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RV:  U geeft een overzicht van het weerstandsvermogen, in tegenstelling tot 
andere jaren bent u nu van mening dat je eigenlijk naar het weerstandsvermogen 
moet kijken zonder de onbenutte belastingcapaciteit. Wat doet u nu van gedachten 
veranderen om dit zo te formuleren. 

Omdat het weerstandsvermogen sterk terugloopt en in de buurt van de kritische 
grens van 1 ligt is ook het weerstandsvermogen exclusief de onbenutte 
belastingcapaciteit in beeld gebracht. 

RV: VVD heeft altijd aangegeven dat je het weerstandsvermogen dient te 
berekenen zonder de te benutten belastingcapaciteit. Gaat u in de toekomst nu 
ook zonder de te benutten belastingcapaciteit een analyse uitvoeren. 

Wij blijven in de toekomst het weerstandsvermogen berekenen inclusief onbenutte 
belastingcapaciteit. Deze methodiek wordt door de meeste gemeenten gehanteerd.  
Zolang het weerstandsvermogen van Woudenberg rond de kritische grens van 1 ligt 
vinden wij het relevant ook het weerstandsvermogen zonder de onbenutte 
belastingcapaciteit te berekenen vanwege de toenemende risico’s waar Woudenberg 
mee wordt geconfronteerd. 

RV: het weerstandvermogen op de korte termijn zal dalen naar 0,4, excl. 
onbenutte belastingcapaciteit, is het aanvullen van de reserves, via andere 
reserves, niet meer dan geld van het ene potje naar het andere potje sluizen en 
dus geen effect zal hebben op het weerstandsvermogen? 

Wij gaan bekijken of via herschikking van de bestemmingsreserves de algemene 
reserve aangevuld kan worden. Alleen het vrij besteedbare deel van reserves, en dat 
is meestal alleen de algemene reserve, wordt gezien als het weerstandsvermogen dat 
gebruikt kan worden om bijvoorbeeld tekorten in de jaarrekening te dekken. 
Bestemmingsreserves zijn in principe niet vrij besteedbaar. 

RV: Om de reserve aan te vullen gaat een herijking doen van de reserves, gaat dit 
als raadsvoorstel naar de raad? 

Een voorstel hierover wordt tegelijkertijd met de begroting 2022-2024 aan de raad 
voorgelegd. 

RV: Om en de reserves en de weerstandsvermogen op een acceptabel niveau te 
krijgen, hoeveel zou er maximaal bezuinigd dienen te worden? 

Om reserves en het weerstandsvermogen op een acceptabel niveau te krijgen is het 
essentieel dat de begroting de komende jaren financieel sluitend is. 
Er zijn 3 opties om de begroting financieel sluitend te krijgen, namelijk: 

1. Meer geld van het rijk 
2. Bezuinigingen 
3. Verhoging gemeentelijke belastingen 
4. Scherp budgetbeheer 

Bijlage 1: Impact corona, hier hadden wij naast de analyse een overzicht verwacht 
van de tot nu toe gemaakte kosten en optioneel wat de verwachting is. Kunt u dat 

aanleveren. 

De extra kosten bedragen per half mei € 20.000 (zie ook de financiële 
tussenrapportage bij programma 5). Daarnaast verwachten we meer extra kosten en 

minder inkomsten zoals omschreven in de analyse. De omvang hiervan is onzeker, 
doordat het nog niet bekend is in hoeverre de (lokale) economie en inwoners in 
Woudenberg worden getroffen. Ook weten we nog niet in hoeverre we hiervoor 
worden gecompenseerd. In de zomernota verwachten wij meer beeld over de omvang 

te kunnen geven. 
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Bijlage 2: Los van de cijfermatige onderbouwing is het belangrijk om te weten 
welke impact de bezuinigingen mogelijk hebben gehad op de kwaliteit van de 
getroffen bezuiniging. Is hier een analyse van te geven.  

De besparingen hebben plaatsgevonden conform de inhoudelijke toelichting zoals 
opgenomen in de begroting 2020-2024. De impact op de kwaliteit van de getroffen 
besparingen, verschilt per onderdeel. Het uitgangspunt dat aanpassingen aan het 

voorzieningenniveau en/of de toegang met de besparingen zoveel mogelijk beperkt 
zou worden, is gerealiseerd. De besparingen hebben voornamelijk geresulteerd in het 
temporiseren van werkzaamheden en/of het verhogen van efficiëntie. 

RV: Afgelopen jaren waren er al tekorten in het sociaal domein. Eerder zijn hier 
reserves (dorpsvoorzieningen) voor aangewend, met als doel de transformatie een 
kans te geven. Inmiddels zijn die reserves leeg en zijn er nog steeds structurele 

tekorten in het sociaal domein. Uw informatie en doorrekening (bijlage 7) laten 
zien dat deze tekorten groter en groter worden.  

Gezien de kaderbrief en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, is dan 
bijvoorbeeld een bezuiniging van minimaal 1.000.000 op sociaal domein aan de 
orde? 

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. De hoogte van de bezuinigingsopgave is mede afhankelijk van in 
hoeverre ons appel door Den Haag gehoord gaat worden. Daarom kunnen we daar nu 
nog geen uitspraak over doen. 
 
In de begroting 2020 is verwerkt dat een deel van de reserve Dorpsvoorzieningen 
wordt in 2020 ingezet voor het tekort en het laatste deel van deze reserve wordt in 
2021 ingezet voor het tekort in 2021. Eind 2021 is de reserve uitgeput.   

RV: Niet bezuinigen in die mate betekent het afwentelen van de bezuiniging op 
andere dorpsvoorzieningen, cultuur en sport bijvoorbeeld. Het effect daarvan is, en 
ziet u dat ook zo?, dat indirect de burger deze rekening gepresenteerd krijgt via 
verenigingen en andere instanties dmv entree en/of verhoogde contributies. 

De bezuinigingsopgave van de dialoog ziet op programma 1 samenleving. Naast 
jeugdzorg en Wmo vallen sport en cultuur hier ook onder. Of sport en cultuur 
daadwerkelijk geraakt worden en dus verhoogde entree en contributies van 
toepassing is, is afhankelijk van de uitkomsten van de dialoog. We kunnen hoe dan 
ook met deze verdergaande maatregelen niet voorkomen dat ze gevoeld worden door 

onze inwoners, door verenigingen en door organisaties die in en voor Woudenberg 

actief zijn. 

RV: bent u van mening om een hoge mate van dorpsvoorzieningen te houden de 
pijn daar te leggen waar deze zou moete horen, namelijk het sociaal domein. 

We kiezen voor een bezuinigingsdialoog omdat het principe van deze dialoog is dat 
degenen die het effect zullen voelen van de bezuinigingen met elkaar aan tafel zitten 
om tot bezuinigingsvoorstellen te komen en te bepalen waar de pijn in hun ogen het 
beste gelegd kan worden. 

RV: De incidentele kosten 2020 verwerken we in de zomernota 2020 en de 
jaarrekening 2020. Het Rijk heeft overigens toegezegd noodzakelijke incidentele 
kosten te compenseren. 

Vraag 1: Wanneer verwacht i daar duidelijkheid over 

Vraag 1 : Is het inzichtelijk te krijgen welke kosten dit zijn? 

Vraag 2 : Zijn dit directe kosten van de crisis? 

Vraag 3: In hoeverre gaat u rekening houden met indirecte kosten 

De extra kosten bedragen per half mei € 20.000 (zie ook de financiële 
tussenrapportage bij programma 5). Daarnaast verwachten we meer extra kosten en 
minder inkomsten zoals omschreven in de analyse. De omvang hiervan is onzeker, 
doordat het nog niet bekend is in hoeverre de (lokale) economie en inwoners in 
Woudenberg worden getroffen. Ook weten we nog niet in hoeverre we hiervoor 

worden gecompenseerd. In de zomernota verwachten wij meer beeld over de omvang 
te kunnen geven. 
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Vraag 4: heeft u een berekening van de indirecte kosten, of minder opbrengsten, 
van de corona crisis. (minder toeristenbelasting bijvoorbeeld)\ 

Vraag 5: Zouden deze indirecte kosten ook niet verhaald kunnen worden op de 
landelijke overheid? 

 


