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Witboek bezuinigingsdialoog programma 1

De raad van de Gemeente Woudenberg,
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 29 juni 2021;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit:
Voorstel
Wij stellen u voor om:
1. Vast te stellen dat de bezuinigingsdialoog heeft plaatsgevonden binnen de door u
gestelde kaders voor het proces en de inhoud;
2. a. Het college opdracht te verlenen om met betrekking sport (voorstellen 9 en 13)
in lijn met de transformatiegedachte breed onderzoek te doen naar mogelijkheden
om te besparen op het beheer door de beheersstichtingen of dit beheer anders
vorm te geven, bijvoorbeeld door mogelijkheden van maatschappelijke
participatie. Tevens in gesprek gaan met de sportverenigingen op welke wijze zij
mogelijkheden zien voor maatschappelijke participatie, conform de wens van de
dialooggroepen;
b. Het college opdracht te verlenen om in het kader van Kunst en Cultuurbeleid
(voorstellen 17 en 18) gesprekken te voeren met zowel de bibliotheek, Stichting
Kunst & Cultuur als de Stichting Oud Woudenberg om de functie die zij nu
vervullen met minder subsidie in te vullen;
c. Het college opdracht te verlenen om een onderzoek te doen naar de
toekomstbestendigheid van de exploitatie (inclusief het beheer en onderhoud en
verduurzaming op lange termijn) van het vastgoed waarin nu het Cultuurhuis is
gevestigd;
d. De voorstellen 20, 79, 60, 51, 31, 86, 6, 85 en 43 voor wat betreft de
onderdelen GGDrU en re-integratie over te nemen;
e. de voorstellen 35, 25, 50, 2a, 32 en 43 voor wat betreft het onderdeel
zorgadministratie niet over te nemen;
f. Voorstel 17 uit het Witboek gedeeltelijk over te nemen, te weten tot een
bezuiniging van 20% op de subsidie en het college op te dragen het gesprek aan
te gaan over de mogelijkheid van een bezuiniging oplopend tot 50% (de

huurkosten blijven bij de besparing buiten beschouwing in verband met het
onderzoek als bedoeld bij ad b en ad c van dit besluit) binnen de kaders zoals
verwoord in de bijlage bij dit besluit;
g. De voorstellen 2b en 2c samen te voegen en gedeeltelijk over te nemen, te
weten tot een bezuiniging van 10% op de subsidie en het college op te dragen in
gesprek te gaan over de mogelijkheid van een besparing oplopend tot 20% binnen
het kader zoals verwoord in de bijlage bij dit besluit;
h. Het college te verzoeken de voorstellen 44, 27, 75 te onderzoeken op
haalbaarheid en effecten;
i. Dit raadsbesluit uit te voeren met inachtneming van kaders neergelegd in de
bijlage van dit raadsbesluit;
j. Het college op te dragen de stand van zaken en zo mogelijk de resultaten van de
diverse onderzoeken terug te koppelen bij de begrotingsvoorstellen 2022 -2025,
dan wel bij het Tweede Herstelplan;
k. De denkrichtingen met en zonder geschatte opbrengst uit het Witboek over te
nemen en het college op te dragen deze uit te werken en indien de impact
substantieel is, dat wil zeggen dat de geprognosticeerde opbrengst hoger is dan €
35.000, deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
l. Ten aanzien van de denkrichtingen die minder substantiële impact hebben, dat
wil zeggen een geprognosticeerde opbrengst welke lager is dan € 35.000, de raad
regelmatig en intensief te betrekken om de inhoud en de voortgang van de
implementatie toe te lichten en te bespreken;
m. Een en ander voor zover mogelijk op productniveau te verwerken in de
Begroting 2022-2025 en het resterende deel van de opgave apart te verwerken in
het Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021;
3. De invulling van het resterende deel van de opgave te betrekken bij de kaderbrief
2022-2025.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 1 juli 2021.

K. Wiesenekker
raadsgriffier

mr. Y.P. van Mastrigt
voorzitter
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