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Vraag Antwoord

Begroting pagina 2: In de uitgangspunten tabel geeft u aan geen stijging van 
salarissen te voorzien vanaf 2023 en de jaren daarna. In onze beleving is dit niet 
reëel gezien de gemiddelde stijging van de lonen op jaarbasis alleen al op basis 
CAO. Daarnaast zou mogelijk thuiswerkvergoeding ingevoerd kunnen worden.

Voor de jaren 2023 en verder is de stijging van salarissen op 0 gezet aangezien wij in 
onze begroting alleen voor het 1e begrotingsjaar (2022) met lopende prijzen werken 
en de overige jaren met constante prijzen. Dit geldt zowel voor de uitgaven als 
inkomsten. Verder hebben we (nog) geen rekening gehouden met een mogelijke 
thuiswerkvergoeding.

Begroting pagina 2: In de uitgangspunten tabel geeft u aan geen stijging van 
kosten derden te voorzien vanaf 2023 en de jaren daarna. Is dit reëel, waar is deze 
0,0% op gebaseerd ? 

Alleen het eerste begrotingsjaar wordt, waar nodig, geïndexeerd. 
We rekenen in de begroting voor de overige jaren (2023-2025) met constante prijzen 
zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten. (alg.uitkering)

Begroting pagina 2: In de uitgangspunten tabel geeft u aan geen stijging van 
energiekosten te voorzien vanaf 2023 en de jaren daarna. Alle statistieken wijzen 
uit dat tot 2030 de kosten van energie blijven stijgen. Of is de verduurzaming de 
reden van de 0% stijging?

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 7: Onder OZB niet woningen, welk type panden zijn dit, kun u aantal 
voorbeelden van geven?

Niet woningen zijn o.a.: winkels, kantoren, bedrijven, brandweerkazerne, scholen, 
cultuurhuis en uitvaartcentrum.

Plan van aanpak: punt 8, u geeft aan of er voldoende reserve is voor de 
ontwikkeling van Woudenberg Zuidoost. Wordt er ook gekeken naar de mogelijke 
opbrengsten van Woudenberg Zuidoost?

De reserve is voldoende voor de eerste verkennende fase. Op het moment dat 
realisatie mogelijk is, volgt een nieuwe en nadere beoordeling van kosten en 
opbrengsten In de huidige fase is geen sprake van opbrengsten.

Plan van aanpak: punt 10: verkoop bezit: staat dit punt ook in relatie tot het 
verzoek van de raad om de rentabiliteit van het Cultuurhuis te onderzoeken?

Klopt, dit punt staat ook in relatie tot het verzoek van de raad om de rentabiliteit van 
het Cultuurhuis te onderzoeken.

Plan van aanpak: punt 16: onbenutte belastingcapaciteit: Deze wordt altijd meegenomen 
in de totaalsom van het weerstandsvermogen. Is het mogelijk, wat afgelopen kaderbrief ook 
is gedaan, om weerstandsvermogen met en zonder onbenutte belastingcapaciteit weer te 
geven in de kadernota?

Op bladzijde PA 16 van de begroting wordt in paragraaf B Weerstandsvermogen de 
weerstandsratio met de onbenutte belastingcapaciteit en zonder weergegeven. Met 
de onbenutte belastingcapaciteit is deze 1,63 en zonder 1,23.




