Raadsvragen van de fractie Bakker tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Woerden
op 17 januari 2019

Betreft: Brief aan de raad van de gemeente Woerden van de provincie Utrecht van 20 december
2018 met betrekking tot de beoordeling van de begroting van de gemeente Woerden.
Inleiding
In bovengenoemde brief worden met betrekking tot de begroting 2019 van de gemeente Woerden
een aantal aandachtspunten geformuleerd:
“Ten aanzien van de besparing op personeelslasten verwachten wij dat deze concreet wordt ingevuld
en er geen sprake zal zijn van taakstellingen. Wij gaan ervan uit dat deze besparing door middel van
een begrotingswijziging zal worden geconcretiseerd, en zien deze graag tegemoet.”
“Wij constateren met u dat de netto schuldquote van uw gemeente hoog is (gecorrigeerd) en
daarmee een risicofactor voor de gemeente vormt. Bij de bespreking van het coalitieprogramma en
de begroting 2019-2022 hebben wij begrepen dat hiervoor aandacht is vanuit uw gemeente om de
schuldenlast op aanvaardbare hoogte te houden. Wij vertrouwen erop dat het in te zetten beleid
uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van uw schuldenlast.”
Deze aandachtspunten vertonen opvallend veel overeenkomst met de op 1 november 2018 bij de
begrotingsbehandeling door de gehele oppositie ingediende motie: “Naar gezonde
gemeentefinanciën”. Ook de niet duidelijk in de begroting uitgewerkte taakstelling op
personeelslasten is tijdens de begrotingsbehandeling door diverse oppositiepartijen benoemd maar
door het college en coalitiepartijen van de hand gewezen.
Hoewel het amendement “verbeteren onafhankelijke informatievoorziening raad” het tijdens de
begrotingsbehandeling niet haalde, geven de vragen vanuit de provincie wel aan dat, om controle te
kunnen uitoefenen op het Woerdense college, meer informatie noodzakelijk is. De provincie vraagt
nu, als laatste controle orgaan, om die aanvullende informatie.
In een brief van de provincie Utrecht aan de gemeente Woerden van 20 december 2017 (een jaar
geleden) schreef de provincie: “Verbeterpunt In uw begroting (zie blz. 108 van de begroting 20182021) heeft u voor loonkosten/overhead een structurele bezuiniging/taakstelling opgenomen ad €
616.786. In de begroting zelf was deze bezuiniging/taakstelling niet onderbouwd. Zoals in onze
begrotingsrichtlijnen brief van 28 februari 2017 (zie bladzijde 6) is toegelicht, beoordelen wij deze
bezuinigingen/taakstellingen op hardheid en haalbaarheid en dient in uw begroting concreet te
worden ingevuld op programmaniveau.”
Hier over heeft de fractie Bakker aan aanloop naar bij begrotingsbehandeling 2019-2022 de volgende
technische vraag gesteld: “De provincie Utrecht heeft n.a.v. de begroting 2018 aandachts- en
verbeterpunten benoemd. Hoe zijn deze verwerkt in de begroting 2019-2022?” Het antwoord op deze
vraag luidde: “Bij het opstellen van de begroting is hiermee rekening gehouden”.

In de recente brief (20 december 2018) van de provincie valt te lezen: “Ten aanzien van de besparing
op personeelslasten verwachten wij dat deze concreet wordt ingevuld en er geen sprake zal zijn van
taakstellingen. Wij gaan ervan uit dat deze besparing door middel van een begrotingswijziging zal
worden geconcretiseerd, en zien deze graag tegemoet.”
Daarmee constateer ik dat de gemeente Woerden geen lering heeft getrokken uit de aanbevelingen
uit 2017 (mbt taakstellingen en loonkosten) en dat de beantwoording op mijn bovengenoemde
technische vraag daarmee dus onjuist was.
Vragen aan het college van B en W:
1) Nu de provincie Utrecht voor het tweede opeenvolgende jaar vragen heeft gesteld over in de
begroting, niet concreet benoemde taakstellingen en loonkosten, heb ik de vraag wat het
college er aan gaat doen om de provincie en de gemeenteraad op dit punt van de juiste
informatie te voorzien en dit vanaf de begroting 2020 wel op orde te hebben?
2) Voor het eerst heeft de provincie zorgen geuit over de ontwikkeling van de schuldenpositie
van de gemeente Woerden. Bovendien ligt er een opdracht van de provincie om de
schuldenlast te gaan verlagen. Wat gaat het college er aan doen om de schuldenpositie te
verbeteren en op welke termijn?
3) Nu de vragen en zorgen vanuit de provincie Utrecht zoveel overeenkomsten vertonen met de
door de raad gestelde vragen, heb ik de vraag of het college vindt dat het de raad voldoende
in positie heeft gebracht om de controlerende taak uit te voeren? Waarom wel/niet?
4) Waarom heeft het college mijn eerste technische vraag bij de begrotingsbehandeling onjuist
beantwoord? Neemt het college raadsleden die invulling geven aan hun controlerende taak
wel serieus? Kunt u dat onderbouwen?
5) De provincie is de laatste instantie die controle uitoefent op de gemeente. De vragen die de
provincie nu over de begroting aan de gemeente stelt zijn ook in de gemeenteraad van
Woerden gesteld maar daar niet adequaat beantwoord. Dan moet er dus worden
teruggevallen op het laatste controle orgaan, de provincie. Waarom laat het college het zo
ver komen en waarom zet het college de lokale democratie buiten spel?
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