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Geachte raad,
In onze brief van 17 december 2020, met nummer 821C4F07, hebben wij u gemformeerd dat uw begroting
2021 onze goedkeuring behoeft en dat uw gemeente voor het jaar 2021 onder preventief toezicht staat. Het
preventief toezicht is ingesteld omdat uw begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 niet aan de wettelijke
criteria voldeden. We hebben u daarom verzocht om een herstelplan aan ons te zenden. Het door u
vastgestelde herstelplan hebben wij op 12 juli van uw college van B & W ontvangen met een verzoek om
goedkeuring van uw begroting 2021. Met deze brief informeren wij u over ons besluit over uw verzoek .
Het Eerste herstelplan
In december 2020 hebben wij u gevraagd om uiterlijk bij de kadernota 2022 een herstelplan vast te stellen
waarin voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat het structurele en relle evenwicht vanaf 2023 wordt hersteld
en blijft
Wij hebben kennis genomen van uw standpunt dat de opgave waar de gemeente Woudenberg mee te maken
heeft, zo groot is dat er gezocht moet worden naar consensus . Dit standpunt respecteren wij en wij realiseren
ons dat het geen makkelijk vraagstuk is. U lijkt het lastig te vinden om keuzes te maken die uw inwoners raken
en dat is begrijpelijk .
Echter, het is uw verantwoordelijkheid om deze keuzes te maken en om richting te geven aan uw college bij het
aandragen van concrete maatregelen. Met uw besluitvorming over het eerste herstelplan schuift u moeilijke
keuzes voor u uit en maakt u onvoldoende voortgang om het preventief toezicht op te heffen . Immers, van een
groot deel van de opgenomen maatregelen in de bezuinigingsdialoog heeft u of besloten dat u deze pas op een
later moment zult vaststellen (Tweede herstelplan) of stelt u aanvullende voorwaarden of kunt u niet akkoord
gaan. Daarnaastbevat het Eerste herstelplan taakstellingen die nog onvoldoende concreetzijn ingevuld .
Onze conclusie is dat uw gemeente onvoldoende progressie heeft gemaakt in het herstel van de financille
positie van uw gemeente en wij vragen ons af of u zich voldoende bewust bent van de noodzaak om
maatregelen te nemen . Niet alleen omdat door uw besluitvorming de tekorten in uw exploitatie in stand blijven,
maar ook vanwege de doorwerking die de nadelige saldi hebben op uw vermogenspositie.
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Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat we op dit moment geen aanleiding zien om u goedkeuring te verlenen aan uw begroting .
Voordat we hierover een definitief besluit nemen , bieden wij u gelegenheid tot overleg. Een dergelijk overleg
kan na het zomerreces, in september, met u plaatsvinden . Desgewenst is het mogelijk om u te laten
vertegenwoordigen door uw college. Het is ook mogelijk dat uw raad een delegatie uit uw raad afvaardigt
eventueel in aanwezigheid van uw verantwoordelijk portefeuillehouder. Wij zullen hiervoor contact zoeken met
uw griffier.
In de afgelopen periode heeft uw college aan ons verzoeken gedaan om goedkeuring voor het aangaan van
verplichtingen waar bij de vaststelling van uw begroting geen rekening mee is gehouden. Een aantal daarvan
heeft een nadelig effect op uw exploitatie en, in het verlengde daarvan, op uw vermogenspositie.
Vanwege onze zorg over de ontwikkeling van uw financi' le positie, zullen wij in de toekomst terughoudend zijn
met het verlenen van goedkeuring voor dergelijke verplichtingen. Dat betekent dat we u vragen om te
beargumenteren waarom wij goedkeuring zouden moeten verlenen voor het aangaan van aanvullende
verplichtingen en vragen u aan te geven welke maatregelen u neemt om de nadelige financi' le gevolgen
hiervan te dekken.
Financi ' le scan
Wij hebben uw college een financi' le scan aangeboden. Inmiddels is deze uitgevoerd en zijn de conclusies en
aanbevelingen aan u gepresenteerd door Welconsult. De scan kan u helpen in het versterken van uw financieel
beleid en biedt inzicht in mogelijke efficit nties lagen en verbeterpunten . Deze kunnen voor u van nut zijn bij de
beraadslagingen over de begroting 2022 .
Tot slot
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben gemformeerd. Mocht u nog vragen hebben of een
toelichting wensen , dan kunt u contact opnemen met Maria van den Broek, financieel toezichthouder van uw
gemeente.
Een afschrift van onze brief zenden wij - ter kennisgeving - naar uw college van burgemeester en wethouders .
Hoog achtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financi'n, Organisatie, Economie en Europa
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of
uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht ta.v. de secretaris van de AWB - Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS , postbus
80300, 3508 TH Utrecht.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden .
Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn
waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de

Voorzieningenrechtervan de rechtbank Midden -Nederland , Sectorbestuursrecht postbus 16005 , 3500 DA Utrecht. Bij het
verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

