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Kan het college aangeven wanneer de raad het PvA Sociaal Domein en PvA
Financiele Scan tegemoet kan zien?

Het PvA Sociaal Domein komt in Q4 naar de raad.
Het PvA Financiële scan komt uiterlijk gelijk met de begroting 2022 naar de raad.

Is het college voornemens om voor te stellen het OZB-tarief voor niet-woningen
extra te verhogen gezien de uitkomst van de Financiële Scan (laag tarief in
vergelijking met andere gemeenten)? Zo nee, waarom niet?

Wij gaan dit onderzoeken. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting
2022-2025.

Hoe juridisch houdbaar is het om een vordering op het Rijk op te nemen van
€360.000 in het Eerste Herstelplan? Is de verwachting dat de provincie deze
vordering als opbrengst zal accepteren?

Het Eerste Herstelplan bevat een tweetal taakstellingen en leidt ondanks de vordering
op het Rijk niet tot een reëel en structureel sluitende begroting in 2023 (hetgeen de
provincie van de gemeente vraagt). Bij taakstellingen vraagt de provincie een
concrete uitwerking op productniveau om te beoordelen of dit reële en goed
onderbouwde herstelmaatregelen zijn. Als de raad besluit om deze taakstellingen op
te nemen, gaat de organisatie aan de slag met de concrete uitwerking. Zolang de
concrete uitwerking er niet ligt, zal de provincie het Herstelplan niet als voldoende
beoordelen en blijft de gemeente onder verscherpt toezicht. Ditzelfde geldt voor de
vordering op het Rijk. Ook ten aanzien van deze vordering moet duidelijk zijn hoe de
gemeente deze concreet gaat invullen alvorens de provincie kan overgaan tot een
lichtere vorm van toezicht.
Het was de bedoeling dat de uitspraak van de arbitragecommissie van 27 mei 2021
de concrete invulling van deze vordering zou zijn (misschien iets meer / minder). Op 3
juni heeft het kabinet bekend gemaakt dat voor 2022 een bedrag van € 1,3 miljard
beschikbaar. Wat dit voor Woudenberg betekent, is nog niet bekend. Ook is uit de
eerste berichten nog niet duidelijk of het Rijk wederom voorwaarden aan deze extra
middelen verbindt. De komende tijd wordt hier meer duidelijk over en kunnen de
gevolgen voor Woudenberg beoordeeld worden alsmede de relatie tot de
voorgenomen bezuinigingen. Voor de jaren na 2022 dient de uitspraak van de
arbitragecommissie als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie en is aldus
nog niet duidelijk of en zo ja, hoeveel extra middelen de gemeenten voor jeugdzorg
ontvangen.

In tabel 3.4 en tabel 3.5 is over de jaren 2022 t/m 2025 nog een resterend tekort
van in totaal € 1,2 mln voorzien. In tabel 3.5 wordt vanwege de lopende arbitrageprocedure over deze jaren een jaarlijkse vordering op het rijk opgenomen van
€360.000 per jaar. Nu vorige week bekend geworden is dat het rijk een fors bedrag
aan de gemeenten zal moeten worden uitgekeerd (n.a.v. de arbitragezaak) is de
vraag of de bedragen van € 360.000 nader kunnen worden ingeschat en daarmee
hopelijk de voorgenomen bezuinigingen kunnen worden beperkt.
Als dat laatste het geval is, wat is dan volgens het college de logische eerste
beperking van de voorgenomen bezuinigingen?

De bezuinigingsopgave programma 2 t/m 4 zijn opgenomen voor resp. 75K, 150K,
250K en 250K. Hier ligt een inventarisatie bezuinigingsopgave 2 t/m 4 onder.

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2021-2024 gevraagd naar een
presentatie van bezuinigingsmogelijkheden over de programma’s 2 tot en met 4. De
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Directe keuzes worden in deze inventarisatie niet gemaakt, terwijl er wel voor 4
jaar bedragen worden opgenomen in het 1e herstelplan. Hoe moeten wij dit zien?
Moeten er nog keuzes gemaakt worden? Komen die keuzes van het college, of is
de vraag of de raad keuzen wil maken op basis van het exceloverzicht bij de
inventarisatie? M.a.w. hoe gaan we te maken keuzes inzichtelijk maken en
doorvoeren?

raad heeft daarbij aangegeven graag deze presentatie af te wachten alvorens zij een
besluit neemt over de aanpak van een bezuinigingsopgave over de betreffende
programma’s.

In hoeverre en wanneer zijn mogelijk de effecten van de uitkomst van de arbitrage
zaak tussen VNG en Rijksoverheid in geld op te nemen in de financiële plannen die
we nu maken? Zouden we daar op enig moment een inschatting voor kunnen
maken op dezelfde basis zoals de vordering op de rijksoverheid nu wordt ingeboekt
voor 360K per jaar voor de komende 4 jaren?

De ambtelijke inventarisatie in bijlage 10 is hier het resultaat van. Zoals uit deze
inventarisatie blijkt, vragen besparingen in de programma’s 2 tot en met 4 om
scherpe keuzes in het wel of niet uitvoeren van bepaalde taken en/of verlaging van de
kwaliteit van de dienstverlening en/of uitvoering van het beheer. Deze keuzes zijn niet
gemaakt bij de inventarisatie. Daarbij zijn enkel de mogelijkheden binnen de
betreffende programma’s in beeld gebracht.
Gezien de huidige financiële van de gemeente, heeft het college in het Eerste
Herstelplan vervolgens een voorstel gedaan voor de aanpak van de
bezuinigingsopgave over deze programma’s. Namelijk door een taakstelling voor deze
programma’s op te nemen voor € 75.000 oplopend tot € 250.000. Indien de raad dit
voorstel overneemt, zal de ambtelijke organisatie vervolgens met de concrete
uitwerking aan de slag gaan en voorstellen formuleren. Deze zullen uiterlijk bij het
Tweede Herstelplan in beeld worden gebracht. Alsdan kan de raad besluiten of en
welke voorstellen zij door wil voeren.
Op 3 juni heeft het kabinet bekend gemaakt dat voor 2022 een bedrag van € 1,3
miljard beschikbaar. Wat dit voor Woudenberg betekent, is nog niet bekend. Ook is uit
de eerste berichten nog niet duidelijk of het Rijk wederom voorwaarden aan deze
extra middelen verbindt. De komende tijd wordt hier meer duidelijk over en kunnen de
gevolgen voor Woudenberg beoordeeld worden alsmede de relatie tot de
voorgenomen bezuinigingen. Voor de jaren na 2022 dient de uitspraak van de
arbitragecommissie als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie en is aldus
nog niet duidelijk of en zo ja, hoeveel extra middelen de gemeenten voor jeugdzorg
ontvangen. We hopen uiteraard dat hier snel meer bekend over wordt zodat we die
inschatting kunnen maken en de gevolgen bepalen.

