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Onderwerp: 

Beantwoording van vragen vanuit de commissie middelen naar aanleiding van de behandeling van de 
jaarstukken 2012 (jaarverslag/jaarrekening). 

Kennisnemen van: 

De beantwoording van de vragen. 

Inleiding: 

Tijdens de behandeling van de jaarstukken in de commissie middelen van 22 mei zijn er vragen gesteld die 
door middel van deze raadsinformatiebrief beantwoord worden. 

Kernboodschap: 

R A A D S V R A G E N NAAR AANLEIDING VAN J A A R R E K E N I N G 2012 /COMMISSIE 22 MEI. 

1). Van Hameren, W D 

vraag: In de jaarrekening staan de doelen vermeld die niet of deels gehaald zijn. Dit in tegenstelling tot de 
bestuursrapportage. Er zijn volgens mij ook meer doelen, die wel gehaald zijn. Is deze informatie ook voor 
ons beschikbaar (te stellen)? 

Antwoord:\r\ de jaarrekening en ook in de bestuursrapportage worden alleen de doelen uit de 
programmabegroting vermeld met een score "2"of "3". Dat zijn dus de doelen waarmee iets moet gebeuren. 
Dit is ingevoerd om beter leesbare en ingedikte rapportages aan te bieden. Bij deze scores wordt ook een 
toelichting gegeven. Op alle andere doelen wordt een "1" gescoord. Die worden niet opgenomen in de 
rapportage. Het is een excel-lijst met programmadoelen met 1-scores. Deze informatie is elektronisch 
beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ritsaert Snijder (0348-428826) of Ronald Ouwerkerk 
(0348-428856). 

Er staan ongeveer 350 doelen in de programmabegroting. Over een deel van deze doelen wordt 
gerapporteerd omdat er iets aan de hand is, vaak is dat dan een melding in het oranje. 
Een rode melding komt veel minder vaak voor. 



2) Olthof, Inwonersbelangen 

vraag: In de samenvatting (pagina 7) van de jaarrekening staat genoemd dat de OZB opbrengst € 170.000,-
hoger uitvalt dan begroot. In de analyse staat dat het gaat om een iets hoger aantal woningen dan begroot. 
Graag nadere toelichting hierop. 

Antwoord: De OZB opbrengst is met iets hoger uitgevallen omdat de zogenaamde areaaluitbreiding 
(nieuwbouw en verbouwingen) voor 2012 te voorzichtig was ingeschat. Voor nieuwbouwwoningen betrof 
dat in 2012 een aantal van 292. De waarde van deze nieuwbouwwoningen is hoger dan de gemiddelde 
waarde van een woning in Woerden. Een gemiddelde woning in Woerden genereert een OZB opbrengst 
van € 255. Het hoger aantal nieuwbouwwoningen is de belangrijkste verklaring voor de hogere opbrengst. 
Daarnaast is er ook nog een veelvoud aan verbouwingen, met een positieve invloed op de OZB 
opbrengst.Verder is in de eindcontrole geconstateerd dat de negatieve waardeontwikkeling iets minder was 
dan in de prognose. 

Het structurele financiële effect is vertaald in het meerjarenperspectief 

3) van Hameren, W D : 

vraag: Is het voordeel op de W M O voorzieningen in de huishoudelijke hulp structureel of incidenteel? 

Antwoord: Wethouder Duindam heeft tijdens de commissie al geantwoord "incidenteel"! Het voordeel is 
ontstaan doordat we 1. een goede poortwachterfunctie uitoefenen, 2. scherp indiceren en adequaat werken 
waardoor we binnen de budgetten blijven; de gemiddelde kosten per inwoner dalen. 3. Daarnaast is er al 
enige tijd sprake van een verlaagde instroom van aanvragen. En 4. we hebben geen grip op de verhoging 
van de Rijksbijdrage (200K in 2012). De eerste 2 zijn zeker structureel te noemen, voor 3 is sprake van een 
trend sinds 2011 en 4 kan per jaar verschillen. Gelet op de punten 3 en 4 is er nog onvoldoende inzicht of 
deze post daadwerkelijk een structureel karakter heeft, gelet op de vergrijzing van de bevolking in Woerden 
(en de hiermee gepaard gaande aanvragen) en wat de rijksontwikkelingen zijn. Najaar 2013 zal hierover 
meer duidelijk zijn. 

4) van Meijeren, CDA: 

vraag: In de jaarstukken wordt gesproken over rendement uit vastgoed! Wanneer is hier meer duidelijkheid 
over? 

Antwoord: Rendement op vastgoed is een continue proces. Bedoeld wordt waarschijnlijk potentiële 
verkoopopbrengsten. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan (courant en incourant vastgoed). Aan de 
raad is beloofd pas tot verkoop over te gaan na besluitvorming over strategische en niet strategische 
functies. De confrontatie tussen beide lijsten gaan leiden tot een concreet verkoopprogramma (naar 
verwachting najaar 2013). De uitkomsten van de pilot in Harmeien (confronteren functies vs vastgoed) 
worden in belangrijke mate bepalend voor het verkoopprogramma. 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De 5 e ê retatjs wethouder 

oedrfi J.I.M. Du indam 


