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Vraag Antwoord 
 

Uit de jaarrekening blijkt dat de vermogenspositie van de gemeente de afgelopen 
jaren erg verslechterd is. De komende jaren zullen we dus als gemeente scherp 
aan de wind zeilen. Hoe vaak per jaar wil het college de komende jaren de 
financiële cijfers zien? 

In de Planning & Controlcyclus 2021 zal worden ingebouwd dat structureel voor de 
zomervakantie een financiële tussenrapportage aan de raad wordt voorgelegd. 
Er zullen dan jaarlijks 3 tussentijdse financiële rapportages worden gemaakt voor het 
college en de raad. U kunt dit opnemen op de Actielijst van de raad 

In de verschillende hoofdstukken staan duidelijke tabellen met de verschillen 
tussen de begroting 2019 en de jaarrekening 2019. In de toelichtende teksten 
worden slechts de grootste verschillen benoemd. Waarom is hiervoor gekozen? 

In de toelichtende teksten worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Deze manier 
van toelichten wordt al een aantal jaren gehanteerd.   

Op pagina 18 wordt gemeld dat er nog nagekomen facturen komen van de 
regionale zorgkosten Jeugdzorg en Wmo. Hoe kan dit? En hoe lang blijft ons ‘loket’ 
nog open? 

De wettelijke termijn voor het kunnen indienen van facturen door zorgaanbieders bij 
de gemeente is 5 jaar.  

In de bijlage begrotingsrechtmatigheid 2019 (pagina 182 en 183) zijn veertien 
overschrijdingen beoordeeld als onrechtmatig. Daarvan tellen er op basis van de 
door de raad vastgestelde normen drie mee voor het oordeel. Graag ontvangen wij 

een nadere toelichting op deze drie overschrijdingen: wat betreft dit precies, hoe is 
dit veroorzaakt, wanneer waren deze bekend en waarom is de raad hierin niet 
meegenomen? 

Overig beheer IBOR:  
De overschrijding heeft betrekking op onderhoud en brandstof van machines en 
apparatuur van de buitendienst. Door keuringen en reparaties van deze machines 

nemen de kosten toe. Deze overschrijding was eerder bekend en had verantwoord 
kunnen worden in de financiële rapportages. 
Samenwerking belastingen met Scherpenzeel: 

Aan het einde van het boekjaar worden de kosten die Woudenberg en Scherpenzeel 
hebben gemaakt betreffende belastingen samengevoegd en via de verdeelsleutel (het 
aantal objecten) onderling afgerekend. De kosten voor 2019 zijn hoger uitgevallen 
door inhuur extern personeel, hogere kosten bezwaarafhandeling en een hoger 
aandeel in de kosten voor Woudenberg vanwege aanpassing verdeelsleutel aangezien 
het aantal objecten bij Woudenberg veel meer stijgt dan bij Scherpenzeel. 
Dat de kosten voor Woudenberg hoger zouden uitvallen was bekend, echter 

tussentijds was niet duidelijk voor welke bedrag omdat ook extra opbrengsten 
verwacht werden. Achteraf gezien was het beter geweest wel een globale raming van 

de overschrijding mee te nemen in de tussentijdse rapportages.  
Krediet verbouwing gebouw gemeentewerf: 
Het krediet is overschreden als gevolg van meerwerk (energiezuinige radiatoren, deel 
LED verlichting, extra schilderwerk, HR++ glas  met ventilatieroosters). Dit meerwerk 
was bekend en had eerder over gerapporteerd kunnen worden.      
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Welke maatregelen heeft u genomen om dergelijke onrechtmatige 
overschrijdingen te voorkomen? 

Strakker budgetbeheer: 
• Intensivering budgetgesprekken 
• Mogelijke tegenvallers vroegtijdig signaleren en afstemmen met 

portefeuillehouder 
• Mogelijke tegenvallers vroegtijdig rapporteren aan het college en de raad 

In het concept accountantsverslag wordt aangegeven dat de tendens in de 
berichtgeving is dat de financiële risico’s van gemeente toenemen. Hoe kijkt het 
college aan tegen deze tendens? En op welke wijze geeft u dat concreet gestalte? 

Het college kan bevestigen dat de financiële risico’s toenemen.  
Dit wordt ook toegelicht in bijlage 5 van de Kaderbrief 2021-2024 (Notitie reserve 
positie en weerstandsvermogen). 

 


