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Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor de korte financiële najaarsrapportage 2017 vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt de korte financiële najaarsrapportage 2017. In deze rapportage lichten we de 

financiële verschillen ten opzichte van de begroting toe. De verschillen zijn vertaald naar 

het te verwachten begrotingsresultaat over 2017. 

 

Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 

2017 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2017. 

 

Centrale vraag 

Geef aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2017 een doorkijk op het 

financiële resultaat over 2017.  

 

Beoogd resultaat (wat) 

Grip op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 

 

Kader 

In artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 is opgenomen 

dat het college de Raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage over 

de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar informeert. 

 

Argumenten 

De financiële najaarsrapportage 2017 laat een overschot zien van € 245.472. Dit 

overschot is € 14.968 voordeliger dan de zomernota 2017.  
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In het verwacht voordelig saldo is geen rekening gehouden met resultaten in het sociaal 

domein voor het jaar 2017. In lijn met de landelijke ontwikkelingen, is in 2017 in de 

regio Amersfoort en gemeente Woudenberg sprake van een toename van de uitgaven 

van de zorgkosten. In vergelijking met het verwachte tekort van alle gemeenten in de 

regio, wijkt de gemeente Woudenberg niet af van het gemiddelde tekort. Sommige 

gemeenten worden geconfronteerd met een hoger tekort, bij anderen wordt een lager 

tekort geprognosticeerd. De oorzaken kunnen wel voor iedere gemeente anders zijn; 

denk aan de effecten van de risicoverevening, demografische ontwikkelingen en de wijze 

waarop de toegang georganiseerd is. Dit vraagt in de regionale samenwerking een 

nadere analyse voor duiding maar heeft mogelijk ook een verschillende uitwerking aan 

maatregelen tot gevolg.  

 

Naar aanleiding van in het najaar verstrekte gegevens, is het beeld ten tijde van de 

opstelling van de najaarsnota dat de kosten 2017 van de regionaal ingekochte zorg 

tussen de € 450.000 en € 550.000 hoger uitvallen dan dat begroot is. Daarbij is het de 

verwachting dat de zorgkosten ook de komende jaren hoger zullen uitvallen. Bij het 

opstellen van de gemeentelijke begroting 2018-2021 is al met een deel van dit tekort 

rekening gehouden. Op basis van de zorgcijfers die in juli 2017 bij ons bekend waren, is 

bij de berekening van het gemiddelde tekort van € 225.000 namelijk reeds rekening 

gehouden met een regionaal tekort op de begrote zorgkosten van € 3 miljoen. Dit is 

echter een aanzienlijk lager regionaal tekort dan waar ten tijde van opstelling van deze 

najaarsnota sprake van lijkt te zijn. Omdat het huidige beeld van de zorguitgaven voor 

de gemeente Woudenberg en de andere regiogemeenten nog veel onzekerheden kent en 

nog zal fluctueren, zijn hier in deze najaarsrapportage geen consequenties aan 

verbonden en zal het definitieve resultaat verwerkt worden in de jaarrekening. Gelet op 

de omvang van het verwachte tekort, vindt u in de najaarsrapportage wel een 

uitgebreide toelichting op het nu verwachte tekort en de mogelijke maatregelen.  

 

Duurzaamheid 

De gemeente hecht aan een duurzaam financieel beleid.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Deze rapportage geeft een weergave van financiële resultaten. Het is geen inhoudelijke 

rapportage over realisatie van de beoogde resultaten.  

 

Financiële consequenties 

De najaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2017 het volgende financiële beeld: 

 

 
 

De najaarsrapportage bestaat uit meevallers en tegenvallers. Voor verdere toelichting 

verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de najaarsrapportage. 

 

 

Saldo begroting 2017 n.a.v. zomernota  € 230.504

Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2017:  

- Lagere kosten schuldhulpverlening € 10.000

- Hogere kosten participatie en re-integratie € -40.000

- Hogere bijdrage GGD € -13.700

- Lagere bijdrage VRU € 17.000

- Lagere kosten beleid en uitvoering economische zaken € 10.000

- Hogere personeelskosten (ziekteverzuim/minder interne toerekening grondexploitaties) € -100.000

- Hogere opbrengsten gemeentelijke belastingen € 91.000

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanvulling 2017 € -45.500

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanvulling voor vergunninghouders € 75.300

- Algemene  uitkering  septembercirculaire 2017 aanpassing 2016 € -28.720

- Hoger voordelig renteresultaat € 25.000

- Overige aanpassingen € 14.588

Totaal mutaties najaarsrapportage 2017 € 14.968

Verwacht overschot begrotingsjaar 2017 (na verwerking najaarsrapportage 2017) € 245.472
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Het verwacht overschot voor 2017 bedraagt nu € 245.472 en dat is € 14.968 voordeliger 

dan de zomernota 2017 (€ 230.504 overschot). 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de financiële najaarsrapportage wordt de begroting 2017 bijgesteld.  

 

Conclusie 

De financiële najaarsrapportage geeft een doorkijk op het financiële resultaat over 2017.  
 

Communicatie 

Geen. 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Korte financiële najaarsrapportage 2017 

 


