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Financiële positie gemeente Woudenberg onhoudbaar

Geachte heer Hoekstra ,
De financiële positie van de gemeente Woudenberg is onhoudbaar. Verschillende oorzaken
zorgen ervoor dat onze financiën niet meer toerelkend zijn om onze taken goed uit te
kunnen voeren . In deze brief lichten wij dit graag aan u toe.
Als gemeente zijn we voor onze inwoners het gezichtvan de overheid . We staan als eerste
overheid het dichtst bij de inwoners , ondernemers en organisaties, geven vorm aan de
plek waar zij wonen en werken en zijn een vangnet als zij dat nodig hebben . Zij
verwachten terecht veel van ons . De afgelopen jaren zijn de taken en
verantwoordelijkheden van gemeenten zichtbaar toegenomen . Wij hebben als gemeente
dan ook een prominente rol in dehedendaagse opgaven : de zorg en ondersteuning voor
onze inwoners, het realiseren van betaalbare woningen voor iedere doelgroep , een veilige
en gezonde leefomgeving, de energietransitie, ga zo maar door.
Om dit te kunnen doen is het essentieel dat wij als gemeente voldoende toegerust zijn .
De gemeenteWoudenberg heeft altijd een begroting kunnen presenteren met een sluitend
meerjarenperspectief waarbij we het nemen van maatregelen om tot een sluitende
begroting te komen , niet uit de weg zijn gegaan .
Op dit moment lopen de totale uitgaven van de gemeente Woudenberg echter niet in de
pas met de taken waarvoor wij opgesteld staan en het geld dat wij hiervoor beschikbaar
hebben . Dekoek moet groter. Voor de gemeente Woudenberg , maar ook voor veel andere
gemeenten. De voorgenomen herverdeling van het geld uit het gemeentefonds en de
beperkte compensatie van kosten in het sociaal domein , leiden tot ingrepen in onze
dienstverlening en het voorzieningenniveau in ons dorp welke onaanvaardbaar zijn . Juist
in deze tijd . Nu we voor de opgave staan om de economie en de samenleving weer op te
bouwen tijdens en na de coronacrisis . Het feit dat we aantoonbaar niet genoeg geld
ontvangen van het Rijk , een sluitende begroting moeten presenteren en onze taken
moeten uitvoeren is voor ons niet verenigbaar.
Extra bezuinigingen zijn onvermijdelijk
Bovenstaande leidt ertoe dat forse bezuinigingen de komende jaren onvermijdelijk zijn .
Ook een verhoging van de belastingdruk voor de inwoners lijkt noodzakelijk om de
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inkomsten en uitgaven in balans te brengen . Het zal hoe dan ook gevoeld worden dooronze inwoners en door verenigingen en organisaties die in en voor Woudenberg actiefzijn . Dat doet pijn . Zeker als je bedenkt dat we de afgelopen jaren al een grotebezuinigingsopgave hebben waargemaakt samen met onze inwoners en ondernemersdoor een intensieve bezuinigingsdialoog met de samenleving te voeren. Daarnaast is inhet sociaal domein aanvullend een fors pakket aan maatregelen genomen en gerealiseerdom de uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen . Daarbij zijn de afgelopen jarenmeerdere reserves ingezet om de tekorten in het sociaal domein te dekken . Tot slothebben we in de meerjarenbegroting 2020-2023 een sluitend meerjarenperspectiefkunnen presenteren door over alle domeinen heen de budgetten aan te scherpen en eenaantal aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen .
De tekorten 2021 tot 2024 op het gebied van Jeugdzorg en Wmo zijn nu van zodaniggrote omvang, dat pijnlijke ingrepen op alle gemeentelijke taken noodzakelijk zijn . Omdit te voorkomen is extra geld van het Rijk nodig . Zelfs al zouden we alle subsidies aanInstellingen die in Woudenberg op het gebied van samenleving actief zijn , waaronder debibliotheek , sport- en cultuurinstellingen , stopzetten , resulteert een bezuiniging van€ 975.000 . Onvoldoende om het oplopende tekort in de Jeugdzorg en Wmo van bijna € 2miljoen in 2024 te dekken . Mogelijk zullen dus ook bezuinigingen volgen op gebied vande directe leefomgeving van inwoners zoals het onderhoud van de wegen , de groen- enspeelvoorzieningen , klimaatadaptatie , duurzaamheld . Allemaal onderdelen welke vangroot belang zijn voor het welzijn en welbevinden van onze inwoners .
Nadelig saldo op de jaarrekening van 2019De jaarrekening 2019 van de gemeente Woudenberg laat een nadelig rekeningsaldo vanbijna € 667.000 zien . De dekking van het tekort vindt plaats door een onttrekking uit dealgemene reserve. Het saldo van de algemene reserve is na deze onttrekking en reedsaangegane verplichtingen € 649.000 .
Ook voor 2020 verwachten wij een aanzienlijk tekortDe eerste financiële tussenrapportage 2020 laat een tekort zien van € 794.000 . Dit tekortstaat los van uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Gezien uw uitgangspunt dat demedeoverheden er als gevolg van de corona- aanpak niet slechter voor komen te staandan daarvoor, willen wij dit graag benadrukken. De tussenrapportage bevat voornamelijknegatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2020 met als grootste post eennadelige bijstelling zorgkosten Jeugdzorg en Wmo van € 807.000 . Indien Woudenbergvoor 2020 geen extra financiële middelen ontvangt, resulteert een tekort welke hoger isdan het saldo van de algemene reserve. Een uitname uit overige bestemmingsreserves isdan onvermijdelijk .
De tekorten zijn structureel
Dat de tekorten structureel zijn , blijkt uit het financieel beeld voor de komende jaren .Voor 2021 wordt een begrotingstekort verwacht van € 900.000 oplopend naar een tekortvan € 1,24 miljoen In 2024. Daarbij gaan wij in de begroting uit van constante prijzen .Om de financiële situatie op het gebied van Jeugdzorg en Wmo in beeld te brengen , is opbasis van lopende prijzen tevens een berekening gemaakt van de kostenontwikkelingJeugdzorg en Wmo voor de jaren 2020-2024 . Op basis van deze berekening is het teverwachten tekort in 2024 bijna € 2 miljoen op een budget van in totaal € 9,3 miljoen .Dat is een tekort van 20 %
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Bij het opstellen van de kaderbrief 2021-2024 is het weerstandsvermogen berekend op
1,12. Als de onbenutte belastingcapaciteit niet meegerekend wordt bij de berekening vande weerstandscapaciteit komt het weerstandsvermogen evenwel op 0,4 uit . Gezien de
grote hoeveelheid risico's die Woudenberg heeft, moet de komende tijd gekeken worden
naar een verhoging van de algemene reserve tot het niveau van € 1,7 miljoen zodat
zonder de onbenutte belastingcapaciteit de totale risico's gedekt zijn .
Het voorgaande samenvattend geeft aan dat het saldo van de algemene reserve na
verwerking van uitnames als gevolg van het tekort in de jaarrekening 2019 en enkele
andere aangegane verplichtingen , onvoldoende is om het geprognosticeerde tekort over
2020 te dekken . Daarnaast blijkt uit het financiële meerjarenperspectief dat de
exploitatietekorten structureel oplopen en het weerstandsvermogen onvoldoende is .
Onvoldoende middelen van het Rijk
Gezien de ontwikkelingen die spelen en alle maatregelen welke wij de afgelopen jaren al
hebben genomen om een financieel gezonde gemeente te zijn , komen we tot de conclusie
dat we de afgelopen jaren onvoldoende middelen van het Rijk hebben ontvangen . Dit
blijkt bijvoorbeeld ook uit de extra middelen welke in 2018 beschikbaar zijn gesteld voor
onder andere de knelpuntenvoorziening in het sociaal domein . Er is weliswaar € 200
miljoen extra beschikbaar gesteld , het gezamenlijke tekort van de 77 gemeenten(waaronder Woudenberg ) welke als gevolg van strenge selectiecriteria in aanmerking
kwamen voor middelen uit het fonds, was maar liefst € 489 miljoen . Grofweg een
compensatie van 40 % van het tekort. Voor de overige tekorten werden wij geacht dit zelf
op te vangen waardoor veelvuldig een beroep is gedaan op de zorgvuldig opgebouwde
reserves . Inmiddels raakt ons spaarpotje op en daarom luiden wij nu de noodklok .
Een afschrift van deze brief is verzonden naar het ministerie BZK en per e -mail naar
Angela.delong@VNG.nl.
Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Woudenberg
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