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Financiële tussenrapportage 2020 



Overzicht financiële tussenrapportage 2020 2020

Saldo

Saldo primitieve begroting 2020 € 44.187

Aanpassing financiële tussenrapportage 2020 -€ 838.577

Saldo begroting 2020 -€ 794.390

Versie 15 juni 2020

Programma 1 Samenleving

UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

642000 42400
Basisonderwijs 

gymnastiekonderwijs
Subsidies/bijdragen

Er is ruimte tussen het budget gymnastiekonderwijs en de aangevraagde subsidie. Hierdoor kan het budget met € 2.500

verlaagd worden. 
€ 2.500 Marnix

642100 61000 Onderwijshuisvesting Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)

De investeringskosten voor de aanschaf en plaatsing van twee noodlokalen zijn € 23.519 hoger uitgevallen dan begroot als

gevolg van extra kosten vanwege brandveiligheid. De extra investering wordt in 15 jaar afgeschreven waardoor de jaarlijkse

lasten met € 1.567 stijgen. 

-€ 1.567 Aart

648000 42303 Kosten onderwijs, algemeen Vervoerskosten

De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Deze stijging is te verklaren door een toename van de

NEA-indexering met 6,7%. De NEA-indexering is een berekening van de verwachte percentuele kostenstijging van het vervoer

volgens de geldende cao. Toepassing van deze indexering op de realisatie 2019 laat zien dat de kosten naar verwachting stijgen

met € 40.000 per jaar. Verwacht wordt dat de NEA-index de komende jaren weer op normaal niveau komt, tussen de 1,5 en 2%.

Hierdoor zullen de kosten de komende jaren minder toenemen.

-€ 40.000 Marnix

648000 42303 Kosten onderwijs, algemeen Stelpost terugbrengen vervoerskosten

De taakstelling op het leerlingenvervoer is ondanks ondernomen acties niet gehaald. Er worden nu nieuwe maatregelen

geïmplementeerd, waarvan het effect in de komende periode zichtbaar wordt. Daarnaast wordt het leerlingenververvoer voor

het schooljaar 2021-2022 opnieuw aanbesteed onder begeleiding van Inkoopbureau Midden Nederland.

-€ 45.000 Marnix

648000 42415 Kosten onderwijs, algemeen Passend onderwijs

Op basis van de huidige situatie en gesprekken met onderwijs en het samenwerkingsverband, verwachten we voor dit jaar niet 

het hele budget passend onderwijs te gebruiken. We verwachten de helft van het budget, dat wil zeggen € 5.000 over te 

houden.

€ 5.000 Marieke

651000 42400 Bibliotheek Subsidies/bijdragen
Er is ruimte tussen het budget voor de bibliotheek en de aangevraagde subsidie. Hierdoor kan het budget met € 4.500 verlaagd

worden. 
€ 4.500 Merel

661005 30001
Overige kosten 

bijstandverlening
Overige inhuur

De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de 

implementatiekosten zijn komen te vervallen. In totaal vallen de kosten in de offerte 2020 lager uit dan de uitgaven 2019. Dit is 

voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een voordeel op het budget 

beleid en uitvoering lichte ondersteuning. 

€ 6.750 Roelie

665001 42399
Inkopen kindplaatsen t.b.v. de 

doelgroep
Verstrekkingen in natura

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren en de uitgaven in het eerste trimester 2020 verwachten we dit jaar aan de 

helft van het budget voldoende te hebben. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat het een openeinderegeling is. Mochten in 

de rest van het jaar alsnog meer kinderen terecht een beroep doen op de regeling dan moeten we daar gehoor aan geven.

€ 7.500 Marieke

666101 34397
Beleid en uitvoering lichte 

ondersteuning
Uitvoering beleid

De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de 

implementatiekosten zijn komen te vervallen. In totaal vallen de kosten in de offerte 2020 lager uit dan de uitgaven 2019. Dit is 

voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een voordeel op het budget 

beleid en uitvoering lichte ondersteuning. 

€ 6.750 Marnix

666105 34399 Kwaliteitsbeleid Diverse uitvoeringskosten
Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget kan worden volstaan. Daarom kan het budget strucutreel met € 25.000 naar 

beneden worden bijgesteld.
€ 25.000 Linda

666107 34397 Innovatiebudget Uitvoering beleid

Door de financiële situatie van de gemeente en de verwachte overschrijding op Jeugdzorg en Wmo hebben we besloten het 

innovatiebudget te bevriezen en alleen die zaken doorgang te laten vinden die reeds toegezegd waren en/of niet uitgesteld 

kunnen worden. 

€ 25.000 Roelie

666305 34123
Overige 

maatwerkvoorzieningen Wmo
Doventolk

Dit budget wordt voornamelijk gebruikt voor de inzet van een doventolk. Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget 

kan worden volstaan. Daarom kan het budget structureel met € 2.000 naar beneden worden bijgesteld.
€ 2.000 Linda

666400 34126 Wmo overige Regiotaxi
Uit de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar blijkt dat het budget voor de regiotaxi ruimer is dan de gerealiseerde kosten.

Hierdoor kan het budget voor de kosten van de regiotaxi met € 10.000 verlaagd worden. 
€ 10.000 Marnix

667002 42310
Ondersteuning vrijwilligers en 

informele zorg
Kosten mantelzorg

De afgelopen jaren is gebleken dat voor de uitvoering van de mantelzorgagenda structureel minder budget nodig was dan in de 

begroting opgenomen. Gezien de inzet van het budget de afgelopen jaren, is de verwachting is dat een lager budget voor dit 

jaar toereikend is om de doelen rondom het ondersteunen van mantelzorgers te verwezenlijken.

€ 12.000 Marnix



667006 42400 Ouderenwerk Subsidies/bijdragen
Er is ruimte tussen het budget ouderenwerk en de aangevraagde subsidie voor ouderenwerk vanuit Stichting Welzijn Ouderen.

Hierdoor kan het budget met € 9.500 verlaagd worden. 
€ 9.500 Marnix

div. div. Jeugdzorg en Wmo Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo

Ter dekking van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo is in deze financiële tussenrapportage een bedrag van € 806.664 aan hogere 

uitgaven meegenomen. Deze bijstelling bevat de volgende componenten:

Het uitgangspunt voor deze bijstelling zijn de cijfers zoals in de jaarrekening 2019 verwerkt ten aanzien van  het zorggebruik 

2019. Zo is op grond van de cao Jeugdzorg voor het merendeel van de zorgpercelen een indexering van 4% voor loon- en 

prijsstijgingen toegepast. Met de Breed spectrumaanbieders (BSA), SAVE en de aanbieders van huishoudelijke hulp zijn 

contractueel specifieke afspraken gemaakt over loon- en prijsstijgingen. Voor deze onderdelen is respectievelijk 2,5%, 2,52% en 

2,52% als indexering meegenomen. Verder is met uitzondering van de zorgkosten van de BSA, rekening gehouden met 3% 

autonome groei per jaar. 

In maart 2020 bent u door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de 

samenwerking met de BSA en dat na het eerste kwartaal nadere afspraken tussen de gemeenten en BSA zouden worden 

gemaakt. Indien cijfermatig onderzoek door KPMG daar aanleiding voor zou geven, zou het (incidenteel) uitbreiden van het 

meerjarig budgettair kader door gemeenten onderdeel van deze afspraken zijn. Inmiddels is duidelijk dat vanuit de regio 

Amersfoort verdeeld over vier jaren gezamenlijk een bedrag van € 8 miljoen extra nodig is. Hierover ligt tegelijk met deze 

kaderbrief een apart raadsvoorstel voor. Voor Woudenberg komt dit neer op € 338.192 over de totale contractperiode van vier 

jaar. Van dit bedrag heeft € 72.767 betrekking op 2019 en € 130.615 op 2020. Dit laatste bedrag komt voor € 63.000 voor 

rekening van het niet behalen van de stelpost van het project maatregelen (zie tekstuele toelichting aldaar) en voor het overige 

gedeelte, te weten € 67.615, ten laste van deze bijstelling zorgkosten Jeugdzorg en Wmo. 

Verder zijn drie overige budgetwijzigingen verwerkt in het totaalbedrag aan hogere uitgaven zorgkosten Jeugdzorg en Wmo. Zo 

is in 2020 een afrekening van 2018 en 2019 ontvangen van een hulpmiddelenleverancier. Dit betreft een nadeel van € 28.216. 

De afwikkeling van de omzetting algemene voorziening huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp toelage heeft meer gekost 

dan vooraf begroot vanwege de persoonlijke benadering en de administratieve verwerking. Dit gaat om een bedrag van € 

12.044. Ten slotte is een bedrag opgenomen voor eenmalige uitzonderlijke kosten voor een individuele voorziening welke voor 

rekening van de gemeente Woudenberg komen.

-€ 806.664 Marieke / Linda

div. div. Jeugdzorg en Wmo Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo

Bij de accountantscontrole bij de jaarrekening 2019 is een fout geconstateerd in de berekening van de regionale zorgkosten 

Jeugdzorg en Wmo 2019. Dit betreft een voordeel voor Woudenberg van € 108.848, waardoor de zorgkosten Jeugdzorg en 

Wmo 2019 met dit bedrag lager uitvallen. Het betreft een eenmalig voordeel welke niet doorrekend in de zorgkosten Jeugdzorg 

en Wmo 2020 en verder.

€ 108.848 Marieke / Linda

667012 10001
Wmo Jeugd overkoepelende 

kosten
Stelpost project maatregelen

De stelpost voor het project maatregelen wordt in 2020 niet geheel behaald. Dit heeft hoofdzakelijk twee oorzaken. Ten eerste 

de coronacrisis, waardoor met name de ontwikkelingen uit pijler 2, collectief, preventief en informeel aanbod vergroten, 

vertraging hebben opgelopen. Ten tweede leiden de nadere afspraken met de BSA ertoe dat de opgave van pijler 4, regionale 

maatregelen (zie ook de tekst hierboven), niet wordt gehaald. 

-€ 109.000 Marieke

667104 42400 Coöperatie kosten Subsidies/bijdragen

De uitvoeringstaken van het leerlingenvervoer zijn per 1 oktober 2019 belegd bij Coöperatie De Kleine Schans. Dit is definitief 

geworden na indiening van de subsidiebegroting voor 2020 waardoor het budget voor de uitvoeringstaken van het 

leerlingenvervoer voor 2020 apart worden overgehveld van het budget leerlingenvervoer naar de Coöperatie. 

-€ 33.444 Marieke

-€ 810.327

INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0

-€ 810.327

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 1 in deze tussenrapportage



UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0

INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0

€ 0

Programma 3 Veiligheid

UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0

INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0

€ 0

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

682200 30000 Wabo-vergunning Inhuur derden

De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2020 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Hierdoor worden meer

omgevingsvergunningen aangevraagd. Dit leidt tot extra werkzaamheden waarvoor de gemeente gebruik maakt van haar

flexibele schil. De kosten van deze extra inhuur bedragen in 2020 € 75.000. Tegenover deze kosten zijn hogere inkomsten uit

leges. 

-€ 75.000 Gijs

682206 34399 Wonen Overige kosten / diverse uitvoeringskosten

Bij het budget wonen hebben wij te maken met wisselende totale kosten. Dit omdat er elke twee jaar een

Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd dient te worden en er in principe om de vier jaar een Woonvisie opgesteld dient te

worden. In deze betreffende jaren zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de jaren dat deze stukken niet gerealiseerd moeten

worden. Zo heeft het budget van 2019 een plus laten zien en laat het budget voor 2020, door de uitvoering van het WBO 2020,

een min laat zien. Voor het vervolg hebben wij rekening gehouden met deze fluctuerende kosten en zijn deze ook als zodanig

opgenomen in de begroting. 

-€ 4.000 Theona

-€ 79.000

Totaal wijzigingen programma 2 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 3 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Programma 2 Leefomgeving

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage



INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

682300 34002 Wabo-vergunning Leges omgevingsvergunning
De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2020 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Hierdoor worden meer

omgevingsvergunningen aangevraagd welke zorgen voor extra leges opbrengsten van € 75.000.
€ 75.000 Gijs

€ 75.000

-€ 4.000

Programma 5 Dienstverlening

UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

600100 34333 Bestuursorganen Kosten accountant
Conform het raadsbesluit van 28 mei 2020 is Verstegen Accountants voor 2020 en 2021 benoemd als accountant voor de 

controle van de jaarstukken 2020 en 2021. De offerte voor 2020 is € 10.750 hoger dan begroot. 
-€ 10.750 Aart

600200 34335
Communicatie, promotie en 

representatie
Voorlichtings-, advertentie- en reclamekosten

De besparing zoals opgenomen in de besparingsopgave 2020-2023 is voor 2020 niet volledig haalbaar omdat bepaalde 

publicaties nog wettelijk verplicht in de kracht gepubliceerd moeten worden om rechtsgeldig te zijn. In 2020 wordt alleen nog 

de wettelijke verplichte informatie gepubliceerd. Hierdoor wordt in 2020 € 5.000 aan besparing gerealiseerd. Per 2021 wordt de 

Bekendmakingswet gewijzigd waarmee digitaal publiceren leidend wordt. Vanaf 2021 wordt de besparing van € 12.000 wel 

volledig gerealiseerd.

-€ 7.000 Lisanne

600206 34398 Bedrijfsvoering overhead Fondsbijdrage GGU

Via Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG worden gezamenlijke gemeentelijke activiteiten

gefinancierd. Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen 2 jaar dient het budget voor deze gemeentelijke bijdrage met

€ 10.000 naar boven te worden bijgesteld. 

-€ 10.000 Simone

600207 diversen ICT ICT kosten

De ICT kosten stijgen als gevolg van overheidsbrede aanbestedingen op het terrein van informatieveiligheid, telefonie en 

verbindingen. In 2020 zijn versneld projecten uitgevoerd zoals het invoeren van MS-teams en de migratie van Windows 2010 

naar Office 365. Deze ontwikkelingen brengen een extra investering en aanzienlijk hogere structurele lasten met zich mee. Niet 

meedoen met de aanbestedingen zorgt alsnog voor een vervangingsinvestering op het terrein van informatieveiligheid, 

telefonie en verbindingen. Bij het samenstellen van de begroting 2020 was er nog rekening mee gehouden dat de reserve 

automatisering toereikend zou zijn om de afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. In 2019 is er als gevolg van de 

toenemende ICT kosten meer aanspraak gemaakt op de reserve automatisering waardoor deze reserve niet meer toereikend is 

om de tijdelijk hoge afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. Een deel van de afschrijvingskosten 2020 komt nu 

rechtstreeks ten laste van de begroting. Er wordt een nieuw I&A plan opgesteld waarin de koers tegen het licht wordt 

gehouden.

-€ 92.000 Erna / Wouter

600230 34399 HRM - beleid Overige kosten / diverse uitvoeringskosten

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is voor 2019 een bedrag beschikbaar 

gesteld van € 15.000. Dit bedrag wordt voor 50% besteed in 2020. In 2019 is hierdoor € 7.500 vrijgevallen, wat in 2020 weer 

beschikbaar dient te komen.

-€ 7.500 Fardo

600600 34330 Bestuursondersteuning Lidmaatschappen en contributies
Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen 2 jaar dient het budget voor lidmaatschappen van de raad en college met €

8.000 naar boven te worden bijgesteld.
-€ 8.000 Klaas

682204 34352 BGT Beheerskosten BGT

Tot en met 2020 is een beheerorganisatie BGT voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg actief. De 

beheerskosten BGT werden tot en met 2019 deels uit de reserve automatisering bekostigd. Aangezien de reserve 

automatisering niet meer toereikend is zal in 2020 een deel van de beheerskosten ad. € 33.000  ten laste van de begroting 

komen. 

-€ 33.000 Erna

692200 10001 Stelposten
Effecten inkomsten bij stijging woningen en 

inwoners

De stelpost komt te vervallen. De inkomsten als gevolg van stijging woningen en inwoners zijn verwerkt bij de extra opbrengsten 

OZB belastingen en de hogere algemene uitkering (zie inkomsten programma 6).
-€ 111.000 Aart

692205 22222 Onvoorziene uitgaven Kosten a.g.v. corona (t/m half mei)
De kosten die a.g.v. corona medio in de periode 7 maart tot 15 mei  zijn gemaakt bedragen € 22.000. Het gaat hier om kosten 

uitvoering noodverordening, ICT kosten, schoonmaakartikelen en drukwerk. 
-€ 22.000 Aart

693000 34398 WOZ/belastingen
Uitvoeringskosten WOZ/belastingen via 

Scherpenzeel

De uitvoeringskosten WOZ/belastingen zullen hoger uitvallen dan geraamd. In de begroting 2020 zijn we ervan uitgegaan dat 

per 1 januari 2020 de uitvoering WOZ/belastingen zou zijn overgegaan naar Veenendaal.  De overgang naar Veenendaal heeft 

vertraging opgelopen. Team belastingen Woudenberg/Scherpenzeel wordt in 2020 ondersteund door een extern bureau ter 

voorbereiding op een overgang naar Veenendaal. De extra kosten voor deze ondersteuning bedragen minimaal € 100.000. 

-€ 100.000 Aart

-€ 401.250

Totaal wijzigingen programma 4 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage



INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

600401 34007 Bevolkingsadministratie Opbrengst leges

Vanaf 2013 is de geldigheidsduur van paspoorten verhoogd van 5 naar 10 jaar. De effecten van deze aanpassing worden de

komende jaren zichtbaar bij onze gemeente.  We hebben verzuimd de effecten van deze aanpassing al eerder

in de begroting op te nemen. De legesopbrengsten zullen structureel dalen met          € 10.000.
-€ 10.000 Harry

692205 34099 Onvoorziene inkomsten Compensatie van het rijk a.g.v. corona
Het is nog niet duidelijk op welke manier en met welke middelen het rijk gemeenten gaat compenseren als gevolg van corona. 

De mogelijke compensatie is daarom pm meegenomen. pm Aart

-€ 10.000

-€ 411.250

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

UITGAVEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

  -   

€ 0

INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

633000 21002 Dividend Opbrengst dividend Vitens
De opbrengst dividend Vitens ad. € 10.000 komt te vervallen. De komende jaren zal er geen dividend worden uitgekeerd vanwege grote 

investeringen en Vitens moet haar solvabiliteit verbeteren.
-€ 10.000 Henk

692100 41100 Algemene uitkering Algemene uitkering Hogere algemene uitkering als gevolg van toename inwoners en woningen en overige kengetallen. € 380.000 Henk

693200 40102 OZB Opbrengsten OZB
Hogere opbrengsten OZB als gevolg van een toename van het aantal woningen van circa 100 woningen (in 2020 rekening 

gehouden met 100 woning via stelpost bij programma 5). 
€ 35.000 Aart

693600 40103 Toeristenbelasting Opbrengst toeristenbelasting De opbrengsten toeristenbelasting zullen € 18.000 lager uitvallen vanwege sluiting camping NCC (Nederlandse Caravan Club). -€ 18.000 Aart

€ 387.000

€ 387.000

Totaal wijzigingen programma 5 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 6 in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage



Programma 7 Reserves

TOEVOEGINGEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

  -    

€ 0

INKOMSTEN

Groot-boek
Kosten-

soort
Product Betreft Aanvullende toelichting

Wijziging budget 

2020
Naam budgethouder

-

€ 0
Totaal wijzigingen 

programma 7 in deze € 0

-€ 838.577

+ = begrotingsoverschot

-  = begrotingstekort

Totaal wijzigingen deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage


