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p.15 Welke activiteiten moeten nog uitgevoerd c.q. afgewikkeld worden om de 
nieuwe wet inburgering op 1 januari 2022 te kunnen uitvoeren?

De benodigde acties zijn als volgt onder te verdelen:

Regierol: komt bij gemeente en insteek is deze voor wat betreft de uitvoering te 
beleggen bij CDKS. Het systeem inrichten voor registratie van brede intake, PIP (Plan 
Inburgering en Participatie) e.d. Hiertoe afspraken maken met gemeente Barneveld, 
die voor ons deze applicatie waarschijnlijk gaat beheren. Afspraken maken met re-
integratieconsulent over de wijze waarop we deze taken gaan uitvoeren. 

Taalonderwijs en Participatieverklaringstraject: wordt nu uitgevoerd door 
Integratiewerk in Amersfoort. Afspraken maken omdat we hier voortaan als gemeente 
verantwoordelijk voor zijn.

Maatschappelijke begeleiding: wordt nu door Vluchtelingenwerk uitgevoerd. Met hen 
bespreken welke gevolgen de nieuwe wet voor onze samenwerking heeft en of dit 
contractuele aanpassingen vraagt.

Alle benodigde acties zijn in beeld en we werken aan de voortgang. Het belangrijkste 
is het opstellen van een duidelijk werkproces, en de daartoe benodigde afspraken 
maken met diverse partijen.

p.22. Welk bedrag wordt nu ontvangen voor armoedebestrijding onder kinderen 
(de zgn. Klijnsma-gelden) en hoe wordt dit bedrag besteed?

De Klijnsmagelden bedragen € 40.406 voor 2022 en zijn toegevoegd aan het budget 
bijzondere bijstand/minimaregelingen. Van dit budget worden de uitgaven voor het 
Kindpakket bekostigd, zwemles, computer en daarnaast ook regelingen voor 
volwassenen. 

p. 22 De investeringsmiddelen voor jeugdzorg (€ 396K in 2022) lijken fors. Op basis 
waarvan zijn deze bedragen tot stand gekomen?

Deze investeringsmiddelen hebben toch de bedoeling dat de kosten van jeugdzorg 
omlaaggaan. In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden?

Onder de extra middelen ligt een hervormingsagenda die momenteel door de VNG 
met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en 
professionals wordt opgesteld. De investeringsmiddelen zijn 50% van deze extra 
middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld en de investeringsmiddelen worden 
ingezet om de doelstellingen uit de hervormingsagenda te realiseren. Het percentage 
van 50% is een inschatting die wij hebben gemaakt.

Er is rekening gehouden met het omlaag gaan van de kosten van jeugdzorg. Deze 
zitten verwerkt in de terugloop van de extra middelen jeugdzorg de komende jaren 
(conform commissie van Wijzen).

p. 42 U noemt dat u in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid altijd zoekt naar Dit kan vooraf niet altijd gezegd worden. Door een zo’n compleet mogelijk beeld te 
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koppelkansen en een efficiënte manier van samenwerken. Op welke wijze vindt dit 
plaats, wat is de concrete uitwerking hiervan?

hebben van wat er speelt en gaat spelen, kan hier met de uitvoering van 
duurzaamheidsprojecten rekening mee worden gehouden. Een voorbeeld dat nu 
speelt, is dat met de uitvoering van de subsidieregeling RREW-rekening wordt 
gehouden met uitkomsten van de transitievisie warmte. Of: bij vervanging riool gelijk 
de straat klimaat adaptief inrichten.

p. 47 Welke geldlening wordt bedoeld (Wonen)? Voordat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in beeld was, was het gebruikelijk 
voor gemeenten om geldleningen af te sluiten en deze door te sluizen naar de 
woningbouwcoöperatie. De gemeente kon vaak een lagere rente bedingen dan de 
woningbouwverenigingen. Deze leningen werden vaak voor 40/50 jaar afgesloten. De 
laatst overgebleven geldlening loopt nog. 

p. 58 Wordt rekening gehouden met extra uitgaven wachtgeld en zo ja waar zijn 
deze terug te vinden?

p.58 Wordt rekening gehouden met extra inhuur voor Interimfuncties en zo ja waar 
zijn deze terug te vinden?

Er zijn in de begroting geen extra uitgaven wachtgeld opgenomen voor vertrekkende 
bestuurders. We gaan ervan uit dat er vanaf 2022 geen verplichtingen zijn 
betreffende wachtgelden.

Standaard nemen wij een structureel budget op voor salariskosten en daarnaast een 
budget voor inhuur. Dit is een dynamisch bedrag aangezien niet altijd van tevoren valt 
te voorspellen of en waar er interimfuncties vallen binnen de organisatie. Deze 
tussentijdse wijzigingen delen wij met u in de Planning & Control cyclus.  

p. 65 Voor zover ons nu bekend is de extra uitkering middelen jeugdzorg voor 2022 
€ 1.046.648; dat is aanzienlijk meer dan het hier aangegeven bedrag van 
€ 793.088. Hoe ziet u de uitwerking hiervan voor het geheel?

Welke bijstelling(en) vanuit de miljoenennota 2022/ septembercirculaire zijn verder 
van invloed op de nu gepresenteerde begroting?

In de begroting is voor alle jaren 75% van de te verwachten extra middelen jeugdzorg 
als inkomst verwerkt. Voor het 1e begrotingsjaar 2022 had Woudenberg 100% mee 
mogen nemen. Dat heeft Woudenberg voorzichtigheidshalve niet gedaan aangezien 
bij de septembercirculaire het definitieve bedrag voor 2022 bekend zou worden.
De gevolgen van de septembercirculaire worden op dit moment doorgerekend voor 
Woudenberg. De effecten hiervan worden meegenomen in het Tweede Herstelplan 
Woudenberg (raad december).

Plan van aanpak financiële scan: 
Aanbeveling 2/3: Waarom wordt de definitie ‘tekort sociaal domein’ pas opgepakt 
bij de kadernota 2023-2026?

In de kadernota worden de kaders, ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgesteld 
richting een (financieel) meerjarenperspectief. De eerstvolgende kadernota is 
zodoende het meest gerede moment voor het verwerken van een dergelijke definitie.  

Idem:

Aanbeveling 10: Kunt u een overzicht geven van de (5?) gemeentelijke gebouwen?

Is er mogelijk sprake van ‘laaghangend fruit’ waarvoor geen externe expert nodig 
is? Of: is de mogelijkheid te overwegen om een makelaar opdracht te geven om de 
mogelijkheden tot eventuele verkoop in kaart te brengen?

5 gebouwen:
- Gemeentehuis
- Gemeentewerf
- Uitvaartcentrum Henschoten
- Brandweerkazerne
- Cultuurhuis

Wij willen externe expertise inhuren om het beheer van ons maatschappelijk vastgoed 
te evalueren en waar nodig te herijken. De optie van verkoop gemeentelijke 
gebouwen wordt daarin meegenomen. We bekijken nog of voor zo’n opdracht een 
makelaar ingeschakeld kan worden.  
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Aanbeveling 17: Hoe ziet u de opdracht en samenstelling van de werkgroep ‘netto 
lasten’?

Deze aanbeveling staat voor Q4 gepland en wordt later dit jaar opgepakt. Momenteel 
wordt prioriteit aan het Tweede Herstelplan gegeven.

Uit de financiële scan blijkt dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in 
Woudenberg €22 hoger zijn dan de gemiddelde woonlastendruk (in de 
selectiegroep). Voor eenpersoonshuishoudens zijn deze €120 hoger dan het 
gemiddelde in de selectiegroep.  Hoe beoordeelt u deze gegevens? Geeft dit voor u 
aanleiding om dit nader te onderzoeken?

Het beoordelen van deze gegevens is heel lastig aangezien het gemiddelde in de 
selectiegroep sterk positief wordt beïnvloed door 1 gemeente. Zou je deze gemeente 
niet meetellen dan zijn de verschillen veel minder groot. Een deel van de gemeenten 
werkt met aparte tarieven voor meer- en eenpersoonshuishouden.  Woudenberg heeft 
ervoor gekozen geen aparte tarieven te hanteren. Dat is een beleidskeuze. Wij weten 
dat de lokale lastendruk in Woudenberg boven het gemiddelde in Nederland ligt. Via 
de paragraaf lokale heffingen wordt daar in elke begroting aandacht aan besteed.


