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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 0348-428619 en raadsgriffie@woerden.nl  

 

 
Rib (16R.00110) Maart-brief 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de 
opsteller(s) zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. Reeds ingediende technische vragen worden 
uiterlijk 8 april 2016 beantwoord. 

 
1. Doel van de bespreking  

Met de maart-brief wordt de raad geïnformeerd over de majeure beleidsontwikkelingen en 
financiële kaders voor de volgende begrotingsjaren. In de commissievergadering kunnen de 
commissieleden met het college en met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van de brief. 
Daarnaast wordt expliciet de mogelijkheid geboden om het college ‘uitzoekopdrachten’ te geven.  
 
De raad kan het college uitzoekopdrachten meegeven middels het aannemen van moties in de 
raadsvergadering van 21 april 2016. De uitkomsten van die (financiële) onderzoeken kan de raad 
betrekken bij de kaderstelling in het juni-overleg. 
 
De maart-Rib bestaat uit 3 onderdelen: 

- Actueel beeld van de financiële positie 2017-2020 (incl. financiële gevolgen 
voorgenomen nieuw beleid, nieuwe taken en ontwikkelingen) 

- Overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken 
- Vervolgproces 

 
In de financiële stand van zaken zijn niet de effecten uit de jaarrekening 2015 opgenomen, deze 
zijn nog niet beschikbaar. Ook de meicirculaire kan nog effect hebben op het financiële beeld.  
 

1. Voorgeschiedenis 
 

29 januari 2015 
raadsvergadering 

Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2015  
Artikel 4 lid 1: “Het college biedt voor de raadsvergadering van maart een 
document aan met de majeure ontwikkelingen beleidsontwikkelingen voor het 
komende jaar en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de 
meerjarenraming.” 
 
Toelichting griffie: 
De maartbrief kijkt dus vroeg in het lopende jaar naar het volgende jaar. In die 
periode zijn er nog veel onzekerheden. Het ligt dan voor de hand dat het college 
een raadsinformatiebrief stuurt in plaats van een raadsvoorstel waarin onder 
meer:  
- een stand van zaken wordt gegeven van de (voorlopige) uitkomsten van de 

jaarrekening;  
- een stand van zaken wordt gegeven van de majeure ontwikkelingen 

(beleidsinhoudelijk en financieel) in het lopende jaar;  
- inzicht wordt gegeven in de doorwerking van die majeure ontwikkelingen 

(beleidsinhoudelijk en financieel) in het komende jaar.  

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-januari/20:00
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Woerden/377998/377998_1.html
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Doel van de maartbrief en de bespreking van die brief door de raad is een beeld 
te verkrijgen van (externe) ontwikkelingen in relatie tot de beleidsdoelstellingen en 
financiële mogelijkheden die Woerden heeft. Waar ligt ruimte? Waar dreigen 
mogelijk knelpunten? Hoe ontwikkelt de financiële positie? Etc. De raad kan in die 
fase toezeggingen afdwingen of moties aannemen. 
 

21 januari 2016 
auditcommissie 

Bespreking memo evaluatie proces opstellen begroting 
Wethouder De Weger geeft aan de commissie mee om actief aan het college te 
vragen om bepaalde zaken/beleidskeuzes door te rekenen. Wel geeft hij mee om 
rekening te houden met de capaciteit die ingezet moet worden bij complexe 
vraagstukken. 
 
Conclusie 

In maart wordt de raad geïnformeerd over de majeure beleidsontwikkelingen en 
financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op het meerjarig perspectief en de 
jaarrekening. De raad heeft, naast de ‘reguliere’ instrumenten, de mogelijkheid om 
in maart zaken/keuzes aan te dragen om nader uit te werken/door te rekenen door 
het college, als voorbereiding op het juni-overleg.  
 

8 maart 2016 
informatie-
bijeenkomst 

Presentatie maart-brief door college 
Door het college wordt een korte toelichting gegeven op de opbouw van de maart-
brief en het overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken. 

 

 

3. Vervolgprocedure 
- Over de maart-brief (Rib) zelf wordt door de raad geen besluit genomen. De raad kan wel in 

de raadsvergadering van 21 april 2016 door middel van het indienen van moties 
uitzoekopdrachten meegeven aan het college. De uitkomsten van die onderzoeksopdrachten 
kan de raad betrekken bij de voorbereiding van het juni-overleg. 

- In het juni-overleg stelt de raad de contouren op hoofdlijnen vast voor de 
programmabegroting van het volgende jaar. De focus van de raad zou in deze fase met 
name moeten liggen op de toebedeling van de financiële middelen aan de diverse 
begrotingsprogramma’s in relatie tot de gewenste maatschappelijke doelstellingen. 

 

4. Bijzonderheden 
- Dit is de eerste keer dat de maart-brief (in deze vorm) aan de raad wordt aangeboden. 
- Vanwege de late aanlevering van de maart-brief heeft het Presidium het besluit genomen om 

de commissiebehandeling uit te stellen naar de april-cyclus. Wethouder Haring heeft 
toegezegd op 8 maart 2016 dat de maart-brief van 2017 tijdig beschikbaar wordt gesteld voor 
behandeling in de maart-cyclus in 2017. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2016/21-januari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/08-maart/21:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/16-03-08-presentatie-informatie-avond-maart-rib.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/08-maart/21:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/16-03-08-presentatie-informatie-avond-maart-rib.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/08-maart/21:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/16-03-08-presentatie-informatie-avond-maart-rib.pdf

