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Vraag Antwoord

Pagina 2 uitgangspunten:
U zet de stijging energiekosten de komende jaren op 0. Hoe realistisch is dat?

Over de energieprijzen voor 2022 zijn, via het collectief met meerdere gemeenten, 
reeds eerder afspraken gemaakt met de energieleveranciers voor dat de 
energieprijzen flink stegen. Voor ons is nog niet duidelijk of de huidige budgetten, 
voor bijvoorbeeld gebouwen, in 2022 toereikend zijn, aangezien we eind 2021 in 5 
gemeentelijke gebouwen LED-verlichting hebben aangebracht. 
Voor de jaren 2023 en verder is de stijging energiekosten op 0 gezet aangezien wij in 
onze begroting alleen voor het 1e begrotingsjaar met lopende prijzen werken en de 
overige jaren met constante prijzen.  

Pagina 5
Inmiddels is de september circulaire ontvangen. Kunt u een doorkijkje geven welke 
gevolgen deze kan hebben voor de begroting?

De gevolgen van de septembercirculaire worden op dit moment doorgerekend voor 
Woudenberg. De effecten hiervan worden meegenomen in het Tweede Herstelplan 
Woudenberg (raad december).

Programma 2
Verbeteren serviceniveau. Juist in coronatijd is gebleken dat op afspraak werken 
heel goed werkt. Kan dit ook na corona worden doorgezet en kan dat dan 
betekenen dat het gemeentehuis zonder afspraak dicht is? Welke problemen 
zouden er kunnen zijn om de milieustraat te privatiseren? Extra kosten IBOR als 
gevolg van areaal uitbreiding: hier staan projecten bij die al verschillende jaren 
afgerond zijn? Is daar eerder geen rekening mee gehouden? Is daar dan ook geen 
groen onderhoud gepleegd? 

Al sinds 2019 wordt er op afspraak gewerkt door loket Burgerzaken en loket 
Leefomgeving. Sinds de coronatijd werkt ook de servicebalie op afspraak. Dit wordt zo 
doorgezet. De deuren van het gemeentehuis zijn sinds 27-09 weer open. Voor het 
herstelplan sluitende begroting werken we opties uit voor de openingstijden van het 
gemeentehuis in combinatie met de beperking voor het maken van afspraken. De 
variant van privatisering van de milieustraat wordt intern besproken. Indien mogelijk 
wordt dit scenario verder uitgezocht en uitgewerkt. Bij een ontwikkeling houdt de 
ontwikkelende partij het eerste half jaar (civiel) en 1,5 jaar (groen) het onderhoud 
(onderhoudsperiode). Er is dus wel onderhoud uitgevoerd bij deze projecten. Pas na 
de onderhoudsperiode wordt het beheer en onderhoud overgedragen aan de 
gemeente. Deze areaal uitbreidingen zijn daarom nu pas toegevoegd aan het beheer 
areaal. 

Wanneer kunt u een aftrap geven voor de invulling van de stelpost voor de 
bezuigingsopgave in programma 2 tot en met 4 

Ambtelijk zijn de voorbereidingen voor de invulling van de stelpost voor de 
programma’s 2-4 in volle gang. Tijdens de informatieavond van 14 oktober a.s. 
informeren wij u hier verder over. De exacte uitwerking volgt bij het Tweede 
Herstelplan welke u eind november ontvangt.

Wat is de voortgangsstatus van de zachte bezuinigingen in programma 1 Deze bezuinigingen worden, net als de harde bezuinigingen, momenteel opgepakt en 
de uitwerking wordt meegenomen in het Plan van Aanpak sociaaldomein.


