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Raadsinformatiebrief (17R.00133) Maart-RIB 2017 
 

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 de 
mogelijkheid geboden om het college ‘uitzoekopdrachten’ te geven en toezeggingen af te dwingen 
met betrekking tot (de voorbereiding van) het juni-overleg en de begrotingsbehandeling. 
 
De raad kan het college uitzoekopdrachten meegeven middels het aannemen van moties in de 
raadsvergadering van 30 maart 2017. De uitkomsten van die (financiële) onderzoeken kan de raad 
betrekken bij de kaderstelling in het juni-overleg. 
 
Voor de behandeling is het college uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

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.  
 
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. 
 
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 

 

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. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/14-maart/20:00/17r-00133-maart-rib-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-januari/20:00
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Woerden/377998/377998_1.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2016/21-januari/20:00
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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. 

 
12 april 2016 
commissie 
Middelen 

RIB (16R.00110) maart brief 2016 
De commissie bespreekt de (eerste) maart-RIB.  

21 april 2016 
raadsvergadering 

Moties maart-rib / aanloop juni-overleg 
Diverse moties worden besproken. Een motie teruggave afvalstoffen en een motie 
zoekgebieden en aandachtsgebieden junibrief 2016 worden aanvaard. Met 
betrekking tot de laatste motie geeft wethouder Haring aan dat niet alle 
aandachtsgebieden uit de motie vanwege de korte voorbereidingstijd volledig 
uitgewerkt kunnen worden in het juni-overleg. Verder geeft wethouder Haring aan 
dat de in de maart-rib genoemde onderwerpen in de juni-brief verder worden 
uitgewerkt. Daarnaast zegt wethouder Haring toe als uitgangspunt te hanteren de 
juni-brief qua opbouw/inrichting zoveel als mogelijk te laten aan sluiten bij de 
opbouw van de programmabegroting.  

 
7 juni 2016 
auditcommissie 

Terugblik / evaluatie maart-Rib 
De commissie bespreekt het proces rond de behandeling van de maart-Rib in 
2016. Over het algemeen is de commissie positief over het doorlopen proces. Wel 
had de bespreking plaats moeten vinden in maart, en niet in april. De wethouder 
geeft aan dat de vertraging met name is ontstaan door het verrichten van extra 
werk (overzichten wettelijk/niet wettelijk) en onduidelijkheid over het moment van 
aanlevering.  
 
De leden Draisma en Van Rensen hopen dat fracties elkaar volgend jaar meer 
ruimte geven, met name in de voorbereiding van de (gezamenlijke) moties. De 
afstemming tussen oppositie en coalitie tussen de commissiebehandeling en de 
raadsvergadering ging niet goed. 
 
De commissie bespreekt tevens de gewenste inhoud van de maart-Rib. Onder de 
in de verordening genoemde ‘majeure ontwikkelingen’ vallen ook de grote onder- 
en overschrijdingen en een globaal beeld van het voorlopige resultaat. De 
commissie herhaalt de afspraak dat de maart-Rib in de maart-cyclus besproken 
dient te worden en daarmee aangeboden moet worden aan de raad in februari, 
conform de reguliere indieningstermijnen. 
 

23 juni 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00284) Juni-overleg 
Aan het raadsvoorstel is een bijlage toegevoegd met de uitwerking van de moties 
n.a.v. de maart-RIB. Een aantal zaken wordt nog nader uitgewerkt of onderzocht 
richting de begroting 2017-2020. 

 
23 februari 2017 
raadsvergadering 

Bestuursakkoord 2017 gemeente Woerden 
Met betrekking tot het financiële beleidskader: 
1. de Programmabegroting 2017 wordt gesteund ten aanzien van het financiële 

en beleidskader, met inachtneming van aanvullende afspraken, zoals die 
nader ten aanzien van de navolgende onderwerpen in dit bestuursakkoord 
zijn verwoord,  

2. het bestaande beleid wordt voortgezet, er komt geen nieuw beleid en 
intensivering van bestaand beleid.  

 
De volgende procesafspraken worden gemaakt met betrekking tot het opstellen 
van de begroting 2018. Het betreft een algemene houding t.a.v. de 
begrotingsdiscipline.  
1. Indien er een (dreigend) tekort is om de begroting 2018 sluitend te krijgen, 

worden de volgende maatregelen in de genoemde volgorde gehanteerd:  

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
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/rib-16r-00110-maart-brief-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/rib-16r-00110-maart-brief-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/rib-16r-00110-maart-brief-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg/motie-teruggave-afvalstoffenheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg/motie-zoekgebieden-een-aandachtsgebieden-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg/motie-zoekgebieden-een-aandachtsgebieden-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2016/07-juni/20:00/Terugblik-evaluatie-maart-Rib
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2016/07-juni/20:00/2016-06-07-concept-verslag-auditcommissie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00284-inzake-Juni-overleg
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00284-Juni-overleg/16r-00284-rv-juni-overleg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/Bestuursakkoord-2017-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/bestuursakkoord-2017-gemeente-woerden.pdf
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a. het nemen van financieel-technische maatregelen;  
b. dezelfde beleidsdoelstellingen voor minder geld realiseren;  
c. bestaand beleid heroverwegen;  
d. verhoging van de OZB.  

2. Indien de begroting financiële ruimte biedt, dan wordt het overschot 
toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

 
Met betrekking tot nieuw beleid en investeringen: 

 Er komt een breed onderzoek naar de noodzaak van een westelijke randweg. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat een westelijke randweg noodzakelijk is, 
maakt de raad daar met prioriteit geld voor vrij in de begroting. Vooruitlopend 
daarop wordt in de vorm van een reserve in de begroting een 
investeringsfonds grote infrastructurele projecten gevormd. Dit fonds wordt 
voor het eerst gevoed uit het overschot op de jaarrekening 2016; bij de 
begroting voor 2018 kunnen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan.  

 De actualisering van de nota Kloppende Binnenstad, de visie op de 
supermarktstructuur en de visie op de horeca worden in 2017 opgesteld en 
via een integraal voorstel aan de raad aangeboden. De raad bespreekt deze 
drie beleidsvisies in samenhang, om tot een integrale afweging en definitief 
besluit te komen. Hiervoor stelt de raad een budget beschikbaar.  

 Het college legt de raad een voorstel voor over de aanpak van de 
bodemdaling in Zegveld m.b.t. de “Slotenbuurt”, waarin onder meer inzicht 
wordt gegeven in de afweging (voor- en nadelen en financiële consequenties) 
van alle mogelijke scenario’s. 

 
 

3. Vervolgprocedure 
 Over de maart-RIB (een raadsinformatiebrief) zelf wordt door de raad geen besluit genomen. De 

raad kan wel voor kiezen om in de vergadering van 30 maart moties in te dienen om 
uitzoekopdrachten mee te geven aan het college. De uitkomsten van die onderzoeksopdrachten 
kan de raad betrekken bij de voorbereiding van het juni-overleg. Daarnaast kunnen bij nadere 
bespreking in de raadsvergadering toezeggingen worden afgedwongen met betrekking tot de 
voorbereiding/vorm/inhoud van het juni-overleg en de begrotingsbehandeling 2018-2021.  

 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 
In de vergadering van de auditcommissie van 7 februari gaf wethouder Haring aan dat er door 
onduidelijkheid over de aanlevertermijn van de maart-RIB aan de zijde van het college, nog beperkte 
tijd was voor het opstellen van de maart-RIB in geval van aanlevering voor de cyclus in maart. In de 
vergadering werd door de wethouder aangegeven dat de beperkte voorbereidingstijd tot gevolg kon 
hebben dat de maart-RIB 2017 van beperkte omvang zou zijn, gelet op de beschikbare informatie.  
Het is de vraag of deze maart-RIB qua vorm en inhoud voldoet aan de gestelde eisen en 
verwachtingen van de raad met betrekking tot dit P&C-instrument en de op 7 juni 2016 door de 
auditcommissie herhaalde gewenste inhoud van het document. De gewenste vorm en inhoud van de 
maart-RIB en de aansluiting van dit instrument op het juni-overleg kan desgewenst nader worden 
besproken in een volgende vergadering van de auditcommissie. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2017/07-februari/20:00/2017-02-07-verslag-auditcommissie.pdf

