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Samenvatting
Aan de hand van de ingezonden begroting 2021-2024 heeft de provincie Utrecht de financiële
positie van de gemeente Woudenberg beoordeeld. Dit oordeel is belangrijk voor het besluit van
de provincie over de in te stellen toezichtvorm voor begrotingsjaar 2021: repressief toezicht of
preventief toezicht.
In de brief van 17 december 2020 informeert de provincie de gemeente Woudenberg over de
toezichtsvorm 2021 van onze gemeente.
De toezichtsvorm 2021 voor de gemeente Woudenberg is preventief toezicht.
Preventief toezicht houdt voor Woudenberg het volgende in:
 De gemeente kan uitgaven doen tot het niveau van de vastgestelde begroting 2021;
 Begrotingswijzigingen over 2021 behoeven de goedkeuring van GS voor zover het een
lastenverhoging betreft. Begrotingswijzigingen worden getoetst aan de 3 O's
(Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar);
 Voordelen kunnen niet worden ingezet voor uitgaven/lasten maar kunnen in principe
alleen worden ingezet om de negatieve begrotingssaldi te dekken of worden
toegevoegd aan de algemene reserve.
Inmiddels is een formulier ontwikkeld waarmee toestemming wordt gevraagd voor
lastenverhogende bijdragen (zie bijlage).
Herstelplan
De provincie verwacht dat Woudenberg een herstelplan maakt om de meerjarenraming 20222025 sluitend te maken.
Concreet betekent dit:
 De raad van Woudenberg stelt uiterlijk bij de kadernota 2022 een herstelplan vast;
 in dit herstelplan wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat het structurele en reële
evenwicht vanaf 2023 wordt hersteld en blijft;
 Woudenberg maakt duidelijk hoe zij ervoor zorgt dat het weerstandsvermogen op orde
komt dan wel blijft.
De goedkeuring van de begroting 2021-2024 van Woudenberg is afhankelijk van de
beoordeling van het herstelplan. Hiervoor staat een termijn van twee maanden na ontvangst
van het besluit hierover. De provincie zal dan eveneens besluiten over de vraag wat de
gevolgen zijn voor de begrotingswijzigingen en de preventieve status van onze gemeente
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de brief van de provincie d.d. 17 december 2020
(zie bijlage).
Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting 2022-2015 is een stuurgroep Naar een
meerjarig sluitende begroting gestart met wethouder Vlam als bestuurlijk opdrachtgever en de
gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever. Deze stuurgroep ziet toe op alles wat nodig is
in het kader van preventief toezicht (spoor 1) en de maatregelen die zijn ingezet; de
bezuinigingsdialoog programma 1, ambtelijke inventarisatie programma 2 t/m 4 en
bezuinigingstaakstelling programma 5. De verslagen van deze stuurgroep ontvangt u ter
kennisname.
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