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Vraag Antwoord 
 

Bijlage 05: U geeft aan dat dit een infographic is, wij moeten vaststellen dat dit 

geen infographic is, maar een opsomming. Kunt u in de toekomst het navolgende 

voorbeeld volgen om de burgers te informeren: 

 

Bedankt voor het delen van dit informatieve voorbeeld. Wij zullen dit voorbeeld 
meenemen ter inspiratie voor toekomstige uitingen. 

Bijlage 4: Accountant stelt: er staan nog enkele vragen open nav de controle, 

welke zijn dat en zijn deze reeds beantwoord? 

Tijdens de controle van de jaarrekening heeft de accountant meer dan 100 vragen 

gesteld aan de organisatie. Van deze vragen dienen er nog 4 beantwoord te worden. 
Deze vragen betreffen brondocumentatie netto vlottende schulden, schermprints 

vervoersdienst leerlingenvervoer, formatieoverzicht en secretarieleges.  
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Bijlage 4: pagina 10 stelt dat er mogelijk nog 254.759 euro aan niet correcties en 

onzekerheden zijn die mogelijk in het voordeel werken van Woudenberg. Wat is de 

stand van zaken nu met betrekking tot deze bedragen? 

Het door u genoemde bedrag van € 254.759 heeft betrekking op rechtmatigheid. In 
de kolom “Effect op resultaat” staat het bedrag van € 135.758 genoemd. Dit bedrag is 
voordelig voor 2019, echter omdat het boekjaar 2019 reeds is afgesloten zal dit 

bedrag in begrotingsjaar 2020 als voordeel meegenomen worden. 
 

Presentatie accountant: In de presentatie van de accountant gaf de accountant 

aan dat het grondbedrijf onzekerder is en dat hier de reden Corona van is. 

Waarom maakt corona het grondbedrijf onzekerder? Kan de gemeente dit 

aangeven? 

Bij de Kaderbrief 2021-2024 zit de bijlage 4 Notitie Meerjaren Prognose 
Grondexploitaties. In deze bijlage is een passage opgenomen over de mogelijke 
effecten voor de grondexploitaties door de Corona Crisis.  

Jaarrekening pagina 3 (3. Voorstel resultaatverdeling 2019 (te verwerken in 

2020)): In de opmerkingen (*) is opgenomen dat er incidenteel geld uit het rijk is 

gekomen. Deze gelden worden nu dus in de reserve duurzaamheid geparkeerd. 

Echter; het tabelletje lijkt aan te geven dat de gelden eerst toegevoegd zijn aan de 

algemene reserve (zie 799.931) en daarna onttrokken worden om ze in de reserve 

duurzaamheid te zetten. Is de gemeente dit verplicht vanuit het rijk of is dit een 

keuze? Immers; anders is de onttrekking aan de alg. reserve 227.000 lager dan nu 

het geval is. Uiteraard blijven de verplichtingen staan om in de toekomst wat te 

doen met dit geld. Of is dit niet op die manier geoormerkt? We hebben als 

gemeentelijke organisatie immers al wel degelijk geld uit gegeven ‘voor 

duurzaamheid’.  En als dat niet het geval is; wat moet er dan ‘gedaan worden om 

dat geld uit te mogen geven?’ 

De gelden die zijn ontvangen voor duurzaamheid zijn vrij besteedbaar. Het college 
stelt bij het voorstel resultaatverdeling voor deze gelden beschikbaar te houden voor 
duurzaamheid en daarom deze gelden voorlopig te parkeren in de reserve 
duurzaamheid. 

Algemene vraag: Op pagina 11 stipt u aan dat de gemeenteraad beleid bepaald 

w.b. openeinderegelingen. Is het zo dat de raad als entiteit de gemeente kan 

weigeren om een openeinderegeling in te stellen? Of kan zij weigeren meer budget 

vast te stellen? Als voorbeeld is het leerlingenvervoer een goed voorbeeld; kan de 

raad weigeren dat die openeinde regeling mag? En hoe dient de gemeente dat dan 

aan te besteden? (ik vermoed dat de transporteurs dit niet goed vinden). En heeft 

de zalmnorm hier nog effect op een openeinde regeling?  

Openeinderegelingen zijn wettelijke verplichtingen voor de gemeente waarbij er wel 
gekeken kan worden of deze wettelijke verplichtingen ruimhartig of sober worden 
uitgevoerd. De raad bepaalt uiteindelijk of deze ruimhartig of sober worden 

uitgevoerd. 
 

Algemene vraag: In de auditcommissie kwam naar voren dat de risico’s voor de 

gemeente stijgen. Kan de gemeente dit bevestigen? En zo ja; in het 

accountsverslag blijft het gewogen op 0,75mil. Dat spreekt elkaar dan tegen. Kan 

In de jaarrekening 2019 is toegelicht welke omvang aan risico er was geraamd en 

welk concreet risico zich heeft voorgedaan bij de geraamde risico’s. Dat wordt 
toegelicht door de accountant. 
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de gemeente dit nader toelichten? Het heeft immers flink effect op ons 

weerstandsvermogen. 

Wij kunnen bevestigen dat de risico’s voor onze gemeente de komende jaren stijgen. 
Dit wordt ook toegelicht in bijlage 5 van de Kaderbrief 2021-2024 (Notitie reserve 
positie en weerstandsvermogen). 

 


