R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 42 vragen
18R.00762
gemeente
WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

4 december 2018

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Bolderdijk

Portefeuille(s)

Financiën

Contactpersoon

P.J. Vonk BEc

Tel.nr.

0653318631

E-mailadres

vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door dhr. R. Bakker van de Fractie Bakker over Algemene Uitkering
gemeentefonds

Beantwoording van de vragen:
1)

Wanneer heeft het college de septembercirculaire van het ministerie ontvangen?
Antwoord: De septembercirculaire is op 19 september2018 ontvangen.

2)

Waarom heeft het college de raad pas op de dag van de begrotingsraad schriftelijk geïnformeerd
over de negatieve financiële verschillen ten opzichte van de meicirculaire van eerder dit jaar?
Antwoord: De september circulaire is op 19 september 2018 ontvangen. De verwerking hiervan kan
plaatsvinden nadat deze is ingebracht in het softwarepakket (Pauw). Vervolgens moet dit in de
organisatie worden afgestemd vanwege raakvlakken met andere beleidsterreinen. Het college
advies is vervolgens opgesteld op 7 oktober 2018. Daarna is het college advies in de bestuurlijke
procedure gegaan. Vanwege het herfstreces was er op 23 oktober 2018 geen collegevergadering.
Het college heeft op 30 oktober conform advies besloten. Op 1 november is de raadsinformatiebrief
die bij het college advies was gevoegd, verzonden aan de raad.

3)

Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. geen melding gemaakt
van dit laat beschikbaar gekomen stuk?
Antwoord: De september circulaire maakt geen deel uit van het begrotingsproces en er was,
gezien de beperkte doorwerking naar het meerjarenperspectief 2019 - 2 0 2 2 geen reden om van de
gebruikelijk bestuurlijke procedure af te wijken.

4)

Klopt het dat wanneer de prognose cijfers op pagina 2 van raadsvoorstel 18R.00564 worden
gecorrigeerd met de informatie uit de septembercirculaire dat de begroting van de gemeente
Woerden in de jaren 2019 en 2020 op dit moment niet sluitend is?
Antwoord: De gevolgen voor de jaren 2019-2022 kunnen binnen dit meerjarenperspectief worden
opgevangen, de meerjarenbegroting 2019-2022 blijft sluitend.

5)

Wanneer was de financiële ambtelijke top op de hoogte van de informatie uit de
septembercirculaire?
Antwoord: zie antwoord 2. Dit is geïntegreerd in het bestuurlijk besluitvormingsproces (via Corsa).

6)

Op diverse voorbereidingsvergaderingen op de begrotingsbehandeling (Bijzondere avond van
2 oktober j ľ , Audit Commissie van 10 oktober jl. en Politieke avond van 18 oktober jl.) heb ik vragen
gesteld over de kwetsbaarheden en hiaten in de begroting 2019. Waren college en ambtelijke top
op dat moment bekend met de inhoud van de sep tembercirculaire?
Antwoord: zie antwoord 2 waarin het p roces is beschreven. Om een mogelijk misverstand te
voorkomen: de september circulaire maakt géén onderdeel uit van het begrotingsp roces, er is géén
sprake van een hiaat/kwetsbaarheid.
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7)

Waarom is er bij de beantwoording van mijn bovenstaande technische vraag 5 geen melding
gemaakt van de inhoud van de septembercirculaire?
Antwoord: zie antwoord 2. Daarnaast was er geen aanleiding om van de procedure af te wijken,
omdat het meerjarenperspectief sluitend blijft.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 18.023100

De secretaris

De burgem

oer
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From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
dinsdag 13 november 2018 13:30:36
To:
!Griffie
Cc:
Stadhuis
Subject:
Schriftelijke vragen art. 42 - algemene uitkering gemeentefonds / septembercirculaire (Fractie Bakker)
Attachments: artikel 42 vragen - algemene uitkering gemeentefonds (fractie bakker).pdf

Aan het college
CC raad
CC domeincontrollers
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van de Fractie Bakker ex artikel 42 van het RvO inzake de informatievoorziening rond de
septembercirculaire (RIB 18R.00635). Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 13
december a.s.). De indiener heeft echter gevraagd om in verband met de besluitvorming over bestuursrapportage de vragen op een zo kort
mogelijke termijn te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Schriftelijke vragen bij raadsinformatiebrief 18R.00658 met als onderwerp: Algemene
uitkering gemeentefonds
Bijgaa de vrage zij al door ij gesteld tijde s het age dapu t Raadsvrage tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 8 november jl. Naar mijn mening zijn deze onvoldoende
beantwoord. Het zou fijn zijn als de vragen op een zo kort mogelijke termijn beantwoord kunnen
worden.
Vragen:
1) Wanneer heeft het college de septembercirculaire van het ministerie ontvangen?
2) Waarom heeft het college de raad pas op de dag van de begrotingsraad schriftelijk geïnformeerd
over de negatieve financiële verschillen ten opzichte van de meicirculaire van eerder dit jaar?
3) Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. geen melding gemaakt
van dit laat beschikbaar gekomen stuk?
4) Klopt het dat wanneer de prognose cijfers op pagina 2 van raadsvoorstel 18R.00564 worden
gecorrigeerd met de informatie uit de septembercirculaire dat de begroting van de gemeente
Woerden in de jaren 2019 en 2020 op dit moment niet sluitend is?
5) Wanneer was de financiële ambtelijke top op de hoogte van de informatie uit de
septembercirculaire?
6) Op diverse voorbereidingsvergaderingen op de begrotingsbehandeling (Bijzondere avond van 2
oktober jl., Audit Commissie van 10 oktober jl. en Politieke avond van 18 oktober jl.) heb ik
vragen gesteld over de kwetsbaarheden en hiaten in de begroting 2019. Waren college en
ambtelijke top op dat moment bekend met de inhoud van de septembercirculaire?
7) Waarom is er bij de beantwoording van mijn bovenstaande technische vraag 5 geen melding
gemaakt van de inhoud van de septembercirculaire?

raadsvoorstel 18R.00564 (begroting 2019 e.v.):
voordeel

:€
.
:€ .
:€
.
:€ .
.

Fractie Bakker
Reem Bakker

Raadsinformatiebrief 18R.00658
(septembercirculaire):
nadeel septembercirculaire 2018 t.o.v. meicirculaire
2018: 1.080.086
2019: 286.137
2020: 191.045
2021: 376.467
2022: 327.369

