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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

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. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00524) Bestuursrapportage 2016 
 

1. Doel van de bespreking  
Algemeen 
Het college informeert de raad door middel van een bestuursrapportage over de realisatie van de 
begroting van de gemeente over de eerste 6 maanden. Vorig jaar is de systematiek van één jaarlijkse 
bestuursrapportage voor het eerst toegepast. In de bestuursrapportage dient onder meer te worden 
ingegaan op de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting, zowel financieel als 
beleidsinhoudelijk (realisatie van de maatschappelijke effecten). 
 
Bestuursrapportage 2016 
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om: 

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van € 849.373 en de 
begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen; 

2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, inclusief de mutaties in de reserves; 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen, c.q. afboeken van de in dit voorstel en de 

bestuursrapportage opgenomen investeringskredieten; 
4. In te stemmen met de mutaties op de kostenplaatsen, conform de in dit raadsvoorstel en de 

bestuursrapportage opgenomen voorstellen. 
 
Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

14 oktober 2015 
raadsvergadering 
 

Raadsvoorstel (14R.00182) Naar één bestuursrapportage 
“De raad besluit: 
In te stemmen met 
1. een nieuwe opzet van de rapportages 
2. één bestuursrapportage per jaar 
3. het daartoe aanpassen van de Financiële beheersverordening op grond van 
artikel 212 van de Gemeentewet 
 
Beoogd effect: 
Het tijdig informeren van de raad over substantiële ontwikkelingen en hem in de 
gelegenheid stellen hierop bij te sturen. Het verminderen van de administratieve 
belasting.” 
 

29 januari 2015 
raadsvergadering 

Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2015  
“Artikel 6 Bestuursrapportage 
1. Het college informeert de raad door middel van een bestuursrapportage over 

de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 6 maanden. 
2. De bestuursrapportage wordt voor 1 september van het lopende 

begrotingsjaar aan de raad aangeboden. 
3. De inrichting van de bestuursrapportage sluit aan bij de programma-indeling 

van de begroting. 
4. De bestuursrapportage gaat in op: 

a. concernbrede informatie (bedrijfsvoering); 
b. de realisatie van de programma’s en de afwijkingen van de 

programmabegroting; 
c. beleidsprioriteiten uit de programmabegroting; 
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d. afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van 
en investeringkredieten groter dan € 50.000,- 

e. inkomsten uit de algemene uitkering; 
f. renteontwikkeling op de kapitaalmarkt; 
g. resultaten uit de grondexploitatie; 
h. realisatie op begrote subsidieverwachtingen.” 

 

28 september 
2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00158) Bestuursrapportage 2015 

29 oktober 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00575) Programmabegroting 2016-2019 
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 29 september 2016. 

 
4. Bijzonderheden 

De bestuursrapportage is besproken in de vergadering van de Auditcommissie op 7 september 2016. 
Uit het concept-verslag: 
 

5. Bestuursrapportage 

De leden stellen vragen aan de wethouder over onder meer het volgende: 

 De voorgestelde dekking voor het tekort in de Bestuursrapportage, namelijk de onttrekking aan de Algemene 
Reserve in plaats van andere manieren om het tekort te dekken; 

 De (tijdige) melding van de overschrijdingen en onderschrijdingen, in het bijzonder de overschrijding van de 
kosten voor onkruidbestrijding en het vakantiegeld;  

 Het ontbreken van mee- en tegenvallers in een aantal programma’s; 

 Het ontbreken van flexibiliteit in de budgetten om kleine incidentele uitgaven te dekken. 
 
De wethouder geeft aan dat er door het college en de organisatie constant wordt gezocht naar het dekken en het 

voorkomen van tekorten. Er zijn veel zaken opgelost die daardoor niet terugkomen in de Bestuursrapportage. Het 
tekort uit de rapportage van € 849.373 wordt op de voorgestelde wijze gedekt om op die manier geen taakstelling 
voor de laatste maanden van 2016 op te leggen. Daarnaast biedt de Algemene Reserve voldoende ruimte. Met 
betrekking tot de overschrijding inzake onkruidbestrijding geeft de wethouder aan dat dit mogelijk op een andere 
wijze aan de raad gemeld had moeten worden. 
 
De heer Griessler legt de achtergrond en technische verwerking uit van de invoering van het Individueel 

KeuzeBudget (IKB), waarbij er een verschuiving op de balans optreedt bij het vakantiegeld.  
 
De heren Vonk en Griessler leggen uit dat er steeds scherper wordt gelet op het tijdig melden van 

overschrijdingen en onderschrijdingen. Het interne proces, met domeinrapportages en directierapportages, is 
daarop ingericht.  
 
De Auditcommissie stelt vast dat de afgelopen 2 jaar een tekort wordt geconstateerd in de Bestuursrapportage, 
terwijl bij vaststelling van de jaarrekening blijkt dat onder aan de streep een aanzienlijk positief resultaat wordt 
geboekt.  
 
Conclusies/afspraken 

 De Auditcommissie geeft als aandachtspunt mee dat het verschil tussen de Bestuursrapportage en de 
jaarrekening in het vervolg steeds kleiner dient te worden. Gerealiseerde en verwachte over- en 
onderschrijdingen van budgetten dienen zoveel als mogelijk in beeld te worden gebracht, indien nodig onder 
vermelding van de onzekerheid bij die inschatting. 

 In de Bestuursrapportage wordt op afwijkingen gerapporteerd, in de jaarrekening dienen alle resultaten bij de 
doelstellingen te worden gerapporteerd. 
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