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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 12 februari 2013 

Portefeuillehouders) : Bob Duindam 

Portefeuille(s) : alle portefeuilles 

Contactpersoon : R. Snijder 

Tel.nr. : 8826 

E-mailadres : snijder.r@woerden.nl 

Onderwerp: Voorjaarsoverleg begroting 2014 en verder. 

Kennisnemen van: proces voorjaarsoverleg 

Inleiding: 
Graag willen we de raad informeren over het proces van het voorjaarsoverleg. We willen het 
voorjaarsoverleg houden in de raadsvergadering van april. 

Nog steeds is heel moeilijk in te schatten hoe we het beleid van nieuwe kabinet moeten vertalen naar de 
begroting 2014-2017. Recentelijk zijn de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de gemeenten, de 
provincies en het rijk bekend geworden. Berekend wordt wat dit betekent voor de gemeente Woerden. Het 
college van de gemeente Woerden heeft de VNG laten weten niet in te kunnen stemmen met het financieel 
onderhandelingsakkoord. 

Kernboodschap: 

Als college willen we het voorjaarsoverleg houden in de raadsvergadering van april. Dat betekent dat we de 
meest recente cijfers kunnen gebruiken en dat we voldoende voorbereidingstijd hebben voor het juni-
overleg. In het juni-overleg presenteren we dan de opzet van de begroting. 

In het voorjaarsoverleg informeren we u over de stand van zaken, als vertrekpunt voor de begroting voor 
2014: 
• Vertrekpunt begroting 2013; 
• Structurele effecten na het vaststellen van de begroting (oktober 2012) 
• Stand van zaken bezuinigingen. 

Daarnaast geven we een prognose voor de periode van 2014 - 2017: 
• Ontwikkelingen kabinetsbeleid en algemene uitkering; 
• Exogene ontwikkelingen (onvermijdelijk). 

Bovenstaande wordt vertaald in een financiële opzet voor de begroting, met daarin: 
• Basis Programmabegroting 2013, meerjarensaldo; 
• Structurele effecten na het vaststellen van de begroting (oktober 2012) 
• Ontwikkeling algemene uitkering (prognose); 
• Realiseren bezuinigingen; 
• Exogene ontwikkelingen 2014-2017; 
• Prognose saldo 2014-2017. 
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Normaliter worden de exogene ontwikkelingen geïnventariseerd voor het voorjaarsoverleg. We doen deze 
inventarisatie nu al eerder zodat we een completer inzicht kunnen geven in het voorjaarsoverleg. 

Ontwikkelingen algemene uitkering en rijksbeleid 

Voor het voorjaarsoverleg zetten we de consequenties op een rij en maken we een financiële vertaling. 

Voorjaarsoverleg 
Overleg met de raad in de raadsvergadering van april. Debat met de raad over de stand van zaken, 
prognose en eventueel noodzakelijke aanvullende bezuinigingen. 

Vervolg: 

In het juni-overleg presenteren we de opzet van de begroting. 
In oktober agenderen we de begroting. Begrotingsproces in schema: 

voorjaarsoverleg junioverleg begroting 
april juni oktober 

* stand van zaken * c o n c r e e t uitgewerkt 
* alle ontwikkelingen voorstel * complete begroting 
* bespreken * financieel sluitend 
uitgangspunten *nieuw / bijgestelde beleidsvoorstellen 

Bijlagen: 
Geen bijlage 


