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Toekomst voor Woudenberg 

Met het jaar 2018 nadert al weer het einde van deze raadsperiode. De Kadernota 2018 is daarmee de 
vierde en laatste Kadernota van deze raadsperiode. Toch richt deze Kadernota zich vooral op de 
toekomst. Dat vinden we als SGP-fractie passend en ook onze verantwoordelijkheid richting de 
nieuwe gemeenteraad. Een belangrijke plaats in deze Kadernota is weggelegd voor de uitdagingen 
ten aanzien van de organisatie van de gemeentelijke taken, zoals de mogelijke oprichting van een 
coöperatie voor het Sociaal Domein, de in- en uitvoering van de Omgevingswet, de verbetering van 
de (digitale) dienstverlening en de aanpak van het ziekteverzuim en de hoge werkdruk.  
 
De afgelopen periode werd in raadstukken, tijdens de vergaderingen en regiobijeenkomsten af en 
toe de regio Food Valley benoemd en aangestipt. Dat was onder meer zo bij de economische agenda, 
de vrijkomende agrarische bebouwing en het verbeteren van onze (digitale) dienstverlening. Met het 
oog op de toekomst pleit de SGP-fractie in deze algemene beschouwingen, in aanloop naar de 
nieuwe raadsperiode, voor een onderzoek naar meer directe betrokkenheid van Woudenberg bij de 
regio Food Valley. Voor een rooskleurig organisatorisch toekomstperspectief hebben we wat ons 
betreft de regio Food Valley nodig. 
 
Uitgangspunt voor de SGP is een duurzaam sluitende begroting, een begroting die ruimte biedt voor 
een positieve jaarrekening. De nu voorliggende Kadernota laat voor elk jaar positieve uitkomsten 
zien, maar wat de SGP-fractie hebben we voor een goed financieel toekomstperspectief een ruimere 
marge nodig. Op basis van de inhoud van de verschillende programma’s constateren wij dat die 
ruimte er ook is.  
 
In de afgelopen jaren hebben wij als SGP-fractie ieder raadsbesluit nauwkeurig gewogen. Als SGP-
fractie voelen we ons daartoe geroepen. Zowel op de inhoudelijke gevolgen, als op de financiële 
consequenties. Dat doen we ook bij deze laatste Kadernota van deze raadsperiode. Effectief en 
efficiënt werken is van groot belang. De gemeente is er voor de burger en dient haar taken goed en 
met zo min mogelijk kosten uit te voeren. Met de vaststelling van de Kadernota stellen wij als raad de 
financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren en vervullen wij onze kaderstellende taak. 
 
We wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid toe bij het opstellen van de laatste begroting 
van deze raadsperiode. We hopen dat u met vreugde uw werk ten bate van de inwoners van 
Woudenberg mag voortzetten. Dit alles in het besef dat we allen afhankelijk zijn van de zegen van 
God: zoals de Bijbel het zo mooi verwoordt: de zegen van de Heere God maakt rijk. Dan is er 
werkelijk een toekomstperspectief. 
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Beleidsontwikkelingen 

Programma 1 Samenleving 

In de Kadernota wordt binnen het Sociaal Domein gewerkt met het uitgangspunt dat we niet meer 
geld uitgeven dan er vanuit het Rijk binnenkomt. Mede ook omdat er op dit moment nog steeds geen 
volledig inzicht is in de werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende kosten. De SGP-fractie steunt 
deze lijn in de wetenschap dat we vanuit de positieve jaarrekeningen 2015 en 2016 inmiddels een 
reserve Sociaal Domein hebben kunnen vormen. Deze reserve kan worden aangesproken indien de 
zorgvraag en de daarmee samenhangende kosten in enig jaar toch hoger blijken te liggen dan de 
inkomsten vanuit het Rijk. De SGP-fractie roept het college op ook in die situatie barmhartig en 
ruimhartig te blijven, zodat ieder ook dan de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.  
 
Vorig jaar schreven wij in onze Algemene Beschouwingen dat de SGP-fractie de vinger blijft leggen bij 
de relatief hoge eigen bijdragen voor de zorg in Woudenberg en dat onze inzet gericht was en bleef 
op het omlaag brengen van de eigen bijdragen. Wij zijn blij dat we dit als gemeenteraad ten aanzien 
van de huishoudelijke hulp bij de Verordening Sociaal Domein 2017 hebben kunnen realiseren. 
 
De organisatorische aandacht in het Sociaal Domein gaat dit jaar en de komende jaren uit naar de 
voorgenomen oprichting van een coöperatie. Besluitvorming daarover zal op korte termijn 
plaatsvinden. Aangegeven wordt dat de financiële effecten van de oprichting en inrichting van de 
coöperatie en uitvoering door de coöperatie passen binnen de budgettaire kaders. 
 
Vragen: 

 P4 Om verkeerde beeldvorming te voorkomen ten aanzien van de mate waarin het ontvangen 
zorggeld wordt besteed aan de organisatie in plaats van aan de zorg zelf, hebben wij de 
volgende vragen: 

o Wat is het actuele percentage overhead (organisatiekosten) in het Sociaal Domein? 
o Wat is het verwachte percentage overhead (organisatiekosten) in het Sociaal Domein 

na oprichting van de coöperatie? 
o Hoe verhouden zich de hiervoor bedoelde percentages met andere (bijvoorbeeld 

omliggende) gemeenten?  

 P4 Als risico wordt benoemd dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen de beoogde 
coöperatie ziet als inhuur, waarover btw moet worden afgedragen. Wij gaan er vanuit dat dit 
punt bij besluitvorming inzichtelijk is.  

o Is hierover advies in gewonnen?   
o Stel dat inderdaad sprake zal zijn van belaste kosten, welk alternatief is er dan? 

 
Het Rijk heeft de doeluitkering voor het peuterspeelzaalwerk per 2018 stopgezet. Vervolgens wordt 
in de tekst van de Kadernota gesproken over een rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid die 
voor kleine gemeenten met € 25.000 is verhoogd. In de Kadernota wordt voorgesteld om dit bedrag 
ten goede te laten komen van de kinderopvang / peuterspeelzaal. 
 
Vragen: 

 P5 Bij het woord onderwijsachterstand denken wij aan basisscholen en zouden daarmee 
verwachten dat dit  budget daar naar toe zou moeten. Bijvoorbeeld ten behoeve van extra 
ondersteuning van leerlingen die het wat moeilijker hebben. Waar is de (extra verhoging van 
de) rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid echt voor bedoeld? 

 P5/7 Waarom ontbreekt het bedrag van € 25.000 in de tabel op pagina 7. Is er nu wel of niet 
sprake van extra uitgaven? 
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De Kadernota bevat het voorstel om maar liefst € 363.000 te investeren in twee velden. Dit omdat niet 
meer voldaan zou worden aan de eisen van NOC*NSF. Bij de motivatie worden de ledenaantallen van 
beide verenigingen en de demografische ontwikkeling benoemd en dat het daarom verstandig is nu 
deze forse investering te doen. In relatie tot de omvang van de investering vinden wij de onderbouwing 
erg mager. Mede in het licht van eerdere discussies vanuit de Bezuinigingsdialoog is de SGP-fractie op 
voorhand niet enthousiast over de forse omvang van deze investering. 
 
Vragen: 

 P5 Is sprake van een noodzakelijke investering of een gewenste investering voor de velden C 
en D van Sportpark De Grift? 

 P5 Welke contractuele afspraken in de betreffende overeenkomst tussen de gemeente en de 
stichting geven aanleiding om deze investering te doen?  

 
Vanaf 2017 ontvangen wij structurele middelen voor armoedebestrijding onder kinderen. Het voorstel 
in de Kadernota is om dit geld in te zetten voor leesconsulenten op de basisschool en het uitvoeren 
van een onderzoek naar de doelgroep. Tegelijk weten wij vanuit een vergelijk met andere gemeente 
dat in veel andere gemeenten het minimabeleid ruimhartiger is. In Woudenberg ligt de grens op 100% 
van de bijstand, terwijl dat in veel andere gemeenten hoger ligt. Een ruimer minimalbeleid leidt wat 
de SGP-fractie betreft tot meer mogelijkheden voor muziekles, zwemles en sporten. 
 
Vragen: 

 P6 Hebben wij lokale vrijheid om dit budget voor armoedebestrijding te besteden of is het 
gebonden aan de doelstelling? 

 P6 Wordt er jaarlijks vanuit het minimabeleid budget besteed voor bijvoorbeeld muziekles, 
zwemles en sporten voor kinderen waarvan de ouders zelf de middelen niet hebben? Zo ja, 
om hoeveel budget gaat dat? 

 P6 Dit betreft structureel geld en wij gaan er niet vanuit dat het onderzoek structureel wordt. 
In welke jaren is een deel van het budget nodig voor het aangekondigde onderzoek? 

 
Volgens de Kadernota houden we in 2018 naar verwachting geld over op de middelen voor de 
uitvoering van de Participatiewet. Voorgesteld wordt om de overblijvende middelen in te zetten ten 
gunste van het re-integratiebudget. 
 
Vragen: 

 P6/7 Houden we vanaf 2018 geld over op de uitvoering van de Participatiewet zonder 
gebruikmaking van de vangnetregeling? Hoe komt het dat we vanaf 2018 hier geld op over 
houden? 

 P6/7 Wat gaat er binnen de re-integratie concreet met deze extra middelen gebeuren?  
 
In de tekst over de aanpassing van de doorrekening van de kosten JGZ wordt aangegeven dat 
Woudenberg in verband met het relatief hoge aandeel kinderen meer gaat betalen. Ook wordt 
aangegeven dat sprake zal zijn van een geleidelijke overgang, een ingroei van 2017 naar 2020. In de 
tabel op pagina 7 staat echter een vast structureel bedrag. 
 
Vraag: 

 P7 Waarom spreken tekst en tabel ten aanzien van de kosten JGZ elkaar tegen en wat zouden 
de juiste bedragen per jaar moeten zijn op basis van de geleidelijke ingroei? 
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Programma 2 Leefomgeving 

In de Kadernota wordt vanwege het nieuwe Centrumplan het budget voor onderhoud structureel 
met € 10.500 verhoogd. In relatie tot het extra onderhoudsbudget voor HGW fase 4 t/m 5 en mede 
gelet op het feit dat ook de oude inrichting van het centrum werd onderhouden, komt dit bij de SGP-
fractie over als een hoog bedrag.  
 
Vraag: 

 P8 Graag ontvangen wij een nadere onderbouwing van het extra onderhoudsbedrag voor het 

centrum.  

Voor het gebruik van de schoolpleinen in het kader van het speelbeleid lopen gesprekken met de 
scholen. De Kadernota bevat het voorstel om € 6.800 structureel op te nemen als extra kosten voor 
speelbeleid vanwege het gebruik van de schoolpleinen. 
 
Vragen: 

 P9 Het genoemde structureel bedrag voor gebruik schoolpleinen zelf investeren leidt tot een 
behoorlijke investeringsruimte. Is het niet goedkoper om in plaats van de schoolpleinen zelf 
speellocaties te realiseren?  

 P9 Nu het speelbeleid in deze Kadernota terugkomt hebben wij ook nog de volgende vraag: 
wat is de stand van zaken van de uitvoering van het amendement bij het speelbeleid, inzake 
de 10 extra te handhaven speelplekken?  

 
Wij willen het college graag complimenteren met de inzet voor een betere verkeersveiligheid. 
Volgens de Kadernota wordt daarbij ingezet op de inrichting van de weg, handhaving en educatie en 
voorlichting. 
 
Vragen: 

 P9 Blijkbaar is hiervoor geen extra budget nodig: wat is het jaarlijkse budget wat hiervoor 
beschikbaar is? 

 P9 Aan welke concrete nieuwe maatregelen moeten wij denken? Welke concrete knelpunten 
in Woudenberg staan er voor 2018 op de lijst om verbeterd te worden? 

 
Op dit moment zijn we ongeveer halverwege de uitvoeringsperiode van het wegenbeheerplan 2015 
– 2018. Een plan waarvan het college verwachtte dat het met minder kosten gepaard zou gaan dan 
zoals geadviseerd in de onderliggende technische rapportage. 
 
Vraag: 

 Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het wegenbeheerplan, zowel qua planning is 
qua financiën?  
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Programma 3 Veiligheid 

Als maatschappelijk effect wordt in de kadernota de wens uitgesproken voor een hogere bereidheid 
bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld. Het gaat 
daarbij zowel om het signaleren en rapporteren van vermoedens, als het signaleren en rapporteren 
van daadwerkelijk huiselijk geweld. Dit willen wij onderstrepen, het  is een belangrijk thema, ook in 
Woudenberg. 
 
Vragen: 

 P11 Kan concreet gemaakt worden hoe we die hogere bereidheid gaan realiseren?  

 P11 Wij signaleren een zeker dilemma: aan de ene kant wil je als hulpverlener en 
professional de hulp graag integraal en in samenwerking oppakken, aan de andere kant moet 
het laagdrempelig (zonder de directe dreiging van Jeugdzorg) zijn om de mensen zelf tot 
melden aan te zetten. Hoe staat het college in dit dilemma? 

 
Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen 

De nieuwe Omgevingswet wordt in de Kadernota omschreven als een majeure wetswijziging en 
decentralisatie. De nieuwe wet moet zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering. 
De implementatie kost naar verwachting veel tijd en inbreng van expertise, mede omdat gemeenten 
mee beleidsvrijheid krijgen en wij dus op verschillende onderwerpen ons huidig beleid moeten 
aanpassen dan wel nieuw beleid moeten opstellen.  Aan de hand van een model van VNG en Deloitte 
is voor Woudenberg een eerste raming gemaakt voor de initiële invoeringskosten van de 
Omgevingswet en de structurele uitvoeringskosten van de Omgevingswet. De invoeringskosten 
komen daarin uit op € 285.000 en de structurele kosten op € 170.000. Wij willen het college 
complimenteren met de grondige voorbereiding op de Omgevingswet. Het is goed en nodig om daar 
nu al over na te denken en mee aan de slag te gaan, zeker voor wat betreft de implementatie. Aan de 
andere kant wordt terecht aangegeven dat het een eerste beeld is, wat nog niet is vergeleken met 
andere gemeenten. Wat de SGP-fractie betreft wordt het beeld ten aanzien van de structurele 
kosten eerst nader onderzocht, vergeleken met andere gemeenten en beter in beeld gebracht en op 
basis daarvan in een volgende Kadernota gebudgetteerd. 
 
Vragen: 

 P15 Welk deel van de invoeringskosten van € 285.000 is al nodig in de jaren 2018 en 2019? 

 P14/15 In de € 285.000 zit een bedrag van € 120.000 voor het aanpassen van beleidsstukken. 
Dit heeft te maken met de toename van onze beleidsvrijheid. Is het college met de SGP-
fractie van mening dat hierin veel synergie kan worden behaald door samenwerking met 
andere vergelijkbare gemeenten in de regio Food Valley (zie onder programma 5)?  

 P15/16 Wat gaat er mis als we nu alleen de implementatiekosten voor de noodzakelijke 
voorbereiding opnemen in de Kadernota en de structurele kosten in een van de volgende 
Kadernota’s? 

 P14 In de Kadernota wordt de invoering van de Omgevingswet een decentralisatie genoemd. 
Betekent dit dat we hiervoor vanuit het Rijk (nu of te zijner tijd) ook extra middelen 
ontvangen? 
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Er wordt rekening mee gehouden dat het bedrag dat jaarlijks nodig was voor deelname in het UHVK 
nodig zal zijn voor het in stand houden van de in Woudenberg gelegen paden en routes.  
 
Vraag: 

 P18 Onderzoekt het college of voor de uitvoering van deze werkzaamheden inzet van 
WSW’ers mogelijk is? 

 
In omliggende gemeenten loopt de ontwikkeling en verkoop van bedrijfskavels de laatste jaren weer 
heel goed. Het economisch klimaat is gunstig. Ook vanuit Woudenberg ontvangen wij signalen van 
diverse bedrijven die interesse hebben in een kavel op het bedrijventerrein. Ondanks dat wij hier in 
Woudenberg bezig zijn met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Spoorzone blijken de bedrijven hier 
(vooralsnog) niet terecht te kunnen. Onlangs heeft een Woudenbergse ondernemer zijn nieuwe 
kantoor in Barneveld opgeleverd gekregen, terwijl hij graag in Woudenberg gevestigd was gebleven.  
De verkoop van de eerste kavel in Spoorzone B was aanvankelijk gepland in 2015. Voor zover wij 
weten zijn er nog steeds geen kavels verkocht. Wij hebben hier als SGP-fractie grote zorgen over. Het 
economisch tij zit nu mee, bedrijven hebben nu interesse, we hebben grond beschikbaar, maar 
blijkbaar komt daadwerkelijke realisatie maar niet van de grond. Wat de SGP-fractie betreft moet 
uiterlijk eind 2018 alle grond (die we beschikbaar hebben) verkocht zijn. Laat dit voor onze 
ondernemers een speerpunt zijn! 

 
Vragen: 

 Waarom kunnen onze ondernemers nog steeds niet terecht op Spoorzone B? 

 Welke concrete belemmeringen zijn er om in 2018 alle (beschikbare) grond in Spoorzone B 
verkocht te hebben? 

 
Nu de herinrichting van ons centrum succesvol is voltooid, willen we als SGP-fractie voor het jaar 
2018 opnieuw de aandacht vragen voor het centrum. De afgelopen jaren hebben we in de 
besprekingen over zowel de Kop van de Spoorzone, als het centrumplan, vernomen van diverse 
vastgoedinitiatieven in de winkelstraat. Ook in het gedeelte tussen de Dorpsstraat en Kostverloren. 
Sinds de besluitvorming over de twee genoemde projecten hebben we hier niets meer van 
vernomen. Wat de SGP-fractie betreft is de afronding van de inrichting van het centrum een mooi 
moment met enthousiasme mee te doen in plannen die ons centrum nog fraaier gaan maken. 

 
Vragen: 

 Wordt er nog gewerkt aan plannen voor het gebied tussen Dorpsstraat en Kostverloren?  

 Welke rol (facilitator, aanjager, koopman) ziet het college voor zichzelf in deze plannen?  
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Programma 5 Dienstverlening 

Het is inmiddels twee raadsperiodes geleden dat de fusie met Scherpenzeel en Renswoude definitief 
niet doorging. Tot op heden redden we het als kleine zelfstandige gemeente Woudenberg goed. 
Mede dankzij intensieve samenwerking met andere gemeenten. Veel zaken pakken we ook op 
regioverband, waarbij het accent van onze samenwerking ligt in de Regio Eemland, met gemeenten 
als Amersfoort, Leusden en Soest. Wat onze fractie betreft, zetten we de samenwerking in dit 
verband ook de komende raadsperiode door. Wel is het goed onze blik te verbreden. Daarom pleiten 
wij ervoor de komende jaren, in navolging van de gemeenten Barneveld en Nijkerk, naast de 
betrokkenheid bij de regio Eemland meer de samenwerking te zoeken met de regio Food Valley. De 
SGP-fractie kijkt namelijk graag in de richting van onze voormalige fusiepartners (vergelijkbare 
plattenlandsgemeenten) en richting de andere gemeenten binnen Food Valley. In deze Kadernota is 
aangegeven dat we voor de I&A automatisering gaan samenwerken met Veenendaal, de ‘ICT-
hoofdstad’ van Food Valley. Dat lijkt ons een mooi begin. Met name ook voor onze economische 
agenda liggen daar wat de SGP-fractie betreft tal van interessante raakvlakken. Een heel mooi 
praktisch voorbeeld daarbij is de handreiking van Food Valley voor vrijkomende agrarische 
bebouwing. Maar ook in de onder programma 4 benoemde uitdagingen inzake de Omgevingswet ligt 
er wellicht meerwaarde richting Food Valley, om deze uitdagingen als vergelijkbare 
plattelandsgemeenten samen op te pakken.  
 
Voor ons ligt in dit alles aanleiding om in deze algemene beschouwingen, in aanloop naar de nieuwe 
raadsperiode, te pleiten voor een onderzoek naar de wenselijkheid van (voor- en nadelen) en 
mogelijkheden voor meer directe betrokkenheid bij regio Food Valley. Vanwege het belang hiervan 
vinden wij het wenselijk dat de raad actief bij dit onderzoek betrokken wordt.  
 
Vraag: 

 Welke mogelijkheden ziet u voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek?  
 
De Kadernota maakt melding van een forse stijging van het ziekteverzuim, van 2% naar 4,7% in 2016. 
Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Aangegeven wordt dat het mede wordt veroorzaakt door ervaren 
werkdruk. Het medewerkersonderzoek 2016 heeft echter wel geleid tot hele positieve uitkomsten. 
Dat lijkt heel tegenstrijdig. Momenteel wordt naar aanleiding van het medewerkersonderzoek 
gewerkt aan het behouden van de positieve punten en het verbeteren van de aandachtspunten. Wat 
de SGP-fractie betreft is het noodzakelijk om eerst de diagnose eens goed te stellen voordat duidelijk 
kan worden of extra budget de echte oplossing is. Zeker omdat dit niet de eerste keer is dat we 
geconfronteerd worden met een oplopend budget door werkdruk. 
 
Vragen: 

 P21 Wat zijn andere oorzaken van de forse stijging van het ziekteverzuim? Is er ook een 
verband met structuurveranderingen in de organisatie? 

 P21 Het lijkt nu vooral intern opgepakt en verbeterd te worden. Is in dit proces ook al extern 
advies ingewonnen om eens met een frisse blik in de organisatie rond te kijken en na te 
denken over strategisch personeelsbeleid? 
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Algemene dekkingsmiddelen / vernieuwing BBV 

Vanwege BBV-regels is de toe te rekenen rente aan investeringen gedaald van 2,0% naar 0,0%. Wat 
de SGP-fractie een noodzakelijke (want voorgeschreven), maar positieve ontwikkeling. Daarmee 
verdwijnt de mogelijkheid om jezelf rijk te rekenen met een jaarlijkse rentevoordeel.  
De doelstelling van de vernieuwing van het BBV is onder meer de wens om de kaderstellen en 
controlerende rol van de raad te versterken. De vernieuwing van de BBV zou meer en gemakkelijker 
inzicht moeten bieden in begroting en verantwoording.  
 
Vragen: 

 P31 De optelling van de voor- en nadelen in de verschillende programma’s en algemene 
dekkingsmiddelen met de omschrijving kapitaallasten / rentetoerekening leidt voor het jaar 
2018 tot een bedrag van afgerond € 183.000 positief. Wat betekent dit bedrag?  

 P31 Wat is de precieze verklaring voor het feit dat dit exacte getal in hoofdstuk 3 niet 
terugkomt? 

 P30/31Voor de reserves die jaarlijks gebruikt werden ter dekking van de kapitaallasten en 
niet jaarlijks gevoed werden vanuit de begroting zou het rentedeel in de omvang van de 
reserve met deze aanpassing logischerwijze vrij kunnen vallen. Klopt deze redenering? Zo ja, 
welke bedragen zijn dit per reserve? Zo nee, waarom klopt dit niet? 

 P30 Wat waren in 2016 de kapitaallasten (rente en afschrijving) van het Cultuurhuis en de 
Schans en welk deel van deze bedragen werd gedekt uit een reserve kapitaallasten en welk 
deel kwam ten laste van de begroting? 

 P30 Wat zijn in 2018 de kapitaallasten (afschrijving) van het Cultuurhuis en de Schans en 
welk deel van deze bedragen wordt gedekt uit een reserve kapitaallasten en welk deel komt 
ten laste van de begroting? 

 P30/31 Is het niet eenvoudig te stellen dat het effect van de rentewijziging per saldo alleen 
het vervallen van het rentevoordeel is? Het bedrag dat we meer aan investeringen 
toerekenden dan wat we extern moesten betalen? 

 P26 De vernieuwing van de BBV zou de gemeenteraad meer en gemakkelijker inzicht moeten 
bieden in begroting en verantwoording. Er zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar die ook 
bijdragen aan deze zelfde doelstelling, zoals Gemeentekas. Hulpmiddelen die (visueel) inzicht 
geven in de uitkering vanuit het gemeentefonds en onze uitgaven en direct een vergelijk 
bevat met andere gemeenten. Hoeveel kost een abonnement op een dergelijk digitaal 
systeem voor de gemeente Woudenberg? 

 

Financiële positie (reserves / weerstandsvermogen)  

Woudenberg moet een financieel gezonde gemeente zijn, het huis op orde. De SGP staat voor een 
solide financieel beleid, waarin de financiële buffers voldoende omvang moeten hebben om de 
(voorziene) risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen in deze Kadernota is relatief hoog. 
Tegelijk zien we dat de algemene reserve in 2017 fors wordt aangesproken. Terecht wordt daarom 
de verwachting uitgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen de komende jaren zal 
afnemen. 
 
Vraag: 

 P41 Vanuit de prognose van het verloop van de algemene reserve grondbedrijf zou nu de 
conclusie getrokken kunnen worden dat er al investeringen voor de N224 gedaan gaan 
worden, voordat de daarvoor gelabelde grondexploitatieresultaten behaald gaan worden. Is 
dat een juiste conclusie? 


