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Vraag Antwoord

Welke van de in de tabel op pagina 3 genoemde mee- en tegenvallers zijn 
structureel? En welke daarvan zijn nog niet opgenomen in de Begroting 2021?

In het overzicht financiële mutaties najaarsrapportage 2020 is per post toegelicht of 
deze structureel of incidenteel zijn.
De hogere zorgkosten kan een tegenvaller zijn voor de begroting 2021. Of de lagere 
opbrengsten begrafenisleges structureel zullen zijn is nog onduidelijk. Indien deze 
structureel worden dan is dat een tegenvaller voor de begroting 2021. 

Op welke termijn wordt de uitkomst van inhoudelijke analyse naar de stijging van 
de zorgkosten ondanks de daling van de cliëntaantallen verwacht? Zowel richting 
de raad als richting de deelnemers aan de bezuinigingsdialoog.

We verwachten de uitgebreide inhoudelijke analyse begin februari ambtelijk af te 
ronden. Naar verwachting treft u deze dan bij de ingekomen stukken van maart aan 
en ontvangen de deelnemers aan de bezuinigingsdialoog de analyse eind februari.

Hoeveel hoger is de voorlopige uitkering BUIG voor 2021 ten opzichte van de 
Begroting 2021?

De voorlopige BUIG uitkering voor 2021 is € 238,809 hoger dan wat wij begroot 
hebben.

TOZO gelden

1. Hoe komt het dat tot op heden van de TOZO gelden € 2,2 miljoen ruim de helft 
€ 1,2 miljoen nog niet is uitgegeven? 

2. Laten we daarmee niet onnodig geld liggen? Is er in de contacten met de 
ondernemers voldoende bekendheid gegeven?

3. De TOZO is verlengd tot juli 2021. Betekent dat ook dat er nog meer geld 
vanuit het Rijk binnenkomt?

4. Wat gaan we eraan doen om zoveel mogelijk van het nog beschikbare geld 
nuttig te besteden bij Woudenbergse ondernemers?

1. Het rijk heeft een inschatting gemaakt van het mogelijke beroep op de TOZO. Dit 
valt aanzienlijk lager uit dan verwacht, omdat minder ondernemers voldoen aan 
de voorwaarden voor de TOZO dan vooraf rekening mee was gehouden. Dit komt 
overeen met het beeld in veel andere gemeenten.

2. Als een ondernemer aan de voorwaarden voldoet, wordt de TOZO toegekend. Er is 
naast de landelijke wetgeving geen beleidsvrijheid voor gemeenten om de TOZO 
middelen te besteden. We communiceren op diverse manieren (website, 
belronde) over de verschillende regelingen zodat de informatie voor ondernemers 
zo goed mogelijk vindbaar is.

3. Inmiddels hebben we een 5e voorschot ontvangen waarmee het totaalbedrag aan 
voorschotten € 2.390.737 bedraagt. Het is niet bekend of er nog meer middelen 
van het rijk komen.

4. Zowel landelijk als regionaal en lokaal wordt gecommuniceerd over de 
compensatieregelingen voor ondernemers.

Is het bedrag van € 212.600 in de reserve Omgevingswet per 1 januari 2021 
inclusief of exclusief de € 50.000 waarvan nu wordt voorgesteld deze ten laste van 
het jaarresultaat 2020 aan de reserve toe te voegen?

€ 212.600 is inclusief de € 50.000 die wordt voorgesteld.

Graag ontvangen we een raming/onderbouwing waaruit blijkt dat het gevraagde 
bedrag van € 212.600 in 2021 volledig nodig is en daarmee ook de extra € 50.000 
ten laste van 2020.

Deze raming en onderbouwing vindt u in het oorspronkelijke voorstel en het plan van 
aanpak, deze reserve is bedoeld om de voorbereiding op de invoering van de wet voor 
te bereiden en wordt nu omgezet in een projectbudget. Halfjaarlijks rapporteren wij 
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over de voortgang van het Project Omgevingswet via de projectbundel. Nu we het 
laatste jaar van de voorbereiding ingaan kunnen de gelden vrijgemaakt worden 
middels een projectbudget.  

Is de conclusie juist dat het uitstel van de invoering van de Omgevingswet met een 
jaar € 50.000 extra kost?

Wij gaan er inderdaad vanuit dat voor de invoering, mede doordat nu duidelijk wordt 
welke voorbereidingen het rijk niet centraal zal doen (bv voorlichting aan burgers en 
bedrijven en beperkte ict voorzieningen) meer geld zal kosten. Dit is niet voorzien in 
het oorspronkelijke plan van aanpak en budget.

Waarom is de aanwending van € 50.000 uit de reserve duurzaamheid niet 
meegenomen in de Begroting 2021? Was dit een omissie of zijn daar inhoudelijke 
redenen voor?

De extra activiteiten voor ict en werkprocessen die nodig zijn voor de invoering zijn 
pas kort geleden concreet geworden. 


