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Er is al langere tijd sprake van een mogelijke bevriezing van het gemeentefonds in 
verband met de corona crisis. 

1. Is dit al doorgevoerd 
2. Op welk niveau / moment heeft de bevriezing dan plaatsgevonden 
3. Zijn er afspraken gemaakt voor hoe de bevriezing weer wordt opgeheven 

 

1. De accressen 2020 en 2021 worden gefixeerd op de stand van de mei-
circulaire 2020. Dit is dus doorgevoerd.   

2. De bevriezing gaat over het accres en het plafond van het BTW 
compensatiefonds.  Dus niet over aantallen, decentrale uitkeringen en 

integratie uitkeringen. 
3. Er zijn nog geen afspraken gemaakt hoe de bevriezing wordt opgeheven maar 

hier zit risico in voor gemeenten. Hier is het VNG alert op. 
 

Bijlage coronacrisis: 
Er wordt minder zorg geleverd en toch vraagt het rijk ons om door te betalen, zit 
daar enige vorm van compensatie. Wat gebeurt er als we dat niet doen? 
 

Het Rijk heeft een eerste steunpakket aangekondigd voor het overeind houden van de 
dienstverlening door gemeenten. Evenals compensatie voor het wegvallen van 
inkomsten en uitvoeren van extra taken binnen het sociaal domein. Hoe de concrete 
compensatie voor Woudenberg eruit gaat zien, is nog niet bekend. Dit zal later 

duidelijk worden. Als gemeente niet volgens de landelijke richtlijnen doorbetalen, 
komt de continuïteit van de zorg in het sociaal domein in gevaar.   
 

Bijlage coronacrisis: 
Leegstand centrum 
Voor welke activiteiten vanuit het BIZ zou er naar de gemeente kunnen worden 
gekeken? 
Zijn we als gemeente verplicht deze taken over te nemen? 
 

Activiteiten die nu vanuit de BIZ worden gefinancierd, zoals sfeerverhogende 

aankleding.  

 
Nee, dit zijn geen taken van de gemeente.  

Bijlage coronacrisis: 
Inkomsten bij sportverenigingen. 
Er is opgeroepen de lidmaatschapsgelden zoveel als mogelijk door te blijven betalen. 
Hebben de verenigingen al zicht op het aantal opzeggingen in verband met corona 
en wat hier de financiële gevolgen van zijn? 

Op dit moment zijn er bij de gemeente geen signalen binnengekomen van een 
toename van het aantal opzeggingen. De financiële gevolgen in verband met de 
coronacrisis zijn op dit moment nog niet te overzien. 

Bijlage coronacrisis: 
Door de lange tijd thuis werken en leren, is de druk in gezinnen hier en daar wellicht 
opgelopen. Zijn er al signalen van meer crises in gezinnen? 

De gemeenten, De Kleine Schans en de scholen hebben veel contact gehad. En er is 

extra aandacht geweest voor gezinnen en kinderen in kwetsbare situaties. We hebben 
geen signalen van meer crises in gezinnen. Wel is er sprake van grotere druk op een 
aantal gezinnen. 
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Bijlage financiële tussenrapportage: 
Leerlingenvervoer: welk nieuwe maatregelen worden er geïmplementeerd? 
Kunt u hiermee een bezuiniging realiseren? 
 

Op zowel uitvoerings- als beleidsniveau worden er maatregelen geïmplementeerd om 
kritischer te kunnen kijken naar de aanvragen zoals een verklaring over werktijden. 
Het effect van deze aanpassingen is op dit moment nog niet bekend. 

Is er naast bezuinigen ook nagedacht over het verhogen van de inkomsten? 
 

Het verhogen van de inkomsten is een optie die ook meegenomen zal worden bij het 
financieel sluitend maken van de begroting 2021-2024. 

Wanneer de OZB wordt verhoogd, volgt daar een korting van de algemene uitkering 
van het gemeentefonds op. Is deze korting 1 op 1 of blijft er netto nog een bedrag 
over. Zo ja, hoe hoog is dat bedrag dan netto bij 1% OZB verhoging? 
 

De korting op de algemene uitkering is gebaseerd op een percentage van de totale 

WOZ waarden.  Stijgt de totale WOZ waarden door marktontwikkelingen en 
uitbreiding dan vindt er een hogere korting plaats omdat de redenering is dat wij dan 
meer OZB binnen krijgen.  
 

De 1% verhoging van OZB betekent voor ons verhoging van de OZB inkomsten met 
1%. Dit zegt niets over de WOZ waarden en uitname uit het gemeentefonds. 
 
Ook als wij op 0% verhoging gaan zitten maar de totale WOZ waarden stijgt zal er 
een korting op de algemene uitkering plaats vinden.  
 

Wanneer de netto verhoging 0 is door de korting van de algemene uitkering, zijn er 
dan nog argumenten om de OZB te verhogen? 
 

Henk: De netto verhoging is niet 0. Zie eerder antwoord  

U stelt voor een bezuinigingsdialoog op te starten voor het sociaal domein. Wilt u 
voor deze dialoog nu al kaders ontvangen en een bedrag dat bezuinigd dient te 
worden of komt u daar later nog voor terug in de raad 
 

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. 

Het uitvoeren van een bezuinigingsdialoog kost veel tijd. We nemen aan dat u nu 
alles al in de steigers zet om hier na akkoord van de raad direct mee te kunnen 
beginnen.  
 

We beginnen na akkoord van de raad met alles in de steigers te zetten, om na 
vaststelling van de kaders door de raad in september zo snel mogelijk met de dialoog 

te kunnen beginnen. 

U geeft aan dat alleen een bezuinigingsdialoog in het sociaal domein er niet voor 
gaat zorgen dat de begroting sluitend zal worden. Voor een groot deel kijkt u naar 
de rijksoverheid, die met meer geld over de brug moet komen. Wanneer dit geld of 

Wij hebben hierover nog geen standpunt ingenomen.  



Vraag Antwoord 
 

een toezegging hierop niet komt, overweegt u dan om een niet sluitende begroting 
in te dienen bij de provincie? 
 

Er zijn meerdere gemeenten in de provincie Utrecht met deze problemen. Heeft u 
ook contact met elkaar over mogelijke bezuinigingsmogelijkheden? 
 

Ja. 

 


