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Stelposten programmabegroting 2015 - 2018 

Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht heeft op 18 december jl. een brief aan de raad 

geschreven. De provincie is van oordeel dat de programmabegroting van Woerden voor de 

jaren 2016-2018 niet structureel en niet reëel in evenwicht is. De voor deze bestuursperiode 

ingeschatte inkoopvoordelen en taakstellingen worden als onvoldoende hard en haalbaar 

beoordeeld. Vanmiddag zijn wij via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het 

antwoord dat het college op 7 januari jl. aan gedeputeerde staten heeft gegeven. 

In artikel 189 van de Gemeentewet (Gw) is het budgetrecht van de raad vastgelegd. 

In lid 2 van artikel 189 Gw staat dat de raad er op toe ziet dat de begroting structureel en 

reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en 

reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

Bij de behandeling van de programmabegroting in oktober heeft het CDA gewezen op de 

invulling en risico’s van de stelposten. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen euro in 2015 

oplopend tot 4,5 miljoen euro in 2018 wat structureel moet worden bezuinigd.  

In de programmabegroting staat op blz. 38: 

“Wanneer in de begroting stelposten zijn opgenomen, worden deze naar programma’s 

toegerekend zodra er een concreet maatregelenpakket ligt. Voor de onderstaande stelposten 

is dit nog niet voldoende geconcretiseerd. De stelposten worden allemaal voorzien van een 

plan van aanpak hoe te realiseren, zodat ze voldoen aan de twee belangrijkste criteria van 

de toezichthouder, de zgn. 2H’s: hardheid en haalbaarheid. Dit plan van aanpak zal 

vastgesteld worden voordat het begrotingsjaar begint.” 

Het CDA heeft de volgende vragen: 

1. Valt het toezien op een sluitende meerjarenbegroting  onder het budgetrecht aan 

de raad? Vindt u dit een verantwoordelijkheid van de raad? 

2. Dient aan de toerekening van de stelposten naar programma’s, politieke 

besluitvorming ten grondslag te liggen? Vindt u dit een verantwoordelijkheid van 

de raad? 



3. Wat is de oorzaak van het niet voor het begrotingsjaar aan de raad doen 

toekomen van het plan van aanpak? 

4. Op welk mandaat of op welke bevoegdheid berust het antwoord dat het college 

op 7 januari aan gedeputeerde staten heeft verzonden? 

5. Dient het plan van aanpak door de raad te worden vastgesteld? Vindt u dit het 

een verantwoordelijkheid van de raad? Het gaat om substantiële bezuinigingen in 

relatie tot de huishouding van de gemeente Woerden?  

 

Namens de CDA-fractie, 

Arjen Draisma 

 


