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Samenvatting
Bij  de vaststelling van de kaderbrief 2022 is met de raad afgesproken dat in de raad van 
oktober – gelijktijdig met de begrotingsbehandeling – door het college een Plan van Aanpak 
wordt voorgelegd betreffende de aanbevelingen uit de financiële scan gemeente Woudenberg.

In  mei  2021  is  een  rapportage  financiële  scan  gemeente  Woudenberg  door  de  provincie 
Utrecht aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Deze rapportage is 
door de onderzoeker op 20 mei 2021 aan de raad gepresenteerd. Deze rapportage is als bijlage 
van de Kaderbrief 2022-2025 besproken met de raad tijdens de commissievergaderingen in 
juni 2021.

De financiële scan is toekomstgericht en geeft inzicht in de financiële positie, de kansen en de 
risico’s.  De  uitkomsten  kunnen  worden  gebruikt  als  ondersteuning  bij  het  formuleren  van 
toekomstig (financieel) beleid. Verder verschaft de financiële scan inzicht in hoe de financiële 
positie van de gemeente zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten. Bovendien wordt inzicht 
gegeven in de cijfermatige afwijkingen die zich op de verschillende taakvelden ten opzichte 
van de algemene uitkering en een selectiegroep van gemeenten voordoen. 

De financiële  scan levert  een aantal  aanbevelingen  op voor  onze  gemeente.  De provincie 
Utrecht verwacht  van de gemeente Woudenberg een bewuste keuze te maken over welke 
voorgestelde aanbevelingen wel of niet door de gemeente worden opgepakt.  De gemeente 
mag  zelf  bepalen  welke  aanbevelingen  worden  opgevolgd.  In  het  Plan  van  Aanpak  wordt 
aangegeven  hoe  de  aanbevelingen  worden  opgepakt,  hoe  de  stand  van  zaken  is  met 
betrekking tot deze aanbevelingen en wanneer de aanbevelingen zijn afgerond.  De voortgang 
van  het  Plan  van  Aanpak  wordt  halfjaarlijks  aan  de  raad  voorgelegd  via  de  gebruikelijke 
voortgangsrapportages projecten.

Het Plan van Aanpak wordt als bijlage bij  de begroting 2022-2025 voorgelegd aan de raad 
tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2021. 
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