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Vraag Antwoord 
 

Op basis van de Kaderbrief kunnen we vaststellen dat Woudenberg een groot 

financieel probleem heeft. Dit probleem moet opgelost worden. Wat is de visie van 

het college hoe dit probleem op te lossen? Welke verschillende opties bent u 

voornemens te gaan overwegen? 

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

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

gemeenten) 

Klopt het dat in de cijfers 2020 en verder op dit moment nog geen Corona-effect 

zit? 

In de tussentijdse financiële rapportage 2020 is een bedrag van € 22.000 opgenomen 
aan kosten voor Woudenberg a.g.v. Corona. Dit betreft kosten die tot en met half mei 
zijn verantwoord in onze financiële administratie. De structurele effecten zijn nog 
onzeker, zoals beschreven in de Impactanalyse Corona 

We zien dat de besparingsopgave 2020-2023 relatief gemakkelijk wordt 

gerealiseerd. Van ‘strijd’ lijkt geen sprake. Gelet op de precaire financiële situatie 

waar we nu voor staan biedt dat perspectief voor een nader besparings- of 

bezuinigingstraject. Welke goede redenen zijn er om qua opgave nu alleen naar 

het sociaal domein te kijken? 

Het sociaal domein is het grootste budget in onze begroting en het budget dat de 
komende jaren het snelst zal stijgen en de grootste tekorten laat zien. 

In het raadsvoorstel wordt onder het kopje Financiële tussenrapportage 2020 

benoemd dat het structurele tekort oploopt naar bijna € 2 miljoen in 2024. Dit 

bedrag kunnen wij niet terugvinden. Wat is het verschil tussen de € 1,46 miljoen 

tekort onder kop 6 Financieel beeld 2021-2024 en deze bijna € 2 miljoen? 

De verwijzing naar het structurele tekort dat oploopt naar bijna € 2 miljoen in 2024 is 
gebaseerd op bijlage 7 kostenontwikkeling sociaal domein 2020-2024. Het bedrag van 

€ 1,46 miljoen is het te verwachten tekort in 2024 zoals opgenomen in het Financieel 
beeld 2021-2024. Doordat in de Woudenbergse begroting constante prijzen als 
uitgangspunten gehanteerd worden, is een aparte berekening gemaakt van de 
kostenontwikkeling (bijlage 7) om ook die kostenontwikkelingen inzichtelijk te maken. 

In de tussenrapportage 2020 worden de meerkosten van € 92.000 voor ICT 

genoemd. Leidt de samenwerking met Veenendaal op dit punt er dan niet toe dat 

we (ook financieel) minder kwetsbaar zijn? 

De ICT samenwerking met Veenendaal leidt tot minder kwetsbaarheid op het gebied 

van de continuïteit van ICT ondersteuning en de kwaliteit van ICT systemen. De 

toenemende (eisen aan informatieveiligheid van) digitalisering maakt dat de kosten 

van informatisering en automatisering wijzigen cq toenemen. 

 

Er lijkt in de tussenrapportage 2020 nog niet (volledig) gerekend te zijn met het 

raadsvoorstel ‘Krediet investeren in uitvoering en kwaliteitsverbetering 

In het raadsvoorstel wordt een aanvullende krediet gevraagd van € 390.000. In de 
financiële tussenrapportage 2020 is reeds € 100.000 opgenomen voor extra kosten 
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WOZ/belastingtaken. Met welk deel van die € 776.000 is nog geen rekening 

gehouden in de tussenrapportage 2020? Betreft dat de genoemde € 390.000 

aanvullend? 

WOZ|Belastingen die komt te vervallen als de raad instemt met het aanvullend 
krediet van € 390.000. 

Op basis van de prognose is de algemene reserve per eind 2020 circa € 650.000. 

Hierin is nog geen rekening gehouden met het nu verwachte tekort van circa 

€ 800.000 over 2020 en ook lijkt (zie vorige vraag) nog niet volledig rekening 

gehouden te zijn met het krediet WOZ/belastingen. Daarmee komt al snel een 

negatieve algemene reserve in beeld. Wat betekent in technische zin een 

negatieve algemene reserve? Kan dat? 

De gemeente mag geen negatieve algemene reserve hebben. Deze zal dan aangevuld 
moeten worden via herschikking van de overige (bestemmings)reserves. 

In bijlage 5 wordt heel terecht gesteld dat we de algemene reserve grondbedrijf 

beschikbaar willen houden voor de toekomstige ontwikkelingen in Woudenberg 

Oost. Hoe rijmt dit met de zin in de Kaderbrief dat de algemene reserve zal 

worden aangevuld tot € 1,7 miljoen uit de algemene reserve grondbedrijf? 

Voor de aanvulling van de algemene reserve wordt zowel naar de algemene reserve 

grondbedrijf gekeken als de overige reserves. 

De algemene reserve grondbedrijf zal daarmee effectief worden ‘leeggeplukt’. Is 

dit wel mogelijk in het licht van de forse investering in de grondpositie Hoevelaar 

fase 2? Hoe dekken we dat risico dan af?  

Wij verwachten dat de (eerste) grondexploitatie van Hoevelaar fase II sluitend of 
positief is. Mocht deze niet sluitend zijn dan zal de reserve grondbedrijf dekking 

moeten bieden. Met het opstellen van de grondexploitatie Hoevelaar fase II valt ook 
de voorziening N224 terug in de reserve grondbedrijf. Deze € 1.235.000 wordt 

namelijk verwerkt in de grex Hoevelaar fase II. 
Verder verwachten we de grondexploitatie Amalialaan eerder af te kunnen sluiten 
waardoor ook de winst op dit project eerder gerealiseerd wordt. 
 
  

Waarom kiest het college niet voor een integrale benadering van de verbetering 

van de financiële positie? Een benadering waarbij we enerzijds maatregelen 

nemen, maar anderzijds ook blijven werken aan, en dekking hebben voor de 

risico’s van de grote uitdagingen op het gebied van (sociale) woningbouw en 

bedrijventerreinen. 

Het college is voor een integrale benadering van de verbetering van de financiële 
positie, echter dat zal alleen mogelijk zijn als het rijk meer geld beschikbaar stelt aan 
gemeenten. Daar is nog geen duidelijkheid over. 

Op verschillende plekken in de raadsvoorstellen wordt weer gesproken over 

meerkosten in de afvalstoffenheffing. In het financieel beeld 2021-2024 een 

bedrag van € 120.000. En dat na een hele forse verhoging van het vastrecht per 

2020. Welke mogelijkheden zijn er om hier wat aan te doen? 

In het najaar van 2020 zal het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GSP) 

worden aangeboden aan de raad. De focus van dit plan ligt naast het verminderen 
van de hoeveelheid restafval per inwoner ook op het verbeteren van de zuiverheid 
van de verschillende grondstoffen. Daarbij is het van groot belang dat het afval goed 
gescheiden wordt aangeboden, waarbij zo weinig mogelijk vervuiling in de 
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grondstoffen aanwezig is. Om goed scheiden van afval te stimuleren zal vooral 
ingezet worden op bewustwording bij de inwoners van Woudenberg door informeren, 
communiceren, faciliteren en het bieden van maatwerk. Het verminderen van de 

hoeveelheid restafval en het verbeteren van de zuiverheid van de grondstoffen zijn 
door de gemeente te beïnvloeden aspecten, die voor een reductie van de kosten 
kunnen zorgen. 

Begrijpen wij goed dat in bijlage 7 de kostenontwikkeling sociaal domein, 

uitgangspunt is dat naast de indexatie van de tarieven ook met een structurele 

jaarlijkse groei van het zorggebruik is gerekend? 

Dat klopt, naast de indexatie van tarieven is rekening gehouden met jaarlijks 3% 
groei van de zorgkosten. 

Het voorstel is om in te stemmen met de start van een bezuinigingsdialoog sociaal 

domein. Is dit onderwerp op dit moment al rijp voor een dialoog? Welke lokale en 

regionale mogelijkheden zijn er op financiële sturing in het sociaal domein? 

De afgelopen jaren zijn er op lokaal en regionaal niveau een heel aantal analyses en 
onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot het zorggebruik en de kosten binnen 
jeugdzorg en Wmo en naar de mogelijkheden om tot besparingen te komen. Waarbij 

we altijd uitgegaan zijn van de in de betreffende jaren geldende visie, doelstellingen 
en het beleid binnen de gemeente. Hierbij is het gelukt om bezuinigingen te realiseren 
die niet of zeer beperkt afbreuk deden aan de doelstellingen en daarmee de kwaliteit 
en het niveau van dienstverlening in geringe mate hebben geraakt. Zoals uit de 
kostenontwikkeling (bijlage 7) blijkt zijn nu verdergaande maatregelen nodig om de 
uitgaven en inkomsten  in balans te krijgen. 

Welk beeld heeft het college bij een dergelijke bezuinigingsdialoog? Welke kaders 

dienen we mee te geven aan deze dialoog. Wie betrekken we bij deze dialoog?  

Het beeld dat wij voor ogen hebben is grotendeels hetzelfde proces als in 2013 is 
gevolgd. 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 is de bedoeling dat bij de dialoog alle belanghebbenden met 
betrekking tot programma samenleving betrokken zijn. 

 


