
Beantwoording technische vragen van de fractie van Inwonersbelangen van dinsdag 11 
oktober 2016. 
 

1. Wat zijn de lasten voor 2017 (-1.350.360), 2018 (-687.360), 2019 (-587.360), 2020 (-587.360) 
van de onvermijdelijke ontwikkelingen (blz. 7) als de volgende punten (alsnog) niet doorgaan:  
- Het nieuwe werken 
- strategisch communicatie advies 
- Organisatieontwikkeling 

2. De nadelige gevolgen van de bestuursrapportage in de begroting zijn:  €800.000,- in 2017, 
€580.000,- in 2018, €1.000.000,- in 2019 en €210.000,- in 2020. Wat zijn de bedragen als dit 
besluit wordt teruggedraaid en alleen de boekhoudkundige correctie van de vakantiegelden 
wordt doorgevoerd? 

3. Waaruit bestaat de post investeringen uit (blz.  7 Excuses, dit hadden we bij de 
begrotingsmarkt kunnen vragen, maar valt nu pas op)? 

4. Klopt het dat voor het besluit “Verkeerssituatie west” een investering benodigd is van €4,4 
miljoen. En vervolgens in de exploitatie terugkomt met: €31.000,- (2017), €156.000,- (2018), 
€153.000,- (2019) en €149.000,- (2020) 

5. Uit de tabel, die ik gisteren van je ontving, zou ik per €1.000.000,- investering in de exploitatie 
(rente en aflossing) het jaar daarna een bedrag verwachten van €98.867,-  (2017), daarna 
€96.720,- (2018), daarna €94.573,- (2019) en €92.427,- (2020). Als ik deze met 4,4 
vermenigvuldig kom ik niet op de bedragen uit zoals in punt 4 staat voor het besluit 
“Verkeerssituatie west”. Wat zie ik over het hoofd? 

 
Antwoorden: 
 
1.  De lasten voor 2017 – 2020 worden dan als volgt: 
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

     

Lasten onvermijdelijke ontwikkelingen 1.350.360 687.360 587.360 587.360 

Af:     

Het Nieuwe Werken (in juni overleg was 
nog geen raming opgenomen) 

PM PM PM PM 

Strategische communicatie advies -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 

Organisatie-ontwikkeling (aangenomen 
amendement nog niet verwerkt) 

-828.000 -270.000 -270.000 -270.000 

Nieuw totaal onvermijdelijke ontwik. 442.360 337.360 237.360 237.360 

 
2.  De bedragen die worden genoemd zijn niet alleen de structureel nadelige effecten van de 
bestuursrapportage, maar ook de nadelige effecten van de invoering van de nieuwe BBV-
voorschriften (dus eigenlijk de exogene ontwikkelingen juli-september). De structurele effecten van de 
bestuursrapportage (zie bladzijde 6 bestuursrapportage: eur 520.000 nadelig en eur 30.865 voordelig 
2016) zijn verwerkt in de begroting. De correctie van de vakantiegelden is een incidentele post voor 
2016 die geen invloed heeft op de begroting 2017. 
 
3.  Deze bedragen betreffen de toename aan investeringen lasten in 2018-2019 en 2020 ten opzichte 
van de meerjarenbegroting 2016-2019. Zie de bijlage “Investeringsoverzicht” bij het raadsvoorstel juni-
overleg (16R.00284) voor een verdere specificatie van de bedragen. 
 
4. Voor de “Verbetering wegenstructuur Woerden-West” stond tot en met 2015 een krediet geraamd 
van 4,2 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting 2016 is aan dit krediet 400K toegevoegd. Totaal 
beschikbaar 4,6 miljoen. Dit bedrag wordt gefaseerd afgeschreven (lasten 2017: € 12.077,-- - 2018:    
€ 251.846,-- - 2019: € 327.343,-- - 2020: € 321.419,--).  
De in de vraag genoemde exploitatielasten zijn de toename van de lasten ten opzichte van eerdere 
ramingen. 
 
5. De tabel is een voorbeeld. Voor de investering van 4,4 miljoen gelden andere 
afschrijvingstermijnen. 
 
Aanvulling 4 en 5:  Het betreft een technisch verhaal, de betrokken consulent nodigt je graag uit voor 
een verdere toelichting . 


