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Wat kunt u verwachten 
1. Huidige situatie  

 - meerjarenperspectief  

 - financiële analyse  

2. Taskforces  

 - benchmark  

 - taskforces + doorlichting  

 - rekentool 

3. Actuele ontwikkelingen   

 - juni overleg  

 - update financiële risico’s  

 - open einde regelingen sociaal domein  

4. Overige aandachtspunten  

 -  verwerking coalitieprogramma  

 -  format begroting  

 -  Sturing gemeenschappelijke regelingen  



Actueel meerjarenperspectief 2019-2021 



  Incidenteel met structureel karakter   

 

 Exclusief posten uit taskforce 

 Gebiedsgericht werken € 77.000 tot en met 2019 

 Streetcornerwerk € 203.500 tot en met 2018  

 Programma ontwikkeling veenweidegbied  

       € 105.000 tot en met 2018  

 Strand Cattenbroek € 65.000 tot en met 2018 

 Onderwijskeuzes € 100.000 tot en met 2018   

 Preventie schooluitval € 64.000 tot en met 2018  

 Leerpunt…………….. SU door SI  

 

 

 
 



Maart circulaire Algemene Uitkering  

 

 Voor 2018 voordeel € 898.914 

 Verdere groei voorzien vanaf 2019 

 Deel integratie uitkering sociaal domein vervalt  

 Afspraken Inter Bestuurlijk Programma 

 Terughoudend met deze groei (overleg 

provincie) 

 Bij mei circulaire verdeelmaatstaven bekend 

 Aankomende week poging benadering  
 



Financiële analyse 

 

 

 

Samenvatting  (zie ook bevindingen Berenschot +  bijlage 
11) 

• De schuld is hoog door o.a. veel investeringen en afname van 
de algemene reserve;  

• Het weerstandsvermogen is voldoende;  

• Duurzaamheid en flexibiliteit financiële positie beperkt;  

• Hoog financieel risico bij stijgende rente;  

• Om financieel gezond te worden zijn maatregelen 
noodzakelijk;  

• Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit; 

• Huidige ontwikkeling financiële positie kan leiden tot 
verscherpt toezicht provincie; 

• Gedeeld en herkend, gevolg eigen keuzes. 

 

 

 
 

 

 

 



Voorbeelden investeringen  

 

 



Onttrekkingen Algemene Reserve  

 

 

 

 

• Parkeergarage Defensie Eiland; 

• Afboeking Sluisgebouw, gebouw D en M; 

• Openbare ruimte + organisatie OR; 

• Omgevingswet; 

• Organisatieontwikkeling en Het Nieuwe 

Werken; 

• Duurzaamheid. 
 



Financiële analyse   

 

 
Voorstellen (bijlage 11, p. 5): 

 

• Reëel sluitende meerjarenbegroting; 

• Afwegingskader schuldquote; 

• Onderzoek optimaliseren leningportefeuille (renterisico); 

• Kritisch kijken naar investeringsplanning (noodzaak en 

timing); 

• Lijst verkoop onroerende goederen actualiseren; 

• Nota Financiële positie onverkort toepassen; 

• Eigenaar hoofdopgave Governance laten handhaven. 

 

 

 



• Benchmark 

• Taskforces  

• Doorlichting begroting  

• Rekentool 

Taskforce 



Benchmark  (1)  

   Woerden vergeleken met andere gemeentes  

  

• 9% duurder per inwoner  
• 12% minder formatie (flexibele schil) 

• Meer taken buiten de deur belegd 

 

• Verschil tussen primair proces en overhead  

• Verschil tussen clusters  

• Lagere lasten  
 



Benchmark  (2)  

 

 Verklaringen   

   

• Ambitieniveau (Groen, Sociale voorzieningen, Parkeren)  

• Woerdenspecifiek  (Onderhoud wegen)  
•  

  

 Maar ook Clusters met gemiddeld lagere kosten  

• Afval  

• Burgerzaken  

• Facilitaire dienst  



Scenario’s per onderwerp (1)  

 

A.Basisscenario  

-  huidige structurele bedrag in begroting  

      -   tenzij 

 

B. Min scenario  

-    minus 20% of  

-    wettelijk minimum of  

-    tenzij  

 

C. Plus scenario  

-  realisatie ambities  

 



Scenario’s per onderwerp (2)  

 

 



• Efficiëntere uitvoering huidige 
begroting 

• Knoppen in samenhang 

• Voorziet in taakstelling 
amendement 

• Minder maatwerk, betere toegang 
en meer voorliggend. 

 

 

Belangrijkste knoppen zijn: 

• Subsidies 

• Businesscase voorliggende 
voorziening 

• Casemanagement 

• Minder aanbieders 

Basisscenario sociaal domein 



• Alleen wettelijke taken 

• Minimale uitvoering 

• Knoppen in samenhang 

• Besparing is 14%  

• Let op! waterbed 

 

 

• Voorliggende voorzieningen 

geschrapt 

• Loketfunctie toegang 

• Minder ambtenaren 

• Minimale uitvoering wettelijk 

verplichte maatwerkvoorzieningen 

Minscenario Sociaal Domein (-6,5 miljoen) 



Plusscenario Sociaal Domein  (+3,3 miljoen) 
 

• Voorliggende voorzieningen 

• Toegang 

• Casemanagement en  

• Maatwerk per wijk/kern 

 

 

 

• Voorinvesteren op beschermd wonen 

 

 



IBOR  (€ 8,5 M) 

 

 

 Minimaal Plus scenario (- € -1,4 M ) 

• Aantal bomen, gras, bruggetjes lager dan in plusscenario  

• Wegen-onderhoud over gehele linie op C-niveau (laag) 

 

Plus scenario  (+ € 2,3 M) 

• Huidig areaal  structureel op orde, geen inhaalslagen nodig 

• Wegen duurzaam onderhouden op B- en C-niveau en opgehoogd 

• 27.500 goede bomen (2500 minder dan nu) 

• Ecologisch goede verhouding tussen lang en kort gras 



Duurzaamheid (€ 320K)  

 

 

Basis- scenario  (€ 320.000) 

• Wettelijk verplichte projecten  

• Vastgesteld rijksbeleid (gedeeltelijk) 

 

Min-scenario (- € 64.000) 

• Wettelijk verplichte projecten  

 

Plus-scenario  (€ 1.775.000 - € 2.020.000) 

• Tempo variant:  2040 – 2060 

• Turbo variant: realisatie  2030 - 2050 



Onderwijshuisvesting  (5,3 M) 

 

Basis-scenario   (+ € 180 K) 

• Afronden oude systematiek (investeringen afschrijven in 40 jaar) 

• Nieuwe systematiek (vervangingsinvesteringen opgenomen in 

meerjarenbegroting) 

• Stijgende lijn na 2023 

 

Plus-scenario   (+ € 545 K) 

• 1% voor inclusie   

• 1% voor duurzaamheid  

• Stijgende lijn na 2023 

 

 



Organisatie incl. ICT  (€ 30,2 M) 
Basis-scenario (bestaande middelen) 

• Doorgaande op huidige lijn. Balans tussen aanbod en vraag 

• Gebiedsgericht, opgavengestuurd, zelfsturing, innovatie 

• Investeringen in zaakgericht werken en digitalisering  

• Financiële ruimte (ca. 2%) herinvesteren in organisatieontwikkeling  
 
 

Min-scenario (- € 3,3 M) 

• Alleen wettelijke taken. Minimaal invulling geven 

• Aantal medewerkers sterk gereduceerd 

• Stevig snijden in bestuurlijke ambities 

• Geen ruimte voor ontwikkeling en innovatie 

 

Plus-scenario  (+ € 3,6 M) 

• Volledig vraaggericht. Maatwerk centraal 

• Op gebied van dienstverlening, strategie en innovatie onderscheidend 

• Bestuur stevig ondersteund 

• Aantrekkelijke werkplek voor medewerkers  



Doorlichting begroting ( - 4,75 M ) 
 
• Schrappen/verlagen subsidies, o.a.  

– Milieueducatie 

– Peuteropvang/BSO 

– Binnen- en buitensport, zwemmen 

– Klooster, museum, bibliotheek 

– Cultureel aanbod  

– Dorps- en wijkcentra en wijkgericht werken 

– Vluchtelingenwerk 

 

• Verlagen omvang / kwaliteit / beleid   

– BOA’s 

– Regionale samenwerking  

– Toerisme  

– Aantal wethouders  

– Gemeenschappelijke regelingen  

– Zout strooien  



Doorlichting begroting  (+ € 4,05 M) 
 
 

 

Verhogen inkomsten   

 

• OZB   

• Precario 

• Leges  



• Doorrekenen besparingen en uitgaven (Taskforces) 

• Hulpmiddel  

• Beperkingen  

-  geen kwantificering waterbedeffecten  

-  risico van dubbeltellingen 

-  link tussen investering en gerelateere besparing niet 

gemodelleerd 

•  Ondersteuning gemeentelijke organisatie  
 

 

Rekentool  



Update financiële risico’s                                                            

 

 Voor nu: geen ander financieel beeld! 

 Onvermijdbare uitgaven? 

 Tegenvallers ? 

 Coalitiebuffer? 

 Nog één keer een kans !! 

 

 



  Juni overleg / Kadernota  = in 2018  

 

 Actualisatie meerjarenperspectief 

 Alleen onvermijdbare uitgaven 

 Ontwikkeling stelpost onderuitputting 

personeelslasten 

 Geen nieuwe wensen? 

 In juni in de raad  

 

 

 

 

 
 



Hoe coalitieprogramma verwerken 

 

 Juni overleg naar griffie 24 mei 

 In juni in raad 

 Coalitieprogramma 31 mei  

 Coalitieprogramma dus niet in juni 
overleg 

 Coalitieprogramma hét kader? 

 Juni overleg + coalitieprogramma meteen  

      verwerken in begroting? 

 

 
 



Format begroting 2019          
 

 Indeling programma’s begroting handhaven 

 Aanpassen = arbeidsintensief!! 

 Begroting schrijven in mei, geld in juni  

 Gaat om effecten/resultaten/inspanningen 

 Per programma coalitieprogramma basis 

 Opzet is mix van programma drie en andere 

 Opgaven nog niet overall/groeimodel 

 Compact, eenvoudig en eenduidig 

 Lijkt technisch, maar is sturing raad 

 

 

 
 



  Sturing GR’s                 

 

 Beïnvloeding aan de voorkant 

 Samenwerking andere gemeenten 

 Met elkaar kaders stellen 

 Advisering afgevaardigden in GR’s 

(DB/AB) 

 Zienswijzes (repressief) 
 



 Risico’s Sociaal Domein 
Begroting totaal   € 49,4 miljoen 

Totaal openeinderegelingen € 27,7 miljoen 

- Inkomensregelingen 

- Maatwerkvoorzieningen jeugdwet 

- Maatwerkvoorzieningen Wmo (oude en nieuwe taken) 

 

Openeinderegelingen omdat:  

a) gemeente verplicht is voorziening te treffen 

b) Aantallen inwoners/cliënten en tarieven variëren 

 

Onontkoombare ontwikkelingen: 

1. Tariefsverhoging huishoudelijke hulp (bindende cao) 

2. Abonnementstarief eigen bijdragen (regeerakkoord)  

 

Tot slot: begroting sluit, maar onderdelen wijzigen naar reële uitgaven  




