrepen nodig zijn. 

Conclusie 

Wij  zijn  er  als  gemeente  om onze  inwoners,  ondernemers  en organisaties  te  helpen en 
ondersteunen als dat nodig is. Helemaal in een tijd als deze wil je als gemeente een vangnet 
zijn. We vrezen dat door de huidige financiële situatie bezuinigingen onvermijdelijk zijn en 
gevoeld zullen worden door onze inwoners, door verenigingen en door organisaties die in en 
voor Woudenberg actief zijn.

Als eerste overheid is de gemeente voor inwoners het gezicht van de overheid. We staan 
het dichtst bij onze inwoners en geven vorm aan de wijk en de straat waar we wonen en 
bieden een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. We hebben een prominente rol in de 
opgaven  van  deze  tijd:  de  zorg  voor  elkaar,  betaalbare  woningen,  een  veilige 
woonomgeving, de energietransitie.  Inwoners verwachten veel van ons, terecht. Dat vraagt 
ook om voldoende toerusting van gemeenten om die verwachting waar te kunnen maken als 
eerste overheid.  

Dat lukt niet als de totale uitgaven van de gemeente niet in de pas lopen met de taken en 
het  geld  dat  de  gemeente  hiervoor  beschikbaar  heeft.  De  koek  moet  groter  voor  alle 
gemeenten. De voorgenomen herverdeling van middelen over gemeenten en de beperkte 
compensatie van kosten in het sociaal domein leiden tot ingrepen in de dienstverlening en 
het  voorzieningenniveau  die,  juist  in  deze  tijd,  onaanvaardbaar  zijn.  We  staan  voor  de 
opgave  om de  economie  en  de  samenleving  tijdens  én  na  de  coronacrisis  weer  op  te 
bouwen. Gelijktijdig heeft ons gemeentebestuur ook de wettelijke plicht om een sluitende 
begroting te presenteren. Het sluitend maken van de begroting doet pijn in het leven van 
onze inwoners en zal de effecten van de coronacrisis alleen maar versterken. Het feit dat we 
aantoonbaar  niet  genoeg geld  ontvangen  van  het  Rijk  en toch  een sluitende  begroting 
moeten presenteren is voor ons niet verenigbaar.  Wij vragen u, met ons, er alles aan te 
doen om provinciaal en op landelijk niveau de problematiek op de agenda te zetten en te 
houden. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

Bijlagen:
1. Impactanalyse Coronacrisis;
2. Monitor besparingsopgave 2020-2023;
3. Financiële tussenrapportage 2020;
4. Notitie Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG);
5. Notitie reserve positie en weerstandsvermogen Woudenberg;
6. Financieel beeld 2021-2024;
7. Kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024.
8. Brandbrief “Financiële positie gemeenten” aan de ministeries van BZK en Financiën
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