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Vraag Antwoord 
 

Raadsvoorstel pagina 6: U geeft op deze pagina aan dat het ongepast en  

onrealistisch is om de kostensparingsopgave aan inwoners, organisaties en 

partners te vragen. Toch stelt u voor om te starten met een bezuinigingsdialoog. 

Dit lijkt tegenstrijdig. Kunt u aangeven hoe u zo’n dialoog wilt voeren?  

Het tekort op basis van de kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024 is van 
dermate grote omvang dat we het ongepast en onrealistisch vinden om voor het totale 
tekort aan inwoners, organisaties en partners voorstellen te vragen. Daarom willen dat 
wij zelf alles in het werk te stellen, en vragen wij u dit ook te doen, om op lokaal, 
regionaal, provinciaal en landelijk niveau de financiële druk op gemeenten te 
agenderen en te pleiten voor aanvullende middelen voor het sociaal domein. 
Vooruitlopend hierop moeten we er evenwel op voorsorteren dat het Rijk de te 
verwachten tekorten niet volledig gaat compenseren. Daarom willen we dit najaar al 
starten met een bezuinigingsdialoog. Wij willen de dialoog voeren volgens hetzelfde 

proces zoals we in 2013 hebben gedaan. Vooraf geeft u hierbij de omvang van de 
bezuinigingsopgave mee. 

Verwacht u tijdens de dialoog realistische voorstellen van inwoners, gezien de 

grote bezuinigingsopgave?  

Ja, we zijn ervan overtuigd dat het vanuit de deskundigheid en creativiteit die er in de 
samenleving is mogelijk is om tot realistische voorstellen te komen. Zeker als hierbij 
naar uw mening een realistische omvang van de bezuinigingsopgave wordt 

meegegeven, die dus lager kan zijn dan het begrote tekort. 

En kunt u al iets aangeven welke kaders u wilt meegeven? Op dit moment zijn we het proces aan het voorbereiden. Na akkoord van de raad 
leggen wij in september een separaat raadsvoorstel voor met de financiële en 
inhoudelijke kaders. Het stellen van deze kaders willen wij gezamenlijk met u 
voorbereiden. 

Tijdens de behandeling van de Kadernota in 2019 heeft CDA met PvdA/GL en SGP 

een amendement ingediend om de gevraagde uitbreiding van FTE te reduceren tot 

1. In het licht van het tekort, bent u voornemens om te gaan snijden in de 

organisatie?  

De benodigde formatie en capaciteiten in de organisatie zijn volgend aan de taken 
van de gemeente. Indien bezuinigingen ertoe leiden dat taken minder of anders 
worden uitgevoerd, kan dit ook effect heeft op de benodigde formatie.  

En zo ja, wat is hiervan het effect voor de dienstverlening? Zo nee, waarom niet? Zie hierboven.  

Vorig jaar hebben VVD, GBW en CU een amendement ingediend met een aantal 

randvoorwaarden voor een bezuiniging. Dit amendement is in meerderheid 

Aan randvoorwaarde 3 wordt middels de bezuinigingsdialoog voldaan. 
Randvoorwaarde 4 en 5 behoren tot de mogelijke kaders die u in september mee kunt 
geven met deze bezuinigingsdialoog. Randvoorwaarde 1 en 2 waren specifiek op de 
opgave van destijds van toepassing. 
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aangenomen. Kan het college aangeven aan welke randvoorwaarde nog voldaan 

kan worden? 

Was het achteraf niet verstandiger geweest om het amendement van het CDA, 

SGP en PvdA/GL (begrotingsbehandeling 2018) uit te voeren waarbij werd 

gevraagd om EUR 100.000 te bezuinigen? Idem voor het amendement van CDA, 

PvdA/GL en SGP in 2019 om een hogere bedrag dan EUR 250.000 voor te stellen? 

Dit is een vraag voor overige raadsfracties.  

Bijlage 5: Zonder de onbenutte belastingcapaciteit is het weerstandsvermogen 

ongekend laag. U stelt voor om vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf een 

bedrag over te hevelen naar de Algemene Reserve. Welke beperkingen brengt de 

afname van de Reserve Grondbedrijf op langere termijn met zich mee?  

Bij het overheveling van algemene reserve Grondbedrijf naar de algemene reserve 

blijft er minder geld (spaarpotje) beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen 
Woudenberg Oost. 

Bijlage 3: U constateert een fout binnen het Sociaal Domein van EUR 108.000. Hoe 

heeft dit zo kunnen gebeuren, wat kunnen we doen om dit in de toekomst te 

voorkomen?  

In één van de vele Amersfoortse bewerkingen bij de verevening om tot de correcte 
verdeling van het verschil tussen prognose en vaststelling te komen over de 
gemeenten, heeft in één van de rekenbladen een cel verwijzing verkeerd gestaan. 
Deze verwijzing is goed gezet en een nieuwe berekening volgde. De totale uitgaven 
zijn hierdoor niet gewijzigd, alleen de verdeling over de gemeenten. Nadien heeft de 

accountant van Amersfoort de berekening opnieuw doorlopen en zijn verder geen 
bijzonderheden geconstateerd.  

Is het inzicht hierin dus wel voldoende en zijn we in control? Om dergelijke fouten te voorkomen worden deze berekeningen door onze 
Amersfoortse collega’s veelvuldig gecontroleerd en bij de jaarrekeningcontrole ook 
door de externe accountant. Deze fout is bij een reguliere controle aan het licht 
gekomen waarmee het belang van dergelijke controles verder onderstreept is. 

De vooruitzichten voor de begroting zijn verre van rooskleurig. Welke acties kunt u 

de komende maanden al doorvoeren om het tekort nog enigszins terug te 

brengen? 

Om het tekort terug te brengen zijn er 3 opties: 
1. Meer geld van het rijk 
2. Bezuinigingen 
3. Verhoging gemeentelijke belastingen 
4. Scherp budgetbeheer. 

Optie 2 en 3 zijn beïnvloedbaar door de gemeente. Optie 1 is beperkt beïnvloedbaar 
door de gemeente (lobbyen via VNG en samenwerken met andere gemeenten) 

 


