
Raadsvragen laat informeren raad consequenties septembercirculaire op begroting 2019 e.v. 

Op 1 november jl. heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waarin de begroting 2019 van de 

gemeente Woerden is behandeld (a). Op 1 november jl. is ook raadsinformatiebrief 18R.00658 op 

het raadsinformatie systeem geplaatst. Deze raadsinformatiebrief maakt o.a. melding van 

tegenvallers in de Algemene Uitkering Gemeentefonds in de o.a. de jaren 2019 en 2020. Door deze 

tegenvallers lijkt de begroting 2019 niet sluitend te zijn en lijkt hetzelfde te gelden voor de doorkijk 

naar 2020. 

Er zijn in aanloop naar de begrotingsbehandeling van donderdag 1 november jl. door partijen 

technische vragen gesteld aan het college. Vraag 5 van Fractie Bakker luidde als volgt: “Waarom 

wordt in de jaren 2019-2022 uitgegaan van een stijging in de uitkering gemeentefonds van +/- 3 

miljoen? Hoe solide is deze prognose en waarop is deze gebaseerd?”  

De beantwoording van het college was als volgt: “De algemene uitkering wordt geraamd op basis van 

de mei circulaire, conform de richtlijnen van de provincie. De raming is in die zin solide dat het rijk 

natuurlijk een volgend jaar de uitkering naar beneden of boven kan bijstellen (trap op trap af).” 

Het coalitie akkoord 2018-2022 verwoord drie kernwaarden voor de coalitie: betrouwbaarheid, 

openheid en dienstbaarheid. 

Vragen: 

1) Wanneer heeft het college de septembercirculaire van het ministerie ontvangen? 

2) Waarom heeft het college de raad pas op de dag van de begrotingsraad schriftelijk 

geïnformeerd over de negatieve financiële verschillen ten opzichte van de meicirculaire van 

eerder dit jaar? 

3) Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. geen melding 

gemaakt van dit laat beschikbaar gekomen stuk? 

4) Klopt het dat wanneer de prognose cijfers op pagina 2 van raadsvoorstel 18R.00564 worden 

gecorrigeerd met de informatie uit de septembercirculaire dat de begroting van de 

gemeente Woerden in de jaren 2019 en 2020 op dit moment niet sluitend is? 

5) Wanneer was de financiële ambtelijke top op de hoogte van de informatie uit de 

septembercirculaire? 

6) Op diverse voorbereidingsvergaderingen op de begrotingsbehandeling (Bijzondere avond van 

2 oktober jl., Audit Commissie van 10 oktober jl. en Politieke avond van 18 oktober jl.) heb ik 

vragen gesteld over de kwetsbaarheden en hiaten in de begroting 2019. Waren college en 

ambtelijke top op dat moment bekend met de inhoud van de septembercirculaire? 

7) Waarom is er bij de beantwoording van mijn bovenstaande technische vraag 5 geen melding 

gemaakt van de inhoud van de septembercirculaire? 

Fractie Bakker 

Reem Bakker 

raadsvoorstel 18R.00564 (begroting 2019 e.v.):  

voordeel 

Raadsinformatiebrief 18R.00658 

(septembercirculaire): 

nadeel septembercirculaire 2018 t.o.v. meicirculaire 

 2018: 1.080.086  

2019: € 186.393 2019: 286.137 

2020: € 38.129  2020: 191.045 

2021: € 619.682 2021: 376.467 

2022: € 1.065.672 2022: 327.369 

 


