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Vraag Antwoord

Inmiddels is de meicirculaire bekend. Daarin wordt de oplopende korting uit het 
gemeentefonds bevestigd. Welke financiele consequenties zijn er nog voor de in de
kaderbrief genoemde bedragen? (mogelijk ook voor andere uitkeringen, zoals 
uitvoeringskosten klimaatakkoord, extra uitkering BOA en omgevingswet)?

De meicirculaire 2022 (uitgekomen 1 juni 2022) moet nog voor Woudenberg 
doorgerekend worden. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig. De cijfers van de 
meicirculaire zullen als uitgangspunt dienen voor de begroting 2023-2026.

Monitor bezuinigingen/ Tweede Herstelplan: aangegeven wordt dat gesprekken 
met sport en cultuur zijn gestart. Blijkbaar zijn deze nog niet afgerond. Gebruikelijk
was dat financiele afspraken met organisaties medio mei werden gemaakt voor het
eerstvolgende jaar. In hoeverre wordt verwacht dat de ingeboekte bezuinigingen 
voor 2023 nog haalbaar zijn?

De bezuinigingsvoorstellen op sport en cultuur zijn, m.u.v. de opgave van 20% 
bezuinigen op de activiteitensubsidie van Bibliotheek Eemland, alleen zachte 
bezuinigingen. Dat wil zeggen dat ze nog niet ingeboekt zijn. Met Bibliotheek Eemland
is overeenstemming over de bezuinigingen voor 2023 en verder. Het resultaat hiervan
is opgenomen in de monitor van de bezuinigingsdialoog. 

De gesprekken met de andere sport- en cultuurorganisaties over aangenomen 
voorstellen en denkrichtingen lopen inderdaad nog. Het is in dit stadium nog niet 
mogelijk om te zeggen of de bezuinigingen voor 2023 haalbaar zijn. Dit wordt duidelijk
bij de begroting 2023-2026. 

Hoe wordt de raad geinformeerd over het verwerken van het coalitieakkoord? Dit gebeurt op meerdere manieren. Via separate raadsvoorstellen en de 
voortgangsrapportages en P&C stukken, zoals de jaarlijkse kaderbrief  en 
begroting/jaarrekening, wordt het coalitieakkoord uitgevoerd en verwerkt en met de 
raad gedeeld. Daarnaast zal in de komende maanden een collegewerkprogramma 
worden opgesteld. Bij het opstellen van dit werkprogramma zullen ook de 
raadsfracties worden betrokken. Uiteindelijk wordt het collegewerkprogramma 
aangeboden aan de raad via de ingekomen stukken. 


