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Raadsvoorstel:  

- Is in september, voordat de bezuinigingsdialoog SD start, al meer bekend 
over compensatie Rijk? Is dat op dit moment al aan te geven? 

Nee, het is op dit moment niet duidelijk of in september meer bekend is over 
compensatie vanuit het Rijk. 

- In het kader met 8 voorstellen staat bij punt 8 opgenomen om alles in het 

werk te stellen op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau de 
financiële druk te agenderen. Is het college voornemens om zich ook aan te 
sluiten bij het P10 samenwerkingsgemeenten (plattelandsgemeenten)?  

Er is overwogen om aan te sluiten bij de P10 samenwerkingsgemeenten. Voor nu is 

ervoor gekozen om wethouder Vlam te ondersteunen bij haar actieve rol als lid in de 
VNG-commissie financiën en het zo volledig mogelijk opstellen en samenstellen van 
de financiële stukken. Hoewel we absoluut belang hechten aan dergelijke initiatieven, 
hebben we besloten onze inspanningen de afgelopen weken zoveel mogelijk op deze 
zaken te richten.  

Bijlage 1 Impactanalyse Coronacrisis:  

- Waarom worden de echt lokale effecten niet financieel vertaald op dit 
moment, of in ieder geval een prognose gegeven aan de raad zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van: 
 

• Hoeveel bijstandsuitkeringen en prognose van de kosten 

• Extra fte’s bij de front office  

• Kosten extra zorg bij de Kleine Schans 

• Toename op beroep huishoudelijk hulp. Al cijfers bekend? 

• Hogere kosten afvalverwerking en extra kosten milieustraat 

• Minder opbrengst toeristenbelasting 

• VT en Save, meer kosten voor kwetsbare kinderen 
 

Graag vernemen wij of het (nog) mogelijk is om ons hierin alsnog een inkijk te 

geven, voor de raadsvergadering is uiteraard prima. 

Het is nog te vroeg om een goede prognose te geven aan de raad over de financiële 
effecten van de Coronacrisis voor Woudenberg. Wij verwachten in de Zomernota daar 
meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

- Wordt de niet afgenomen zorg als gevolg van de Corona crisis wel of niet 

betaald aan de zorgaanbieders? 

Ja, hierbij volgt de gemeente Woudenberg de landelijke richtlijnen zoals opgesteld in 

de brief van het Ministerie van VWS gericht aan de VNG “Coronacrisis - financiële 
duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.”   
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Bijlage 2 Monitor besparingsopgave:  

- Inzake Publicatie gemeente nieuws. De besparing 2020 is nog niet volledig 

gerealiseerd. Op welke wijze zal het gemeentenieuws worden gepubliceerd 
zodat het college de doelstelling in 2021 wel gaat realiseren? 

Per 01-01-2021 wordt de Bekendmakingswet gewijzigd waardoor het voor elke 

decentrale overheidsorganisatie verplicht wordt om alles elektronisch bekend te 
maken. Elektronisch bekendmaken is dan de enige manier waarop rechtsgeldig een 
bekendmaking geplaatst kan worden. Alles wat nog in de krant (of op andere wijze) 
gepubliceerd wordt, is slechts een service. Wat betekent dat wij verwachten de 
besparing in 2021 voor het gemeentenieuws wel te realiseren.  

Bijlage 3 Financiële tussenrapportage:   

- Welke nieuwe maatregelen worden genomen om de taakstelling ‘terugbrengen 
vervoerskosten’ wel te realiseren? Is hier voldoende overleg met 
betrokkenen? Wat wordt er gedaan om de aantallen leerlingen met 
vervoersvraag terug te dringen waar dat mogelijk is? 

Op zowel uitvoerings- als beleidsniveau worden er maatregelen geïmplementeerd om 
kritischer te kunnen kijken naar de aanvragen leerlingenvervoer. Door kritischer te 
kijken naar de aanvragen kan het aantal leerlingen met een vervoersvraag 
teruglopen, bijv een verklaring over werktijden. De te nemen maatregelen worden 
geïmplementeerd in overleg met zowel uitvoering, als ook met de omliggende 

gemeenten. 

- Accountantskosten interne controle sociaal domein: waarom is het bedrag van 
€6500 opgenomen bij Overige inhuur en Uitvoering beleid? 

De accountskosten worden gesplitst omdat de helft van de interne controle op de 
participatiewet ziet en de andere helft op Jeugd en Wmo. Overige inhuur en 
Uitvoering beleid zijn de kostensoorten waar deze kosten op geboekt worden. 

- ICT kosten; Kostenstijging als gevolg van overheids brede aanbestedingen. 

Zijn komende aanbestedingen niet (tijdig)bekend bij het college zodat hier in 

de begroting beter op ingespeeld kan worden? Zijn de kosten voor invoering 
MS-teams niet toe te schrijven aan extra Corona kosten?  

De aanbestedingen waren tijdig bekend. De bedragen die hiermee gemoeid gaan 

waren dit niet. Hierdoor waren deze niet in de begroting opgenomen. 

  
Enkele jaren geleden zijn licenties aangeschaft voor Office. Dat waren eenmalige 
kosten. De licenties waren verlopen en niet meer veilig, omdat er op een oude versie 
werd gewerkt. De migratie stond al op de agenda en de kosten die hiermee gemoeid 
gingen moesten evengoed  gemaakt worden.  
Door de Corona crisis is de migratie versneld uitgevoerd. Dit heeft extra eenmalige 

kosten met zich mee gebracht. Deze zijn toegeschrevenaan de Corona crisis. 

- Opbrengst toeristenbelasting: Waarom is de te verwachte minder opbrengst 
a.g.v. corona (minder overnachtingen) niet begroot? 

Aart 
De jaarlijkse controle toeristenbelasting, die in het voorjaar plaatsvindt, is uitgesteld 
vanwege Corona. In het 2e halfjaar wordt deze controle opgepakt, dan verwachten we 
ook een goed beeld te hebben van de mindere opbrengsten toeristenbelasting a.g.v. 

Corona.  

- Subsidies/bijdragen: hier zien we dat de kosten van leerlingenvervoer door de 
overheveling naar CKS bij CKS een budget-tekort veroorzaakt van € 
33.000.  Waar in de rapportage zien we het overschot dat daardoor ontstaat 
in de gemeentelijke begroting? 

In het verleden werden de kosten die voor de uitvoering van het leerlingenvervoer 
gemaakt werden, gedekt door het toen nog toereikende budget van 
leerlingenvervoer. Hier was geen apart budget voor in de begroting opgenomen. Als 
de uitvoering van leerlingenvervoer niet naar de coöperatie zou zijn overgegaan maar 
bij de gemeente was gebleven, was de budgetaanvraag niet apart zichtbaar geweest 
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maar was de budgetaanvraag voor de oplopende kosten van het leerlingenvervoer 
van € 40.000 hoger geweest (€ 40.000 + € 33.000). 

- Het lijkt in de kaderbrief dat de gemeente €75.000 ontvangt voor de padel 
subsidie, terwijl er €75.000 subsidie verstrekt is. Hoe zit dit? 

Het klopt dat voor de aanleg van de padelbanen een subsidie is verstrekt van € 
75.000. Als dekking voor deze subsidie is de algemene reserve aangewend en is een 
uitname uit de algemene reserve van € 75.000 gedaan (dit levert een plus op voor de 
lopende budgetten). 

Algemeen:  

- Niet alleen bij Woudenberg maar bij veel meer gemeenten lopen de financiële 

problemen hoog op. Uitgaande van de prognoses die nu voorliggen gaan wij 
(net als veel andere gemeenten) hard richting een artikel 12 gemeente. Weet 
ons college welke rol ons provinciebestuur aanneemt m.b.t. aankomende 
financiële tekorten? Gaat de provincie zich coöperatief opstellen en 
meedenken in mogelijkheden, of hanteren ze een meer harde lijn die 

gevraagd wordt aan de rol van toezichthouder? 

Wij hebben contact met onze toezichthouder over deze problematiek. Wij verwachten 

dat de provincie zich coöperatief zal opstellen en mee zal denken in mogelijkheden. 
Provincie Utrecht heeft in januari 2020 de financiele zorgen bij de Utrechtse 
gemeenten al onder de aandacht gebracht van de minister. Ook staat de 
gedeputeerde in nauw contact met de Utrechtse wethouders financien.  

- Hoe effectief is een bezuinigingsdialoog, als we vooraf al weten dat het totaal 
te bezuinigen bedrag niet haalbaar gaat zijn? Wat is hierin de mening van ons 
college? 

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 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. Om 

daarmee tot een te bezuinigen bedrag te komen. 

- Halen we niet de prikkel uit alle signalen met Den Haag inzake de noodroep 
dat er meer geld naar de gemeenten moet als we nu een bezuinigingsdialoog 
gaan opstarten? De rijksoverheid zou dan kunnen constateren dat we de 
problemen zelf wel aankunnen. Wat is hierin de mening van ons college? 

We begrijpen uw opmerking. Een tekort van € 2 miljoen in 2024 op uitgaven van € 
8,6 miljoen betekent een besparingsopgave van 23% op de uitgaven Jeugdzorg en 
Wmo. Daarom de noodoproep aan Den Haag. Het is echter niet reel om te verwachten 
dat Den Haag het volledige bedrag zal compenseren. En de nood is zodanig hoog dat 

langer wachten met het gaan formuleren van bezuinigingsvoorstellen niet mogelijk is. 

 


