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1 5 Ook wordt 

bekeken op welke 

wijze inkomsten 

vergroot kunnen 

worden.

Aan welke opties denkt het college voor het vergroten van de inkomsten van de gemeente? Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken of we subsidies kunnen ontvangen voor 

bijvoorbeeld infrastructurele werken. ZIe voorbeeld bodemdaling AGW.  Andere opties zijn 

kijken naar tarieven en belastingen.

2 9 Lagere opbrengst 

vastgoed

Wat is de waarde van de kerktorens en kerkklokken die in eigendom zijn van de gemeente Woerden? Wat zijn de 

jaarlijkse onderhoudskosten van deze kerktorens en klokken? Welke rol hebben deze eigendommen in de algemene 

reserve? Is er een besparing te realiseren door de verkoop van deze eigendommen en zo ja, hoe groot is deze 

besparing?

De kerktorens die in eigendom zijn van de gemeente Woerden zijn niet getaxeerd. De 

jaarlijkse onderhoudskosten van de kerktorens zijn opgenomen in het MOP. Het MOP heeft 

geen directe relatie met de algemene reserve. Verkoop van kerktorens achten wij niet 

mogelijk, omdat deze geen economische waarde vertegenwoordigen. Een besparing is 

daardoor in onze ogen niet mogelijk. 
3 9 Toezicht en 

beheer strand 

Cattenbroek

Zijn de herstelkosten ten gevolge van de afkalvinv van de wanden van het meer/strand meegenomen in deze begroting? 

Zo, ja waar zijn deze te vinden? Zo nee, waarom niet? Hoe hoog worden deze kosten geschat?

Voor het herstel van de oever was in de Voorjaarsrapportage/input Kadernota eenmalig een 

budget opgenomen ad € 83.000 als onvermijdbare uitgave. Er is voorgekozen om voor het 

sluitend maken van de begroting 2020-2023 dat dekking gevonden moet worden binnen het 

betreffende programma. De kosten moeten dus mee worden gewogen en geprioriteerd 

binnen het planmatig onderhoudsprogramma.  
4 9 Toename 

aanvragen 

jeugdwet en WMO

Geeft het college meer prioriteit aan het onder controle krijgen van de instroom of aan het uitvoeren van deze wetten? 

Waaruit blijkt uw antwoord in de begroting?

De wachtlijsten bij jeugd nemen toe (landelijke trend), doordat het aantal vragen en de 

complexiteit van de vragen toenemen. Met extra capaciteit (incidenteel) kunnen we de 

wachtlijst wegwerken. 

De toename van het aantal Wmo-aanvragen heeft nu met name te maken met het 

abonnementstarief:  vooral voor inwoners met een modaal of hoger inkomen is het nu 

aantrekkelijk om ondersteuning die men anders zelf organiseerde, via de gemeente te 

regelen. Het gaat dan met name om huishoudelijke hulp en Wmo-voorzieningen, zoals 

scootmobiels. Het is lastig om dit onder controle te houden. Dit speelt landelijk en er wordt 

door de VNG aandacht voor gevraagd. 
5 11 en 

44

Bezuiniging 

budget klimaat, 

bodemdaling, 

energietransitie, 

circulaire 

economie

Waaruit bestaat de bezuiniging van 2 ton in 2020 oplopend tot 4 ton in 2022 uit? Wat gaat de gemeente niet meer doen 

dat ze nu wel doet op dit terrein?

Er zal nog een afweging gemaakt worden over de verdeling van de bezuinigingsopgave over 

de duurzaamheidsthema's Circulaire Economie, Bodemdaling, Klimaatbestendig en 

Energietransitie. 

6 65 Afvalstoffenheffing Ik kan mij uit de besluitvorming over de wijze afvalinzameling herinneren dat 2020 een jaartal is waarop gemeenten 

verplicht een bepaald afvalscheidingspercentage gerealiseerd dienen te hebben. Loopt de gemeente Woerden in de pas 

met de regelgeving mbt afvalscheidingspercentages of kunnen wij hier op hogere kosten of boetes rekenen? Indien dat 

laatste het geval is, om welke bedragen gaat het dan?

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) zijn zgn. wensambities opgenomen.Deze 

zijn in 2020: 100 kg restafval per inwoner en in 2023: 30 kg/inwoner. Het 

scheidingspercentage in Woerden bedroeg in 2018 162 kg/inwoners en lijjkt verder te dalen 

in 2019. De Rijksoverheid heeft tot nu toe geen boetes opgelegd voor gemeenten die niet 

aan deze wensambities voldoen. Wel heeft zij enkele jaren geleden een afvalbelasting 

ingevoerd die met ingang van 2019 verhoogd is naar € 35 voor elke ton afval die verbrand of 

gestort wordt. De ambities uit het LAP staan ter discussie, omdat gemeenten, die deze 

ambitie nu waarmaken, een hoge afkeur van PMD en GF hebben.. Dit betekent dat 

herbruikbare grondstoffen alsnog verbrand moeten worden en verloren gaan. In Woerden zijn 

de stromen PMD en GFT opmerkelijk schoon en dus te recyclen.

7 92 Schuldquote Tijdens de technische sessie is gesteld dat 1% schuldquote overeenkomt met 1.3 Miljoen schuld. Klopt het dan dat 124% 

schuldquote in de begroting overeenkomt met 162 miljoen en een schuldquote van 181% in 2022 overeenkomt met 235 

miljoen?

Uw berekening klopt

Fractie: Bakker
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1 4 en 5 Deel A: Algemene 

beschouwingen

Gesproken word over een totaal aan ombuigingen van ongeveer € 4 mljoen euro waarvoor een traject met organisaite en 

raad wordt gestart.

A Kan worden aangegeven waarop het bedrag van € 4 miljoen is gebaseerd in relatie tot de voorliggende begroting?

B. Kan worden aangegeven hoe dit proces eruit ziet, op welke manier wordt de raad aan de voorkant betrokken bij het 

proces om de uitgangspunten vast te stellen?

€ 4mln is gebaseerd op het bedrag ombuigingen in begroting 2020-2023. 

Inzake het proces zal de raad in november worden geïnformeerd.

2 9. Deel A: Algemene 

beschouwingen

A. De lagere opbrengst van vastgoed, leidt dit ook tot een andere inzet van de medewerkers van het team vastgoed of 

een lagere bezetting, omdat de inspanning om de taakstelling te realiseren afneemt?

B. Incidentele verkopen, worden deze ten gunste van het resultaat gebracht?

A. Nee, de verkoopdoelstelling uit 2012 is gerealiseerd en de bezettingsgraad is daar 

inmiddels op aangepast. B. Ja, incidentele opbrengsten worden ten guste gebracht van het 

resultaat.

3 10. Deel A: Algemene 

beschouwingen

De toelichtingen onder 'een jaar opschuiven van investeringen' enz. lijken hier verkeerd te staan en behoren onder pag. 7 

te worden geplaatst omdat ze passen bij tabel 'Dekkingsplan'.

Bij de opbouw hebben wij de opzet van het betreffende deel van de begroting 2019 

voortgezet. Wij zullen als specifieke actie in de begroting 2021 opnemen dat de cijfers 

worden aangevuld met betreffende posten

4 10. Deel A: Algemene 

beschouwingen

Een jaar opschuiven van investeringen: om welke investeringen gaat het in de komende jaren? Wij hebben een realistisch bedrag ingeschat gezien volume. Later dit jaar komen wij hier bij 

de notitie afschrijvingen op terug. Deze notitie wordt aan de raad voorgelegd

5 11 Deel A: Algemene 

beschouwingen

Onder 'veiligheid': het aantal BOA's wordt teruggebracht. 

A. Zijn de BOA's in vaste dienst of is er het voornemen deze in vaste dienst te nemen?

B. Wat is de verhouding in de inze van BOA's qua inzet op straat en kantooruren?

C. Welke prioritering wordt voorzien in de handhavingstaken, wat gaan we minder of niet meer doen?

D. Welk deel van de kosten van de inzet van BOA's wordt ten laste gebracht van de baten parkeren? En welk deel ten 

laste van de baten Hondenbelasting? En welk deel ten laste van de baten Afvalstoffenheffing?

A. Vanaf 1 januari zijn er 3 BOA’s in vaste dienst. 

B) Gemiddeld 6 uur op straat en 2 uur op kantoor. Dit is afhankelijk van o.a. uit te werken 

administratieve zaken (controlerapporten). 

C) We zetten vooral in op de meldingen vanuit de inwoners. Dit is belangrijk voor het 

veiligheidsgevoel (zichtbaarheid op straat), de meldingsbereidheid bij de inwoner en de 

verbinding tussen gemeente en de inwoner. Naar schatting zal dit 85% van de tijd innemen. 

De overige 15% zal verdeeld worden over de horeca diensten en algemene surveillance. Het 

is een bestuurlijke afweging waar de Boa's op in te zetten waar de doorvertaling o.a. ligt in 

het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP).

D) Het betaald parkeren is ondergebracht bij parkeerservice. Er wordt momenteel niet 

ingezet op de hondenbelasting dan wel afvalstoffenheffing. Ook dit zal een bestuurlijke keuze 

zijn waar de Boa capaciteit op in te zetten.   
6 12. Deel A: Algemene 

beschouwingen

Anders organiseren schoonhouden lichtmasten'. 

A. Wat wordt bedoeld met anders organiseren?

B. Wat zijn de kosten nu en welke kosten worden in de toekomst verwacht?

C. Welke consequenties heeft het anders organiseren van het schoonmaken van de lichtmasten voor de positieve 

bijdrage die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nu leveren? Heeft dat ook financiële gevolgen voor de 

gemeente?

Uitvoering binnen gevel tot gevel kost € 10.000. Uitvoering door De Samenwerkingsunie kost 

€ 40.000. Dit verschil is de maatschappelijke meerwaarde. De Samenwerkingsunie was een 

pilot in 2018/2019. Om deze voort te zetten zal de maatschappelijke meerwaarde gedekt 

moeten worden binnen het sociaal domein.  

7 12 Deel A: Algemene 

beschouwingen

Maken van luchtfoto's: is overwogen helemaal geen luchtfoto's meer te maken en deze aan te schaffen via een 

aanbieder? Waarom wel / niet?

Nee dit wordt niet overwogen.  We hebben de foto's nodig voor de volledigheid van o.a. de 

BAG, WOZ en BGT. Daarnaast worden deze gebruikt voor diverse processen in de 

organisatie. We nemen de foto's af van een partij die collectief luchtfoto's maakt.

8 12. Deel A: Algemene 

beschouwingen

Wat wordt bedoeld met de zin: "eventuele kosten met betrekking tot de gaswinning bij Papenkopveld zijn niet 

opgenomen omdat onzeker is in welk jaar dit gaat plaatsvinden"?

Niet zeker is of aankomende jaren kosten gemaakt moeten worden voor onderzoek. . De 

eigenaar van de concessie, het Canadese Vermilion, heeft tijdens een recent overleg 

aangegeven nog geen concrete plannen te hebben voor exploitatie. Tegelijkertijd gaf 

Vermilion aan van plan te zijn om voor 2030 gas te gaan winnen uit het Papekopveld. Zie ook 

RIB 19r.00684 
9 13 Deel A: Algemene 

beschouwingen

Waarom is ervoor gekozen om de tijdelijke pauze van de investeringen niet te laten gelden voor de investeringen in 

verhardeningen, renovatie, oevers en beschoeiingen? 

Op deze investeringen liggen op dit moment al financiele claims nav lopende 

uitvoeringsopdrachten (werkzaamheden die al gegund zijn en ook in uitvoering zijn). Denk 

bijvoorbeeld aan de uitvoering van reconstructie van De Kanis, waarbij wij langjarige contract 

(diverse jaren) hebben lopen. 

Fractie: CDA
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10 17 Bestuur, 

dienstverlening en 

veiligheid

Eén van de inspanningen in het komende jaar is het ontwikkelen van de inwonercloud aan de website. Op welke manier 

is dit verbonden met het landelijke aanbod van 'mijn overheid'? Wat is de toegevoegde waarde van een extra omgeving?

Een mijnomgeving (inwonercloud) op de website, zoals wij deze uiteindelijk voor ogen 

hebben, biedt inwoners en bedrijven de kans om persoonlijke gegevens te beheren, 

contactmomenten met de gemeente in te plannen en te beheren en de status van lopende 

zaken in te zien. Aanvullend heeft een inwoner de mogelijkheid om via de mijnomgeving 

(inwonercloud) een ondersteuningsplan in te dienen en deze in samenwerking met een 

consulent van de gemeente te beheren.

Het concrete verschil met mijn overheid is dat de  mijnomgeving (inwonercloud) in de 

beoogde doelsituatie inzicht geeft in de status van alle klantprocessen die zijn ingericht in 

Zaaksysteem. Dus niet alleen van de processen waarvan mijn overheid koppelvlakken 

aanbiedt. Een ander verschil is dat een mijnomgeving (inwonercloud) mogelijkheid biedt tot 2-

weg communicatie. Een gebruiker kan documenten uploaden en toevoegen aan lopende 

zaken, zelf een afspraak inplannen of contact opnemen met de overheid. 
11 32 Sociaal domein 3.1.1.3:Kunt u toelichten wat onder het begrip  informele organisaties wordt verstaan? Onder informele organisaties vallen alle organisatie die op een laagdrempelige manier vrij 

toegankelijk (zonder beschikking) zijn.

12 32 Sociaal domein 3.2.1.1. Hoe is de toegang tot deze teams/casemanager geregeld? Wat zijn de toegangscriteria? De casemanager gaat meer aansluiten bij de leefwereld van de inwoners zodat 

WoerdenWijzer laagdrempeliger beschikbaar is voor alle soorten vragen. Hulpvraag is 

bepalend voor de juiste voorzieningen. Overigens is de implementatie van casemanagement 

vertraagd, deze start per 2020.
13 33 Sociaal domein 3.3. Geldt dit ook voor Ferm Werk? De uitvoering van de Participatiewet is door gemeente Woerden belegd bij Ferm Werk. Ten 

aanzien van clienten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werkt Woerden samen met 

Ferm Werk aan een nieuw model (FermWijzer), waarin de in 3.3 genoemde uitgangspunten 

worden gehanteerd.
14 33 Sociaal domein 3.3.1.3 Hoe gaat de gemeente dit monitoren en wat monitoren we? De gemeente herijkt samen met de maatschappelijke partners het subsidiekader. Daarvoor 

maken we afspraken over het programma van eisen, de aanvraag, beoordeling, 

toetsingscriteria en monitoring. We verwachten in Q2 van 2020 de nieuwe verordening en 

beleidsregels aan uw raad voor te kunnen leggen.
15 34 Sociaal domein 3.6.1.3 Hoe gaan we dit in kaart brengen? Welke inspanning? Het CBS doet hier onderzoek naar en brengt in het voorjaar van 2020 verslag uit. Dit staat in 

de voortgang Brede Schuldenaanpak.

16 35 Sociaal domein 3.7.1.1. Hoe wordt de effectiviteit van de buurtverbinders bepaald? Door het resultaat op 3.7.1. te monitoren en daarnaast maken wij gebruik van storytelling als 

meetmethode.

17 39 specificatie 

taakvelden

Onder 6.1 kostensoort 38310 is in totaal ruim 200k extra begroot t.o.v. 2019 en de meerjarenbegroting 2020 uit 2019. 

Waarom komen deze kosten vandaan en waarom worden ze in programma 3 opgevoerd?

Dit betreft onderhoud obv meerjarenonderhoudsprogramma. Deze kosten varieren per jaar 

en moeten in relatie worden gezien met de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. 

Enkele gemeentelijke objecten vallen onder programma 3.

18 39 specificatie 

taakvelden

De kostensoorten 11001 en 35100 laten in programma 3 ten opzichte van de primitieve begroting 2019 een stijging zien 

van ruim 1.000k en tov 2020 in de meerjarenbegroting 2019 van 1.150k. Graag een verklaring hiervoor.

De externe inhuur stijgt door het overkomen van personeel van Welzijn Woerden, via het 

transformatiebudget en de loonindex.

19 61 Paragraaf 1 De heffingen stijgen met 2,6%. Waar komt deze 2,6% vandaag, is dit de inflatiecorrectie? Hoe hoog was deze de 

afgelopen jaren?

Consumenten Prijs Index 2019 (februari 2019) 2,6%. Voor de begroting 2019 was deze 1,2%. 

Er wordt een vaste systematiek en maand gekozen.

20 61-70 Paragraaf 1 Onze rioolheffing is in vergelijking met omliggende gemeenten vrij laag. 

A. Is onderzocht waarom de rioolheffing bij ons lager is dan bij vergelijkbare gemeenten?

B. Is het toegestaan om meer kosten dan de drie gemeentelijke watertaken toe te bedelen aan de rioolheffing?

C. Kunt u inzicht geven in de kosten die ten lasten gebracht worden van de rioolheffing (opsomming). Bijvoorbeeld: Welk 

deel van de kosten van reconstructies komt ten laste van de rioolheffing? Welk deel van het programma slappe bodem?

A.Deels komt dat door de verhouding vrijverval-drukriolering. Vrijverval is goedkoper met 

meer betalers dan drukriolering. Woerden heeft 900 pompunits en Oudewater 650 stuks. 

Daar staat in Woerden wel 5 keer zoveel vrijvervalriolering tegen over. Daarnaast hebben we 

veel nieuwbouwwijken van 0 -40 jaar oud die nog niet vervangen hoeven te worden, maar 

waar de inwoners wel rioolheffing betalen. B. Ja, en dat is in het verleden al gedaan. De 

(wettelijke) grenzen daarvan zijn in Woerden al bereikt. We betalen 200.000 (50%) van het 

baggeren, 220.000 (100%) van de duikers en 216.000 (ca. 30%) van het straatvegen uit de 

rioolheffing. C. Van kosten van de reconstructies komt 35-55% ten laste van de rioolheffing. 

Van actieplan bodemdaling 30%. 

21 64 Paragraaf 1 Is voor de parkeergarage Defensie-eiland sprake van 'dubbele' kapitaallasten? Hoe hoog zijn de kapitaallasten en welke 

afschrijvingstermijn wordt gehanteerd?

Er is geen sprake van dubbele kapitaallasten. Op pagina 64 wordt bij "Nb 2" de technische 

verwerking in de begroting omschreven. De kapitaallasten bedragen voor 2020 afgrond 52K 

(alleen rente) en met ingang van 2021 afgerond 86K. Dit is een 50 jarige annuïteit.
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22 64 Paragraaf 1 Wat is het tarief van de toeristenbelasting? Wat is het aantal toeristen dat wordt verwacht in het komende jaar en wat 

was het resultaat in 2018? Is er een vergelijking te maken met het tarief in omliggende gemeenten?

Het tarief voor de toeristenbelasting is in de raad van juni vastgesteld op € 1,55 voor hotels 

en € 1,15 voor overige verblijven.In 2018 hebben we 67125 overnachtingen gehad. We gaan 

dit jaar uit van gelijke aantallen. Gemeente Reeuwijk heft € 2,00 voor hotels, € 1,50 voor 

camping, bed en breakfast of vakantiepark, € 3,00 overige verblijven. Gemeente 

Krimpenerwaard € 1,75 per overnachting. Gemeente Lopik € 1,20 per overnachting. 

Gemeente Stichtse Vecht € 1,35 per overnachting. Gemeente De Ronde Venen € 0,92 per 

overnachting.
23 65 Paragraaf 1 De lasten van de afvalstoffen nemen met 0,7 mln toe ten opzichte van de rekening 2018. Wat verklaart deze stijging? Deze kosten worden veroorzaakt door hogere kosten voor de AVU, Afvalbelasting, 

kapitaallasten nieuwe vuilniswagens en hogere personeelskosten.

24 65 Paragraaf 1 Afvalstoffenheffing: is onderzocht wat het effect is van het verhogen van zowel de afvalstoffenheffing als het bedrag voor 

de teruggave bij minder afvalscheiding? Kan dit leiden tot betere scheiding als de scheiding meer wordt gestimuleerd 

(budgetneutraal)

Als we de teruggave van de Afvalstoffenheffing verhogen, staat de hoogte van de teruggave 

niet meer in verhouding tot de besparing die gerealiseerd wordt door het afvalscheiden. De 

teruggave is een stimulans voor onze inwoners om afval te scheiden. Bij verhoging van de 

teruggave loopt men het risico dat de intrinsieke motivatie om te scheiden overgaat in een 

extrinsieke motivatie met mogelijke negatieve gevolgen, zoals het storten van restafval bij 

GFT, PMD of textiel.
25 67 Paragraaf 1 Welke maatregelen onderneemt het college om de baten en lasten van burgerzaken in evenwicht te brengen? A.g.v. het verruimen van wettelijke taken bij burgerzaken waarvoor geen leges in rekening 

gebracht mogen worden (o.a. registratie doodgeboren kindjes, registratie transgenders) zijn 

de lasten hoger dan de baten. Hier kunnen geen keuzes in gemaakt worden. Daarnaast is 

het niet mogelijk om alle leges binnen burgerzaken te verhogen. Hier zijn wettelijke maximale 

bedragen voor vastgesteld (o.a. paspoorten, rijbewijzen, VOG, enz.). Mogelijkheid ligt nog 

wel in het verhogen van de leges voor huwelijken en geregistreerd partnerschap. Dit is echter 

een bestuurlijke afweging.
26 76 Paragraaf 2 Kunt u de plannen over en kosten van het fietspad Reijerscop nader toelichten? Het fietspad Reijerscop is een project van de provincie Utrecht in het kader van het project 

Recreatie om de Stad. Dit recreatieve fietspad loopt door de gemeenten Utrecht, Monfoort en 

Woerden. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor dit project. 

27 93 Paragraaf 3 Kunt u de berekening geven van de in de meerjarenbegroting 2020-2023 begrote tekorten op de structurele 

exploitatieruimte, mede in verhouding tot bijlage 4: íncidentele baten en lasten' en de op blz. 103 begrote 

fancieringsbehoefte voor de reguliere exploitatie?

Een dergelijke berekening vraagt enige tijd. Wij kunnen dit helaas derhalve niet nu 

aanleveren

28 96 Paragraaf 4 Waarom ontbreken bij waarstaatjegemeente.nl (dashbord BBV) en in de meerjarenbegroting 2020-2013 de gegevens 

over de apparaatskosten, externe inhuur en overheadkosten van Woerden in 2018?

Bij de opbouw hebben wij de opzet van het betreffende deel van de begroting 2019 

voortgezet. Wij zullen als specifieke actie in de begroting 2021 opnemen dat de cijfers 

worden aangevuld met betreffende posten

29 96 Paragraaf 4 Is de businesscase organisatie ontwikkeling verwerkt in de meerjarenprognose van de formatie/bezetting? Graag een 

specificatie.

De eerste lichting van de businesscase is verwerkt in de meerjarenbegroting. Zie 19R.00074. 

Voor de tweede lichting is inmiddels een voorstel aan de raad gedaan. Zie 19R.00718.   Alle 

bezuinigingen tot een totaal van 1.481.205 per 2023 zijn opgenomen en doorgevoerd ook in 

de formatie.
30 98 Paragraaf 4 Wat verklaart het verschil tussen de in de meerjarenbegroting 2019-2022 begrote lasten voor overhead in 2020 (€ 

17.035.279) en de in de meerjarenbegroting 2020-2013 begrote lasten voor de overhead (€ 18.382.853)?

De verschillenanalyse is opgenomen op pagina 99.

31 98 Paragraaf 4 Onder welke post worden de elektrische dienstauto's geboekt? Wat zijn de begrote kosten voor de jaren 2020-2023? Zijn 

de afschrijvingen voor de dienstauto's gectiveerd?

De elektrische auto’s zijn geleast, dus is er geen sprake van afschrijving. De kosten worden 

begroot onder paragraaf 4 (bedrijfsvoering), Overzicht Overhead (pagina 98)

32 98 Paragraaf 4 Waarom ontbreken de uitgaven voor Het Nieuwe Werken en  Organisatieontwikkeling in het Overzicht Overhead? Deze uitgaven worden elders geboekt in de begroting. Zo is organsiatieontwikkeling 

bijvoorbeeld een los grootboeknummer (60400103) en dit budget ligt bij de directie

33 98 Paragraaf 4 Kunt u een specificatie geven van de post Arbeidsvoorwaarden? In de post arbeidsvoorwaarden zitten alle kosten die betrekking hebben op goed 

werkgeverschap en die ook deels in de cao verplicht zijn. Hierbij moet u denken aan 

contributie A&O fonds, BHV, IZA bedrijfszorgpakket, Bedrijfsarts, Jubilea, Juridische 

ondersteuning bij geschillend, kosten bezwaarcommissie, etc.
34 100 Paragraaf 5 Kunt u meerjarig aangeven welke extra formatie en kosten gemoeid zijn met het gebiedsgericht werken? Ten opzichte van de begroting van 2019 neemt het beslag van gebiedsgericht werken op de 

begroting af met €127.000. Zie ook het antwoord op vraag 35.

35 100 Paragraaf 5 Kunt u meerjarig aangeven hoe het gebiedsgericht werken binnen de reguliere formatie en programma's wordt 

doorgevoerd (een doorkijkje)?

Dat kunnen we op dit moment nog niet: twee bedragen zijn opgevoerd als bezuiniging: 

€50.000 van het inwoner initiatieven budget en €77.000 voor de voortzetting van de pilot (dit 

laatste bedrag was in de Voorjaarsrapportage/kadernota opgevoerd). Met minder budget zal 

het Gebiedsgericht werken meer vanuit de inhoudelijke teams vorm moeten krijgen. Hiervoor 

worden nu scenario's voorbereid.
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36 103 Paragraaf 6 Wat verklaart de meerjarige verschillen tussen de cashflow in de reguliere exploitatie in de tabel op blz. 103 en de 

structurele exploitatieruimte in de tabel op blz. 92?

De begroting is gebaseerd op systeem van baten en lasten. De tabel van blz. 103 op 

inkomsten en uitgaven. Een afschrijving is bijvoorbeeld een last maar in het jaar geen uitgaaf 

(de uitgaaf wordt gedaan bij de investering)

37 103 Paragraaf 6 Wat verklaart het verschil van 7,7 mln. tussen de investeringen exploitatie 2020 in de tabel op blz. 103 en de voor het 

jaar 2020 geraamde investeringen in het overzicht op blz. 118?

Het overzicht op blz. 118 betreft de  investringen die voor het jaar 2020 zijn gepland/moeten 

worden geautoriseerd (het overzicht budgettair neutraal zit daar overigens niet bij, wel in de 

VJ rapportage). In het overzicht van blz. 108 zitten ook de restant kredieten uit voorgaande 

jaren
38 103 Paragraaf 6 Wat verklaart het verschil van 51,2 mln. tussen de in de begroting 2019-2022 geraamde eindstand 2020 van 129,3 mln. 

en de in de begroting 2020-2023 geraamde eindstand van 180.5 mln.?

In de extra ''bijzondere'' avond van 10 oktober jl. is een notitie/memo uitgedeeld. Hierin staan 

de belangrijkste verklaringen van de hogere schuldquote in 2020. Waarschijnlijk heeft deze 

notitie en de technische vragen elkaar gekruisd. Wij verwijzen u vooralsnog naar deze notitie. 

Als hierover nog vragen zijn, dan horen wij dit graag
39 103 paragraaf 6 Onder 'NB' staat dat het uitgangspunt voor de hoogte van de leningportefeuille is geweest dat alles langlopend zal 

worden gefinancierd. 

A. Is dit ook het uitgangspunt geweest voor de schuldquote berekening?

B. Wat is de ervaring in de afgelopen vijf jaar geweest bij de realisatie van de financiering in het percentage begroot en 

gerealiseerd qua langlopende en kortlopende financiering?

C. Kan op basis hiervan een bandbreedte worden bepaald? Waarom wel / niet?

In de berekening van de schuldquote zit zowel lang als kort geld. De balansen en 

bijbehorende staten (waaronder leningen) zijn geprognosticeerde cijfers. Er wordt qua 

realisatie alleen lang geld aangetrokken als dit op dat moment ook nodig is. Er ligt een 

duidelijk verband met de overzichten gerealiseerde investeringen zoals jaarlijks in de 

Najaarsrapportage worden behandeld.Verder wordt aan de hand van de meerjarige behoefte, 

de stand van de rente en de verwachtingen de looptijd van de leningen bepaald

40 104 Paragraaf 6 Waarom is het renteomslagpercentage verlaagd van 3% naar 2%. Wat is daarvan het structurele effect op de 

programma's in de exploitatiebegroting?

De renteomslagpercentage is verlaagd omdat de marktrente nu al gedurende een langere 

periode lager is dan de rente omslagpercentage, hierdoor daalt het gemiddeld 

rentepercentage van de leningenportefeuille (zie tabel blz. 104). Het heeft nauwelijks effect 

op het saldo van de begroting omdat het verschil tussen omslagrente die aan de 

investeringen wordt toegerekend en de werkelijke rente op programma 7 wordt geraamd. 

41 107 Paragraaf 7 Het financieel inzicht in het domein IBOR geeft helder inzicht. 

A. Graag ontvangen wij de ontwikkeling van deze tabel in meerjarenperspectief (2021-2023)?

B. Kan een vergelijk worden gemaakt met het gekozen IBOR-scenario in de taskforce en de voorliggende ontwikkeling 

qua kosten?

C. Kan een toelichting gegeven worden op de verschillen hierbij?

D. Graag ontvangen wij inzicht in de afspraken die maken dat kosten voor IBOR ten laste van de exploitatie, ten laste van 

investeringen of ten laste van de rioolheffing worden gebracht.

A t/m C wordt meegenomen in de notitie investeringsplanning. D: Vervanging/ nieuwbouw is 

ten laste van investering, regulier onderhoud komt ten laste van de exploitatie. Van kosten 

van de reconstructies komt 35-55% ten laste van de rioolheffing.

42 117 Blijlage 1 Kunt u een gesprecificeerde onderbouwing geven van de begrote overhead in de jaren 2021 - 2022? Deze staat opgenomen op pagina 98.

43 135 Bijlage 2 Wat verklaart het verschil van structureel 45 tot 30 miljoen euro tussen de vaste materiële activa  geraamd in de 

meerjarenbegroting 2019-2022 en geraamd in de meerjarenbegroting 2020-2023?

In de extra ''bijzondere'' avond van 10 oktober jl. is een notitie/memo uitgedeeld. Hierin staatn 

de belangrijkste verklaringen van de hogere schuldquote in 2020. Waarschijnlijk heeft deze 

notitie en de technische vragen elkaar gekruisd. Wij verwijzen u vooralsnog naar deze notitie. 

Als hierover nog vragen zijn, dan horen wij dit graag
45 136 Bijlage 2 Wat verklaart het verschil van structureel 30 miljoen euro tussen de vaste schulden geraamd in de meerjarenbegroting 

2019-2022 en geraamd in de meerjarenbegroting 2020-2023?

In de extra ''bijzondere'' avond van 10 oktober jl. is een notitie/memo uitgedeeld. Hierin staatn 

de belangrijkste verklaringen van de hogere schuldquote in 2020. Waarschijnlijk heeft deze 

notitie en de technische vragen elkaar gekruisd. Wij verwijzen u vooralsnog naar deze notitie. 

Als hierover nog vragen zijn, dan horen wij dit graag
46 136 Bijlage 2 Kunt u een meerjarenoverzicht geven van de garant en borgstellingen? Dit onderwerp wordt bij de jaarrekening toegelicht onder toelichtingen op de balans

47 123 bijlage 3 Kunt u onderbouwen of de onttrekkingen uit de Algemene Reserve voor Het Nieuwe Werken nog nodig zijn? Waarom 

ontbreken de onttrekkingen voor Het Nieuwe Werken bij de incidentele lasten (bijlage 4)? Waarom ontbreken de 

'incidentele' uitgaven voor Het Nieuwe Werken in het Overzicht overhead op blz. 98?

De onttrekkingen voor het Nieuwe Werken zijjn gebaseerd op het raadsbesluit van 23 juni 

2016. Dit raadsbesluit betreft onttrekkingen over meer dan 3 jaar en is daarom niet 

opgenomen bij de incidentele lasten.

48 126-131 bijlage 3 Kunt u voor de jaren 2020-2023 een staat van (begrote) kapitaallasten verstrekken (in bedragen, dekking binnen de 

meerjarenbegroting en onderwerpen)?

De zullen wij bij de beantwoording meesturen

nageko

men

35 3 Onder 3.8.1.7. Kunt u aangeven van de abcd methodiek inhoudt en in hoeverre deze afwijkt van de NLMP methodiek? ABCD (Assets Based Community Development) is een familie van aanpakken van 

wijkontwikkeling/buurtinitiatieven, die ervan uit gaat dat een inclusieve buurten, gebouwd zijn 

op de talenten en interesses van de gehele diversiteit aan inwoners. Traditioneel zijn 

initiatieven/wijkaanpakken gebaseerd op de problemen en tekortkomingen in een wijk. Dit 

resulteert er vaak in dat inwoners in een buurt afhankelijk worden van professionals. En dat 

uitsluiting wordt versterkt. ABCD wil dit tegengaan.
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1 5 Ook wordt bekeken op welke wijze de inkomsten vergroot kunnen worden -> waar wordt aan gedacht? 

Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken of we subsidies kunnen ontvangen voor 

bijvoorbeeld infrastructurele werken. ZIe voorbeeld bodemdaling AGW.  Andere opties zijn 

kijken naar tarieven en belastingen.

2 8

A. 2. 

onvermijdbare 

uitgaven tabel 1e rij (P&O op orde), kan dat niet gewoon een tandje minder? 

Het betreft hier verplichte kosten die wij conform cao dienen over te maken aan ons 

personeel. Bij de groei van de gemeente met meer personeel door de decentralisaties zijn de 

kosten reis en verblijf, opleidingen, en reiskosten woon- werkverkeer nooit meebegroot, maar 

de gemaakte kosten werden in de jaarrekening achteraf verwerkt. De kosten zijn nu 

inzichtelijk en aan de voorkant goed inbegroot.
3 11 Bezuiniging 

economie 

Betreft dit de 6/9 hectare schuifruimte waar we naar op zoek zijn? Ja en heeft daarnaast betrekking op de Herstructurering van bedrijventerreinen

4 12 A. 2. 

bezuinigingen

Bredius aanwijzen als Landgoed. Wat zijn daar de gevolgen van voor Bredius en voor de gemeente? De beheerbijdrage vanuit IBOR kan omlaag.  Hoeveel precies weten we nog niet, dit is 

afhankelijk van de financiele bijdrage van het Rijk. Voor het uitvoeringsniveau van het 

onderhoud heeft het geen gevolgen. 

5 12 A. 2. 

bezuinigingen

Luchtfoto’s -> kan dit niet helemaal worden afgeschaft? Voldoet iets als Google Earth niet? Nee, luchtfoto's zijn nodig voor de volledigheid van de BAG en WOZ. Daarnaast worden ze 

voor de Basisregistraties en andere processen gebruikt. Google Earth voldoet niet. We 

hebben luchtfoto's van hogere kwaliteit en een formaat nodig om hieruit te kunnen tekenen 6 13 Schuldquote Kan er een historisch overzicht gegeven worden van de afgelopen 15 jaar, met begrote en uiteindelijke schuldquote? Neen, de schuldquote is pas sinds 2017 voorgeschreven

7 13 Niet gekozen 

bezuinigingen 

Kan onderbouwd worden (per niet gekozen bezuiniging) waarom de niet gekozen bezuiningen een te grote impact 

hebben en tot onomkeerbaare besluiten leiden? Concreet voorbeeld: waarom heeft het versoberen van recreatie en 

citymarketing een grotere impact dan bezuinigen op budget ondermijning?

Wij hebben vooral gekeken naar bezuingingen die het voorzieningenniveau aantasten/welke 

niet of zeer moeilijk terug te draaien zijn

8 13 Niet gekozen 

bezuinigingen 

Wat is het gevolg als we uit Beware stappen? We zijn als germeente Woerden niet groot genoeg om alle ontwikkelingen op het gebeid van 

ICT en digitalisering te kunnen volgen. Samenwerking met andere gemeenten is 

noodzakelijk. Als we uit Beware stappen zullen we een ander samenwerkingverband moeten 

zoeken.
9 16 Vertrouwen, 

draagvlak, 

participatie

'geven we bewonersparticipatie concreter invulling” -> hoe dan? De belangrijkste manier om dit te bereiken is door de informatie over participatietrajecten 

beter te ontsluiten en de organisatie daarvan te laten leren. Aan het einde van 2019 stellen 

we hiertoe een plan van aanpak vast. 

10 22 Specificatie 

taakvelden 

1.1 vanwaar de fluctuaties in de jaarschijven? Zit in het onderdeel vastgoed. De fluctuaties komen door het meerjaren 

onderhoudsprogramma van de brandweerkazernes.

11 23, 24 regionaal 

probleem is met 

het verkeer (p. 23)

Op blz 23 wordt gesproken over een regionaal probleem ten westen van Woerden. Is er geen regionaal probleem ten 

oosten van Woerden?

In deze alinea gaat het specifiek over Woerden-West, de problematiek die daar speelt en wat 

we daaraan gaan doen. Verderop in de tekst wordt gesproken over Woerden-Oost.

12 24 "regionale 

verkeersstromen 

langs Woerden-

West"

Wordt er ook aan de slag gegaan met de regionale verkeersstromen Woerden-Oost? Onder de paragraaf Vervolg op Verkeersvisie 2030 sub d op pagina 24 staat 'We bekijken 

hoe we de ontsluiting van Woerden-Oost verder kunnen vormgeven'. Daarin worden ook de 

regionale verkeersstromen betrokken. 

13 24 d. Wordt de herstructurering/schuifruimte, mogeiljke nieuwe bedrijfsgebieden waarop voorkeursrecht ligt en toekomstige 

woningbouw hierin nadrukkelijk meegenomen?

Nee

14 24 d. Wordt de herstructurering/schuifruimte, mogeiljke nieuwe bedrijfsgebieden waarop voorkeursrecht ligt en toekomstige 

woningbouw hierin nadrukkelijk meegenomen?

dubbel: zie vraag 13

15 24 laatste zin 

"plannen van 

aanpak"

Welke concrete plannen van aanpak worden hier bedoeld? Het geldende beleid wordt geactualiseerd en daarna wordt dit vertaald in uitvoeringsplannen.

16 25 B.2.2.1 Wat wordt bedoeld met robuuste westelijke ontsluiting? Daarmee wordt een alternatieve route bedoeld voor de route Boerendijk / Jozef Israelslaan.

17 26 2.7.1.1 Wordt er alleen op communicatie ingezet? Worden er geen scherpere financiele prikkels ingezet dan de huidige? Naast communicatie richten we ons op snelle service met hoge kwaliteit bij meldingen en  

onderzoek naar verbetering faciliteiten afvalinzameling. Het komende jaar wordt ingezet op 

het terugdringen van GFT-afval dat bij het restafval zit. Uit sorteeranalyses blijkt dat nog ruim 

30% (gewicht) van het restafval uit GFT bestaat. Inzetten op scherpere financiële prikkels is 

voorlopig niet aan de orde vanwege negatieve effecten. 

Fractie: CUSGP
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18 27 Eigen indicatoren Ontsluitingsweg Harmelerwaard -> in hoeverre is dit nog noodzakelijk? En is dit onontkoombaar? Tuinbouwgebied Harmelerwaard is slecht ontsloten. Hierdoor zijn er gevaarlijke 

verkeerssituaties op de weg Harmelerwaard en in de woonwijk Leidsche Rijn (met name 

rondom de Liesgrassingel). De gemeente heeft aanzienlijke financiële bijdragen ontvangen 

van zowel de gemeente Utrecht als de provincie Utrecht om de beoogde ontsluiting te 

realiseren. Het niet realiseren van de ontsluiting heeft tot gevolg dat de gevaarlijke 

verkeerssituaties blijven bestaan. Een dergelijk besluit zal daarnaast grote bestuurlijke 

impact hebben in de relatie van de gemeente met zowel de gemeente Utrecht als de 

provincie Utrecht. 
19 27 Economische 

promotie

Waarom wordt de economische promotie substantieel verlaagd in 2020 en verder? In toelichting op pagina 28 staat deze verschuiving in het budget 3.4 nader toegelicht. Echter 

het gaat niet om "Eenmalige verschuiving budget naar taakveld 3.3 elektr. Rijden" maar om 

de eenmalig verhoging van het budget (€100.000) voor Coordinatie Binnenstad / programma 

Woerden Vestingstad in 2019.
20 27 taakvelden Parkeren Baten staat niets vermeld. Geen inkomsten? De inkomsten staan vermeld onder parkeerbelasting. Dit staat vermeld in de paragraaf lokale 

heffingen. 

21 28 Verschillenanalys

e

5.7 hogere loonkosten toerisme -> graag uitleg waar dit door komt. Dit heeft te maken met een actuelere toerekening van uren aan dit taakveld.

22 44 B.4.4.2.1 Duurzaamheidslening en subsidie blijft dat bestaan? Ondanks de bezuinigingen? Ja

23 46 Economie en 

recreatie 4.9.1

Nijverheidsbuurt -> wordt hier Kamerik of Zegveld bedoeld? Moet Nijverheidsweg (Kamerik) zijn in plaats van Nijverheidsbuurt (Zegveld).

24 49 Specificatie 

taakvelden 

5.4 Musea, waarom in 2020 een hoger bedrag? Op basis van het meerjaren onderhoudsprogramma zijn er in 2020  meer kosten geraamd 

voor onderhoud aan het Stadsmuseum Woerden.

25 49 Verschillenanalys

e

5.3 hogere kosten Klooster -> zij zijn toch eigenaar, vanwaar hogere kosten voor gemeente? De gemeente is eigenaar.

26 51 Onderwijs VVE educatie, aantal uren van 10 naar 16, wie financiert dit? De gemeente. De uitbreiding van uren is een wettelijke verplichting. 

27 52 B.5 Relatief verzuim. Hoe moet je dat lezen? Wat is het verschil tov absoluut verzuim? Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat 

ingeschreven, maar zonder geldige reden afwezig is en/of te laat komt.  Is een leerplichtige of 

kwalificatieplichtige leerling niet ingeschreven bij een school, dan is dat absoluut verzuim. Uit 

recente cijfers van waarstaatjegemeente blijkt dat er een positieve afwijking van relatief 

verzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde is (14,21 Woerden t.o.v. 23,28 Nederland).

De meest accurate cijfers met betrekking tot leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten 

kunt u vinden in de staat van Woerden 2019 en het jaarverslag van RBL.

28 55 Wettelijk 

verplichte 

indicatoren 

Nieuwbouwwoningen -> graag een overzicht van de laatste 15 jaar gepland en gerealiseerd Er kan geen tabel opgenomen worden in deze beantwoording, daarom geven wij u de 

gemiddelde nieuwbouwopleveringen van de afgelopen 13 jaar: 186 woningen. Er is geen 

overzicht beschikbaar van het aantal woningen dat jaarlijks gepland stond omdat er 

gemonitord wordt of het streefaantal gehaald wordt.
29 63 Parkeerbelasting Wat is de onderbouwing voor de dalende (begrote) lasten? In de toelichting is onder Nb2 aangegeven waardoor de exploilasten van parkeergarage 

Defensie-eiland niet doorwerken in de parkeerbegroting. De overige lasten van 

parkeergarage Defensie-eiland zijn in 2019 waarneembaar, maar dit effect wordt in 2020 

teniet gedaan door de lagere kapitaallasten in Castellum in verband met lagere renten en 

wijziging BBV. De baten van Defensie-eiland zijn laag ingeschat, vanwege het teveel aan 

parkeerplaatsen op de parkeerbalans (80 i.p.v. de benodigde 25). Aan het eind van 2019 

moet blijken of deze inschatting terecht is. In de begroting van 2021 e.v. wordt dit bedrag op 

basis van ervaringscijfers bijgesteld. 
30 66 Teruggaaf 

afvalheffing  

Teruggaaf afvalheffing -> kan dit niet eenvoudiger, minder stappen enz? Dit is mogelijk, maar technisch niet noodzakelijk. Afhankelijk van de wijze waarop men zou 

vereenvoudigen, zal de hoogte van de teruggave stijgen of dalen.

31 67 Rioolheffing Hoewel er een kostendekkendheidsgraad van 100% is, is er wel een verschil van 14.000,-. Waarom wordt dan alsnog 

een storting gedaan in de voorziening riolering (2020) en waar is dit bedrag op gebaseerd? Waar vindt de ontrekking van 

14.000,- plaats? 

Er wordt geen storting gedaan maar een onttrekking. De lasten zijn hoger dan de baten. 

Riolering is een gesloten circuit. Overschotten op exploitatie riolering worden gestort en 

tekorten worden onttrokken. Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Waterbeleidsplan wordt 

altijd gekeken of de meerjaren stortingen cq onttrekkingen nog toereikend zijn. In de 

komende 3 jaren vindt een onttrekking plaats en miv 2023 weer een storting. Zie ook 

antwoord bij vraag inloopavond kamer Financien.
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32 67 Leges 

burgerzaken

Afname baten paspoorten -> staat daar geen afname van de lasten tegenover, geen handelingen meer toch? A.g.v. het verruimen van wettelijke taken bij burgerzaken waarvoor geen leges in rekening 

gebracht mogen worden (o.a. registratie doorgeboren kindjes, registratie transgenders) zijn 

de lasten hoger dan de baten.

33 68 Havengelden Ligplaatsen lange wachttijd, wat kunnen we daar aan doen? Het aantal ligplaatsen in de Singel is gelimiteerd.  Op basis van het in 2014 door het college 

en raad vastgesteld beleid, inzake de renovatie van de Singel,

34 69 Omgevingsvergun

ningen

Activity based costing -> graag meer uitleg hierover. Bij activity based costing is gekeken hoeveel vergunningaanvragen we gemiddeld krijgen per 

jaar en hoeveel tijd de vergunningverlener kwijt is per soort vergunningsaanvraag. Dit geeft 

een reëel beeld van de kostendekkendheid van de leges. Voorheen werd het begrote 

personeelsbudget als lasten genomen van de kostendekkendheid. Dit zorgde ervoor dat er 

meer lasten werden meegenomen.
35 72 Verbonden 

partijen 

Verbonden partijen -> ik mis Cumulus/Inwonercloud, klopt dat? Nee, Cumulus/Inwonerscloud is geen verbonden partij.

36 74 Verbonden 

partijen 

RHC -> geen risico benoemd, maar is verkorting overbrengingstermijn geen risico? Vooralsnog wordt hier geen specifiek risico aan toegedicht.

37 104 Leningen Lening uit 2011 (ik meen voor overname Sluis gebouw?) wat is looptijd en kan deze lening niet beter worden 

overgesloten?  (Idem met alle leningen boven 1,5%)

Regelmatig wordt bezien of geldleningen niet kunnen worden overgesloten. Het probleem is 

echter dat er een boeterente betaald moet worden vanwege de rentederving door de bank. 

Oversluiten om die reden heeft dan ook meestal geen zin

38 124 Bestemmingsrese

rve

Reserve IBOR -> ik meen dat we geen “ potjes” meer zouden aanhouden? Kan deze niet worden opgeheven? In de bezuinigingen, blz. 11 wordt reeds voorgesteld om de IBOR reserve op te heffen
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1 algemeen

In de tabellen is opgenomen een kolom met als header 2019. Wat zijn deze cijfers: Begroting 2019 of laatste prognose 

2019? En sluit die laatste dan aan op najaarsrapportage?

Het jaar 2019 staat voor begroting na wijziging. In dit geval na de Voorjaarsrapportage. De 

Najaarsrapportage is opgesteld na de samenstelling van de begroting en zit daar dus niet in 

verwerkt

2 algemeen

Wat is het totaal voordeel in de begroting van de lagere rente en wijziging BBV? En de verdeling over de programma's? In de Najaarsrapportage 2019 is het voordeel voor de afschrijvingen in 2019 opgenomen. 

Zoals in een vorige technische vraag is beantwoord, heeft de wijziging van de lagere 

renteomslag nagenoeg geen gevolgen voor de begroting. De gevolgen van de wijziging van 

de BBV per programma is niet op korte termijn leverbaar en zal veel tijd vergen. Het betekent 

dat van de huidige staat van investeringen een ''spiegel'' gemaakt moet worden van de 

situtatie vóór wijziging van de BBV

3 algemeen

Graag willen we inzicht in de effecten van de overhevelingen tussen de programma's. Dus wat zijn de bedragen die tussen 

de programma's geschoven worden in een matrix zodat zichtbaar wordt waar lagere en hogere kosten voor een 

programma het gevolg zijn van verschuivingen.

Wij herkennen de vraag niet, ook niet vanuit de inloopavond donderdag jl. In de analyses 

worden afwijkingen toegelicht. Een nadere detaillering vergt erg veel tijd en kunnen wij dan 

ook niet leveren

4 12 Algemeen

Wat wordt bedoelt met 'gevel tot gevel' bij het schoonhouden van lichtmasten? Dit gaat over het intergrale onderhoudscontract van de openbare ruimte (dus wat zich tussen 

de gevels bevind in eigendom van de gemeente)

5 13 algemeen

Overzicht niet gekozen bezuinigingen. In de kolom voor 2020 staat op veel regels een '0'. Wat is de betekenis daarvan? 

Wordt er niet bezuinigd? Maar wat is dan de betekenis van de getallen in deze tabel (ook van de andere jaren): zijn dat de 

bezuinigingsopbrengsten?

Als er in 2020 0 staat, dan betekent dit dat er in 2020 nog niet wordt bezuinidigd. In de 

meeste gevallen komt dit omdat dit niet realistisch is, danwel dat je een overgangsperiode in 

acht moet nemen (bij subdidies)

6 14 algemeen

De mei circulaire geeft een plus. Betreft deze hogere bijdrage ook een vergoeding voor de CAO en de inflatie? In de mei circulaire zit in het acres een vergoeding voor loon- en prijsstijging. Dit wil niet 

zeggen dat dit ook voldoende is en bovendien kan dit door mutaties op andere posten weer 

teniet worden gedaan. Bjvoorbeeld: er zit een verhoging in voor lonen, maar het rijk geeft op 

andere posten weer minder uit.

7 algemeen

Graag ontvangen we een overzicht van het aantal FTE's in dienst van de gemeente met een verdeling naar de 

programma's. Deze vraag is om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de financiele overzichten in relatie tot de 

doelen.

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid  1,5 milj 

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer  4 milj 

3. Sociaal domein  4,5 milj 

4. Cultuur, economie en milieu  1,15 milj 

5. Sport en Onderwijs  0,95 milj 

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen  3,2 milj 

7. Algemene inkomsten  0,3 milj 

 

Loonkosten overhead eigen personeel  8 milj 

Oudewater (DVO)  3,8 milj 

Oudewater (regeling)  0,27 milj 

Projecten  1.4 milj                                                                                                                  

Deze bedragen konden redelijk snel uit het systeem worden gehaald. Aantallen in FTE's 

vragen om een verdere inzet

8 17 1

De telefonische bereikbaarheid zal eind 2020 95% bedragen lezen wij als resultaat. Wat is het huidige percentage? De telefonische bereikbaarheid van het nummer 14 0348 is op dit moment 91,6%. 

Voorgaande jaren is dit hoger geweest, maar a.g.v. langdurige uitval door ziekte en veel 

inhuurkrachten is het percentage voor 2019 lager.

9 18 1

Het aantal meldingen van jeugoverlast blijft gelijk of neemt af lezen wij als resultaat. Wat is het aantal 2017/2018? Het aantal meldingen van jeugdoverlast bedroeg in 2017: 233 en in 2018: 201. In de eerste 

helft van 2019 is het aantal melding m.b.t. jeugdoverlast gestegen met 25%, van 89 

meldingen in de eerste helft van 2018 naar 111 meldingen in de eerste helft van 2019. Er 

wordt veel geïnvesteerd in jeugdoverlast door de samenwerking op te zoeken met 

jongerenwerk (in de ramadanmaand) en de BOA's. Echter neemt het gebruik van lachgas 

onder jeugd toe en dit zorgt voor een stijging in het aantal overlastmeldingen. 

10 18 1

Er wordt gesproken over PGA, is het correct aangenomen dat dit inwoners (en dus niet ook bezoekers) zijn van onze 

gemeente waar wij een Persoons Gerichte Aanpak voor inzetten? De afkorting PGA wordt namelijk nergens nader 

toegelicht.

Dat klopt. De PGA is gericht op inwoners van de gemeente Woerden. Het gaat hier om 

inwoners die veelvuldig in aanraking komen met politie, te maken hebben met 

multiproblematiek en veelvuldig de openbare orde verstoren.

Fractie: D66 Woerden
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11 19 1

Bij de inspanningen 2020 met nummer 1.5.1.1. wordt een overzicht van acties weergegeven. Kan onderscheid gemaakt 

worden tussen nieuwe acties en acties die voortgezet worden?

De acties die hier benoemd staan betreffen allen acties uit het tweejarig uitvoeringsplan 

integrale veiligheid 2019-2020, dat voortkomt uit het vierjarig integraal veiligheidsplan dat 

door de raad is vastgesteld. Dit zijn dus allen voorgezette acties, in lijn met het (meerjarig) 

veiligheidsbeleid.

12 19 1

Wat zijn besmettingsbrieven? Dit zijn brieven die inwoners ontvangen om ze te informeren en te attenderen dat er o.a. 

inbrekers actief zijn bij hun in de wijk. In deze brieven worden de inwoners gevraagd om alert 

te zijn, de politie te bellen bij verdacht gedrag en ontvangen de inwoners tips om hun 

woningen te beschermen. 
13 21 1 Zijn de streefwaardes 2022 (nog) niet bekend of is de inhoud van deze kolom uit de tabel per abuis weggevallen? De streefwaardes voor 2022 zijn nog niet bekend.

14 22 1
Welke lasten kunnen worden toegeschreven aan camerabewaking en welke aan cameratoezicht? En welke van deze 

kosten zijn een contractuele verplichting en voor hoe lang?

Bij Tournoysveld is cameratoezicht. Dit kost € 20.000 per 6 maanden. Bij het stationsgebied 

betreft het camarabewaking. Dit kost € 4.000 per jaar. 

15 23+25 2

Het Verkeersmaatregelenplan zou mogelijk eind 2019 naar de raad komen, nu lezen wij 'de komende periode' (en dat is 

dus 2020) en 'deel 1 (2021)'. Op welke termijn kunnen wij het plan verwachten?

Het Verkeersmaatregelenplan wordt tbv  de Voorjaarsrapportage aangeleverd, zodat de raad 

dit stuk kan gebruiken om voor 2021 in de begroting budget beschikbaar te stellen. 

16 24 2

Het invoeren van 30km-zones in wijken blijkt slechts te werken als de straten ook als zodanig zijn ingericht. Kunt u 

aangeven of het hier het aanwijzen van zones en plaatsen van borden betreft, of beoogt men ook de openbare ruimte 

fysiek aan te passen?

In sommige gevallen volstaat het om alleen bebording te plaatsen, in andere gevallen 

moeten er infrastructurele maatregelen getroffen worden. We liften waar mogelijk mee op 

reconstructiewerkzaamheden van IBOR.

17 26 2

Is de streefwaardes (nog) niet bekend of is de inhoud van deze cel uit de tabel per abuis weggevallen? Het betreft geen wettelijke verplichting, maar wensambities die in het Landelijke 

Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) zijn opgenomen. Deze ambities hebben betrekking op de 

hoeveelheid restafval die per inwoner aangeboden woden. Deze ambities zijn: 2020: 

100kg/inwoner 2023: 30 kg/inwoners 2050: 0 kg/inwoner

18 29 3
We hebben aandacht voor toeleiding werk statushouders. Waar is de verantwoordelijkheid belegd voor de resultaten: is 

dat Ferm Werk of de gemeente?

Dit is belegd bij Ferm Werk.

19 29 3

Mantelzorgers. Aangegeven is 'we gaanondersteuning bieden…". In voorgaand jaar is dit thema ook omarmd. Wat is al 

gedaan en wat gaat in 2020 extra gedaan worden?

De mantelzorgondersteuner maakt vanaf 2020 onderdeel uit van de teams van 

WoerdenWijzer, daardoor kan mantelzorgondersteuning gerichter worden ingezet en breder 

worden geborgd, bij alle consulenten, als onderdeel van het ondersteuningsplan. Ook is 

hierdoor een nog betere samenwerking en meer integrale aanpak mogelijk. Specifiek is er 

aandacht voor mantelzorgwaardering, en per jaar is er extra aandacht voor een specifieke 

doelgroep. 

20 30 3

Innovatiebudget: 'duurzaam pilots kunnen worden ondersteund en nieuwe woonconcepten kunnen ontstaan". 

Betekent'duurzaam' dat de ondersteuning blijvend is? Hoe verhoudt dit zich tot dat wat de intentie ie van 'pilot': uitproberen, 

evalueren en dan besluit nemen over regulier vervolg of stoppen? Welke andere, dan 'woonconcepten' pilots worden 

bedoeld?

Nee, het is de intentie van het college om duurzaam (blijvend) transformatie te ondersteunen 

en maakt daar structureel ruimte voor vrij in het coalitieakkoord. Dit kunnen verschillende 

(tijdelijke) projecten zijn. Naast de woonconcepten ondersteunt dit budget het sociaal werken 

in de wijk.

21 31 3

Uitvoering regionaal transformatiefonds, transformatietrajecten die gesubsidieerd zijn door het Rijk': Bedoelt u hiermee 

maatschappelijk effect 3.11? Hoeveel subsidie krijgt de gemeente Woerden in 2020 voor deze uitvoering? Welke 

indicatoren worden geraakt door deze transformatie?

Nee, het verwijst niet naar 3.11, maar het betreft het regionale transformatiefonds Jeugd voor 

de regio Utrecht West. Het fonds is toegewezen aan de regio en niet aan de deelnemende 

gemeenten, zoals Woerden.

22 32 3

Nieuwe teams van Woerden Wijzer (inclusief casemanager) zijn in 2020 operationeel. De effecten zijn daarvan 

opgenomen in de resultaten. Graag wil ik weten wat de kosten waren van de werkorganisatie van Woerden WIjzer in 2019, 

2018 en wat dit in begroting 2020 is.

Een dergelijk overzicht is niet voorhanden. Dat komt doordat de formatie van Woerden Wijzer 

is verdeeld over de taakvelden. Per taakveld worden er personele lasten boekhoudkundig 

doorbelast, maar in die doorbelasting is niet nader uitgewerkt welk deel moet worden 

toegeschreven aan de eenheden van Woerden Wijzer. Als aanvulling op uw vraag: voor de 

implementatie van casemanagement stijgen de personele lasten van 2019 op 2020 met ruim 

500K.

23 37 3

"Omgeving van de statushouders is op orde". Hoeveel inzet van ambtelijke organisatie en hoeveel € is begroot in 2020 

voor deze inspanningen?

In de begroting is de ambtelijke inzet niet gekoppeld aan concrete projecten, tenzij het 

externe inhuur betreft. Dat is hier niet het geval. Wel wordt de inzet van de ambtelijke 

organisatie jaarlijks onderbouwd. We verwachten dat 1 medewerker (0,8 fte) zich bezighoudt 

met het vraagstuk over statushouders.

24 38 3

Op de wettelijk verplichte indicatoren is de kolom 'streefwaarde' leeg. Kunt u aangeven waarom dat is? De streefwaarden zijn niet bekend. Echter, als je kijkt naar de landelijke cijfers en de cijfers 

voor Woerden, dan scoort Woerden op alle waarden beter dan het landelijk gemiddelde voor 

het Sociaal Domein. De streefwaarde zou dus minimaal hetzelfde niveau moeten blijven.

25 40 3
De regel 'lagere en hogere doorbelasting loonkosten', kunt u aangeven wat de betekenis daarvan is? Waarom is het lager 

of hoger, en wat is doorbelasting? Waarvan wordt doorbelast?

Op grond van de urenramingen vindt vanuit de zgn . Kostenverdeelstaat een doorbelasting 

van loonkosten plaats.
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26 40 3

Hogere kosten van FermWerk: wat is de reden dat deze kosten €242.000 hoger zijn? Graag de reden hiervoor, zodat deze 

reden ook onderdeel wordt van de gemeentebegroting.

De stijging is het gevolg van de vastgestelde begroting van de gemeenschappelijke regeling. 

Deze stijging van de kosten hebben met name betrekking op de WSW en de participatie. Zie 

raadsbesluit 19r.00391

27 40 3

Kunt u aangeven wat de reden is van de stijging op de regel extern personeel (maatwerk/herz. Welzijn) en het vervallen 

van het incidenteel budget personeel.

In 2019 is er personeel vanuit Welzijn Woerden overgenomen door WoerdenWijzer ivm de 

invoering van casemanagement en de samenstelling van sociale teams. Het betreft de 

welzijnscoaches en mantelzorgondersteuner. Daarnaast is voor de invoering van het 

casemanagement extra personeel geworven. Het betreft echter geen extra extern personeel 

(inhuur). De kosten zijn op deze post geboekt omdat de personele begroting reeds gesloten 

was. Daarom is deze post geboekt op extern personeel. Er wordt dus niet daadwerkelijk 

meer ingehuurd. Het vervallen van het incidenteel budget personeel betreft het einde van het 

incidentele implementatiebudget casemanagement. Vanaf 2020 is deze post opgenomen in 

de reguliere personele lasten.

28 41 4

Wij lezen 'we zetten extra ambtelijke capaciteit in, in de vorm van duurzaamheidsambassadeurs'. Wat was deze capaciteit 

in 2019, en wat wordt dat in 2020 en verder?

De tekst “we zetten extra ambtelijke capaciteit in, in de vorm van 

duurzaamheidsambassadeurs” komt uit het coalitieakkoord. De begroting 2019-2022 ging 

voor duurzaamheid uit van €200.000 extra in 2020 tov 2019, oplopend tot  €400.000,-  in 

2022 en verder. Met het naar beneden bijstellen van het bedrag als gevolg van de 

bezuinigingen zal de extra inzet ook naar beneden bijgesteld worden.

29 42 4

"Snelle internetverbindingen zijn van belang voor de economie en leefbaarheid in het buitengebied." Ook in de kernen kan 

echter lang niet overal gebruik gemaakt worden van bijv. glasvezelverbindingen. Is hier ook aandacht voor door bijv. een 

marktpartij te stimuleren?

Regelgeving op het gebied van mededinging en staatssteun beperkt de mogelijkheden van 

de gemeente om marktpartijen te stimuleren. In gebieden waar al breedbandinternet 

(coax/kabel óf glasvezel) aanwezig is, heeft de gemeente nauwelijks mogelijkheden om de 

aanleg van glasvezel te stimuleren. In (grote delen van) het buitengebied is geen 

breedbandinternet aanwezig, waardoor de gemeente hier meer mogelijkheden heeft om de 

aanleg van glasvezel te stimuleren. Daarnaast is de situatie in het buitengebied op dit 

moment het meest nijpend en dus ook het meest urgent.  

30 43 4
Meer Muziek in de Klas uitbreiden met maximaal 7 scholen lezen wij als resultaat, hoeveel scholen zijn nu deelnemer? Op dit moment nemen 3 scholen deel: Margrietschool, Andersenschool, R. de Jagerschool  

31 44 4
4.4.2: er wordt gesproken over reductie t.o.v. 2015. Kan inzicht gegeven worden in de cijfers van 2015 (de waarde waar 

tegenover we dus resultaat afzetten), en de resultaten in 2016, 2017 en 2018?

De raad wordt hierover in Q2 2020 geinformeerd.

32 28 2
5.7: de overheveling van verkeer naar spelen ( € 60.000) heeft een plus. Is dat correct? De titel lijkt te duiden op een min 

post voor programma 2.

Het is een overheveling van taakveld 2.1 verkeer -60.000 euro naar taakveld 5.7 Spelen + 

60.000 euro. Per saldo dus budgettair neutraal effect binnen programma 2.

33 56 6

Hogere loonkosten omgevingsvergunningen ( € 286.000) worden die gedekt door hogere opbrengsten? Zichtbaar is op 

pag 62 dat de baten afnemen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Legesinkomsten ademen feitelijk mee met het aantal en soort omgevingsaanvragen in het 

betreffende jaar. Meer (complexe) aanvragen, betekent over het algemeen meer inkomsten. 

Echter minder inkomsten betekent niet automatisch minder aanvragen. Oorzaak hiervan ligt 

in het feit dat de meeste leges via de grote projecten worden ontvangen. De 

basishoeveelheid werk ligt ieder jaar over het algemeen gelijk. Bij het ontbreken van een 

aantal projecten ontstaat er een 'gat' in de begrote inkomsten. Het ene jaar ontvangen we 

meer leges dan begroot, het andere jaar minder. Kortom, het gemiddelde over 5 jaar is 

gemakkerlijker te berekeken dan per jaar een 'schatting' te doen. 

34 58 7

Wettelijke indicatoren: graag ontvangen wij een definitie van de woonlasten die genoemd is in de titel van de indicator. En 

graag ook de vergelijkende cijfers: 2018 en 2020.

Onder woonlasten valt de OZB,rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten van 2020 

zijn nog niet bekend. Voor 2018  was dit voor eenpersoonshuishoudens € 686 en voor 

meerpersoonshuishoudens € 720.
35 58 7 Zijn de streefwaardes 2022 (nog) niet bekend of is de inhoud van deze kolom uit de tabel per abuis weggevallen? De streefwaardes 2022 zijn nog niet bekend.

36 59 7 Begrotingsruimte ( € 1,5 mln). Wat wordt hiermee bedoeld? Begrotingsruimte betekent saldo begroting, dus hier verschil in saldo begroting

37 62 7

In de tabel van de lokale lastendruk is de hondenbelasting niet verhoogd. Hoe kan het zijn dat we recent een overzicht 

kregen waar de hondenbelasting niet kostendekkend was en nu wel? Klopt het dat de verhoging die eerder is toegezegd 

niet is meegenomen in dit staatje?

In het kostendekkende overzicht zijn lasten zoals handhaving en toezicht, maaiwerk en 

investeringen in hondenuitrenvelden niet meegenomen. Volgens de begrotingsvoorschriften 

worden deze op andere functies geboekt en/of verwerkt in voorgaande boekjaren. Om de 

lasten van het hondenbeleid echt kostendekkend te maken worden deze lasten wel 

toegerekend. De voorgestelde verhoging is nog niet meegenomen in de tabellen van de 

paragraaf lokale heffingen.

38 63 7
De stijging van de opbrengst OZB voor hoeveel volgt die uit de tariefstijging en voor hoeveel uit de groei in aantal 

woningen?

In de opbrengst OZB is uitgegaan van € 15.577 voor de areaaluitbreiding (groei in aantal 

woningen)
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39 66 7

Stijgende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen vragen een stijging van de heffing van 1% (boven 

inflatie). Waar zijn de investeringen die bedoeld worden opgenomen in de begroting? Hoe verhouden die zich tot de keuze 

die gemaakt is op pag 94 : de investeringspauze? Wat is het voordeel van de verlaging van de rentelasten 3% - 2% op de 

kapitaallasten die behoren bij deze rioolheffing?

De investeringen staan op p107 van de begroting. Deze zijn bedoeld voor rioolvervanging die 

tegelijkertijd met reconstructie van de weg oploopt. Op p13 is benoemd dat de investeringen 

voor verharding een uitzondering zijn op de investeringspauze. Lagere rente heeft voor 

rioolheffing geen gevolgen omdat het een '' gesloten systeem'' is. 

40 68 7
Rechten: Op de 'rechten' wordt totaal een verlies geleden van meer dan € 1 mln. In welk programma is dit verlies 

ondergebracht?

in verschillende programma's. Burgerzaken prog.1, begraven prog.2, markten prog.4.

41 85

Graag krijg ik inzicht in het verloop van de onbenutte belastingcapaciteit. Ten opzichte van 2018 is deze € 140.000 lager. 

Waaruit bestaat dat verschil? Tussen 2018 en B 2020 is sprake van een verhoging van de OZB tarieven. Het effect 

daarvan zou nl. hoger zijn dan 140.000. Welke effecten zijn er nog meer naast de verhoging van de tarieven?

De onbenutte belastingcapaciteit heeft onder andere ook te maken met de waarde van de 

woningen en de autonome groei van het areaal

42 94
Investeringen op het gebied van openbare ruimte waarvan de voorbereiding in gevorderd stadium is vinden tijdens de 

investeringspauze wel doorgang. Om welk bedrag aan investeringen gaat dit?

Dit wordt behandeld bij de notitie investeringsplanning in december/ januari.

43 96
personele aantallen: hoeveel van de kosten van de personele lasten worden geactiveerd (komen ten laste van de 

investeringen)?

3,1 miljoen inclusief overhead

44 96

De loonkosten bedragen 29 mln. Op pagina 98 is aangegeven dat € 13,2 mln kosten personeel is dat toegerekend wordt 

aan "Overhead". Graag ontvang ik een overzicht van de loon kosten personeel per programma.

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid  1,5 milj 

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer  4 milj 

3. Sociaal domein  4,5 milj 

4. Cultuur, economie en milieu  1,15 milj 

5. Sport en Onderwijs  0,95 milj 

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen  3,2 milj 

7. Algemene inkomsten  0,3 milj

 

Loonkosten overhead eigen personeel  8 milj 

Oudewater (DVO)  3,8 milj 

Oudewater (regeling) 0, 27 milj 

Projecten  1,4 milj

45 100 Paragraaf 5

Waarom is er geen uitvoering gegeven aan ons aangenomen amendement Inwoners Centraal? Het amendement is in deze begroting nog niet uitgevoerd en we hebben u daarover nog niet 

over geinformeerd. Wel wordt aan onderdelen ervan gewerkt. In Q2 2020 zullen we u 

informeren over de evaluatie van pilot gebiedsgericht werken en daarbij zullen we aangeven 

hoe we de paragraaf willen vormgeven in de begroting van 2021-2024. 

46 102
Kunt u de vervalkalender presenteren? Een grafiek met het bedrag dat de komende 20 jaar geherfinancieerd moet worden 

per jaar. (Of de hoofdsom waarvoor in een zeker jaar renteherziening van toepassing is.

Op blz. 13 gaan wij in op de schuldquote op langere termijn. Later dit jaar komen wij met een 

notitie naar de raad. 

47 102

Hoeveel hogere rentelasten moet de exploitatie dragen in de jaren 2021 - 2031 als de rente met 1% stijgt ten opzichte van 

wat nu is ingerekend? Graag per jaar.

Deloitte heeft in haar rapport van 8 april 2019 (zie stukken behorende bij de bijeenkomst van 

10 oktober jl.) aangegeven: ''bij een rentestijging naar 6% komt het risico aan uit € 3,5 

miljoen aan extra rentelasten voor de huidige leningportefeuille. Deze toename van 

rentelasten ontstaat heel geleidelijk over een groot aantal jaren met gemiddeld circa           € 

350.000 per jaar''

48 86
Hoe is in de risico-paragraf rekening gehouden met het renterisico? De renteverwachtingen zijn te onzeker om hier een risicoberekening op te maken. In het 

rapport van Deloitte van eerder dit jaar is wel een scenario geschetst

49 103

rente over reserves en voorzieningen, 1,6 mln. Dit bedrag wordt opgeteld bij de externe rente en dan doorberekend aan de 

taakvelden, Graag hoor ik van u hoe een rente op een voorziening beschouwd kan worden als een externe rente?

Op grond van de BBV mioet deze tabel worden opgenomen in de paragraaf Financiering, 

conform model. Dit rentebedrag staat los van de werkelijke toevoegingen van rente aan de 

reserve Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut en de reserve Dekking kapitaallasten 

economisch nut.

50 103

Graag ontvang ik inzicht in de aansluiting tussen het saldo van de exploitatie 2020 en de 7,3 miljoen uitgaande kasstroom 

in 2020. Dus een overzicht startend met een 0 resultaat 2020 en dan de plussen en minnen van de bedragen van de 

exploitatie die geen kasstroom zijn, waarmee het totaal dan uitkomt op de 7,3 mln negatief.

Antwoord volgt op later tijdstip.

51 103 Idem voor 2021 Antwoord volgt op later tijdstip.

52 106

Klopt het dat er eind 2019 geen achterstallig onderhoud IBOR meer is? De taskforce in 2017 was erop gericht dat de achterstand geleidelijk wordt ingelopen over de 

afschrijvingstermijn. Voor bijvoorbeeld wegen is dit een periode van 40 jaar. (cyclisch)
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53 107 kapitaal-goederen

Welke overwegingen zijn gehanteerd dat bepaalde categorien van de investeringen niet onder de investeringspauze 

vallen?

Meerjarige kredieten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan de 

reconstructie van De Kanis (verspreid over 4 jaar). 

54 112 GREX

In paragraaf 8 worden de boekwaarden ultimo 2018 gegeven en de prognose 2019 voor de exploitatie (ik vermoed dat 

grondexploitatie bedoeld wordt?).Op pag 112 in de eerste alinea is aangegeven dat mee en tegenvallers zijn ontstaan door 

recente wijzigingen. Graag ontvang ik een overzicht van deze mee- en tegenvallers (en de betreffende oorzaken) en op 

welke deelexploitatie deze betrekking hebben.

Voor de toelichting op de mee- en tegenvallers verwijzen wij u naar de door de raad 

behandelde meerjarenprognose grondbedrijf

55 113 GREX
Het gaat thans om de begroting 2020 (ev). Ik wil graag inzicht in de effecten die u verwacht voor 2020 op de GREX en welk 

effect dit heeft op de exploitatie en investeringen en financiering in 2020.

In de berekeningen van de schuldquote zijn de ontwikkelingen van de grondexploitaties 

integraal opgenomen

56 118
investeringsplannin

g

Ik heb moeite om aansluiting te vinden tussen het overzicht op pag 103 en deze investeringsplanning. De 

investeringsbedragen die staan op pag 103 in de tabel zijn niet gelijk aan wat in de investeringsplanning staat. Zo staat er 

voor 2020 19,9 mln en in het overzicht op pag 118 12,2 mln. waarom is er een verschil?

Bedrag op blz. 103 betreft ook uitgaven op investeringskredieten voorgaande jaren. Bedreag 

op blz. 118 betreft totaalbedrag van investeringskredieten jaarschijf 2020.

57 118

Hoe moet in het overzicht lezen? De headers van de kolommen zijn niet zichtbaar bij de kolommen met getallen. Graag 

een definitie van wat in de kolommen staat.

De kolom achter 'duiding/afkomstig'' is het bedrag van de investering (krediet) de kolom 

daarna van de afschrijvingstermijn

58 123

Opgenomen is welke onttrekkingen en toevoegingen aan de bestemmingsreserves zijn. Graag ontvangen wij voor iedere 

bestemmingsreserve de toekomstige plannen waaruit blijkt dat de omvang van deze bestemmingsreserve al dan niet 

overeenkomt met het bedrag dat in de reserve is opgenomen.

Onttrekkingen en toevoegingen zijn gebaseerd op door uw raad genomen besluiten. Er is 

geen sprake van wensen.

59 127
Er is een onttrekking in 2020 aan de algemene reserve van 250.000. Graag een toelichting waarom deze onttrekking 

plaatsvindt.

Onttrekking betreft Het Nieuwe Werken, conform het raadsbesluit van 23 juni 2016.

60 130
De voorzieningen lopen in 2020 terug. Klopt het dat het verlies op de afvalstoffenheffing ten laste gaat van de voorziening 

en geen effect heeft op de exploitatie?

Dat klopt. Maar de voorziening wordt door tegenvallers en oplopende kosten binnen de 

afvalstoffenverwerking de komende jaren fors aangesproken. 
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1 8 2. Financien OZB - no-cure | no-pay procedures. Is er zicht op hoeveel bezwaren ieder jaar gegrond worden verklaard? Hoe daarvan 

door no-cure/no-pay ingediend zijn? Is er aanleiding om de kwaliteit van taxatie van WOZ-waarde te verbeteren?

Er is inzicht in hoeveel bezwaren gegrond worden verklaard en hoeveel bezwaren zijn 

ingediend door no cure no pay bureau's. In 2018 zijn er 111 bezwaren ingediend door no cure 

no pay bureau's waarvan er 30 gegrond zijn verklaard. Het indienen van bezwaarschriften 

door no cure no pay bureau's staat los van de kwaliteit van de taxaties. Dit is een landelijk 

probleem. Zodra ze een machtiging hebben van een inwoner sturen ze een standaard 

bezwaarschrift.
2 8 2. Financien P&O op orde in het kader van realistisch begroten. Dit suggereert dat de deze kosten tot nu elders in de begroting gedekt 

wordt. Waarom wordt dit niet via bugetoverheling geregeld/gedekt voor 2020?

Deze kosten worden niet elders in de begroting gedekt, ze kwamen terug in de jaarrekening 

achteraf. De autonome groei van de uitgaven is nu wel in de begroting opgenomen. 

Budgetoverheveling is dus niet aan de orde en is hiervoor ook niet bedoeld

3 11-18 2. Financien Boa's gaan van 4 naar 3 fte. Onduidelijk is wat de effecten ervan gaan. Graag nader duiden. Bijvoorbeeld ook in het 

kader van ondermijning.

Effect van minder Boa inzet is minder capaciteit op straat. Het zal een bestuurlijke keuze 

worden waar de Boa capaciteit op in te zetten en deze vast te leggen in o.a. het HUP 2020.

4 11 2. Financien Kostendekkend maken hondenbeleid. We een specficatie van de begrote kosten voor 2020 zien. De lasten voor hondenbeleid staan verspreid in de begroting. Op het product zelf staan de 

direct toewijsbare lasten. Op andere producten zoals maaien en handhaving en toezicht 

(boa's) staan ook lasten begroot (e.e.a. conform de begrotingsvoorschriften). Daarnaast zijn 

de investeringen in de ruim 20 hondenuitrenvelden verwerkt om voorgaande jaren.  Een 

onderbouwing van de totale lasten hondenbeleid 2020:  toezicht (25K), loonkosten (25K), 

onderhoud/schoonmaak velden (28K), onderhoud hekwerk/materiaal (10K), 

voorlichting/inning (6K)
5 25 2. Fysiek beheer 2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed. Start bestemmingsplanprocedure nadat financiering geregeld is. De 

financiering was toch opgenomen begroting? Waarom met dan financiering nog geregeld worden?

Uit de analyses en laatste stand van zaken moet blijken of het reeds beschikbaar gestelde 

bedrag voldoende is. Te zijner tijd volgt er een raadsvoorstel waarmee de raad kan 

instemmen met het voorliggende plan. Op dat moment wordt ook definitief het budget 

bepaalt/ geactiveerd. Het betreft nu slechts een financiële reservering.
6 29-40 3. Sociaal domein Wat zijn de doelstellingen per categorie (1, 2, 3 en 4) van de inkomensregeling (bijstandgerechtigden) in absolute 

getallen? Dus aantal aan het begin van 2020 per categorie en waar op uit te komen eind 2020? Vervolgens voor 2021, 

2022 en 2023.

Er zijn bij de vaststelling van de meerjarenbegroting van Ferm Werk geen doelstellingen op 

het niveau van categorieën benoemd, wel is een uitstroom van 15% tov het bestand  op 

1/1/2020 afgesproken. Er zijn geen afspraken voor vervolgjaren gemaakt. 

7 44 4. Cultuur 4.4.2 CO2-reductie. Wat was de CO2 uitstoot van Woerden in 2015 verdeeld over woningen, publieke dienstverlening, 

commerciele dienstverlening, verkeer en vervoerd, landbouw en industrie? Hoe gaat het energieloket, aanjagen van 

verduurzamingen van woningen en ondersteunen van initaitieven bijdrage aan de concreet genoemde reducties per 

genoemde onderdelen. Bijvoorbeeld in 2015 stootte de landbouw in Woerden xx ton CO2 uit. In vier jaar wordt de CO2 

gereduceerd tot yy ton. Het energieloket gaat voor zz ton CO2 reductie leiden, het aanjagen tot AA ton reductie en 

initiatieven gaan tot BB ton reductie leiden.

De uitstoot over de doelgroepen staan in het Actieplan CO2 neutraal. Ook zijn in dit Actieplan 

reductiedoelstellingen  over de jaren per doelgroep opgenomen. De gemeente ondersteunt 

bewoners en bedrijven om te komen tot CO2 neutrale gemeente en heeft hierin ook deels 

een regierol (Klimaatakkoord).  De genoemde inspanningen dragen bij aan bewustwording 

en het bieden van handelingsperspectief voor het toepassen van klimaatmaatregelen. 

8 54 6. Ruimtelijke 

ordening

6.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd. Dit jaar (2019) is er achterstand 

opgelopen in het aantal gerealiseerde woningen. Wordt dit ingehaald de komende jaren bovenop de 300? En welke 

maatregelen neemt het collegde om de 300 daadwerkelijke te realiseren?

Gemiddeld staan er van 2019 t/m 2022 295 woningen in de planning. Rekening houdend met 

de gebruikelijke planuitstel, wordt het streefaantal van 300 per jaar niet gehaald. De 

maatregelen staan verwoord in het Actieprogramma Woningbouw 18R.00714  

9 56 6. Ruimtelijke 

ordening

8.3 Eenmalige bijdrage Pionier en Hazelaarstraat. Graag nadere uitleg. Voor ons te cryptisch omschreven Dit heeft de raad besloten in het Raadsvoorstel 18R.00523 en Raadsbesluit 18R.00556: Er is 

een gelabeld gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de algemene reserve. Het doel van de 

reserve is door middel van incidentele bijdragen Volkshuisvestingsdoeleinden te realiseren 

voor projecten die financieel niet rond komen. Om het woningbouwproject De Pionier en de 

omzetting van winkels naar woningen in de Hazelaarstraat haalbaar te krijgen, heeft de raad 

besloten een bijdrage vrij te maken uit deze reserve waarmee de businesscase van deze 

ontwikkelingen rond kan komen. 

10 61 1. Lokale 

heffingen

De heffingen worden in 2020 verhoogd met 2,6%. Behalve…. Gaat de OZB met 5,6% omhoog, rioolrecht 3,6% en 

afvalstofheffing 7,6% in 2020?

Dat is inderdaad correct.

Fractie: Inwonersbelangen
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1 12 Algemene 

beschouwingen

hier staat onderaan de zin “Eventuele kosten met betrekking tot de mogelijke gaswinning bij Papekopveld zijn niet 

opgenomen omdat onzeker is in welk jaar dit gaat plaatsvinden”  Graag willen wij weten of hier bedoeld wordt dat er toch 

bij het Papekopveld olie/gas gewonnen gaat worden?? Dit zouden wij een zeer ongewenste ontwikkeling vinden!

In RIB 19R.00684 bent u onlangs geïnformeerd over de stand van zaken rondom 

Papekopveld. In de RIB staat dat  Vermillion tijdens een recent overleg heeft aangegeven 

nog geen concrete plannen te hebben voor exploitatie, tegelijkertijd gaf Vermillion aan van 

plan te zijn om voor 2030 gas te winnen uit het Papekopveld.
2 23 2 hier wordt onderaan de bladzijde alleen de Gildebrugvariant genoemd en niet de Rietveldvariant (C) waarmee deze 

vergeleken zou worden en die ook in het coalitie akkoord staat. Wat is hiervan de reden?

De Gildenbrug wordt in eerste instantie getoetst aan de Rietveldbrug, conform het 

coalitieakkoord. Door de participatie zijn extra alternatieven aangedragen, uit een eerste 

verkenning blijkt dat deze in grote mate kunnen bijdragen aan de doelstellingen. De raad 

besluit eind 2019/begin 2020 of deze andere alternatieven ook nader uitgewerkt moeten 

worden. Daarom wordt gesproken over andere varianten.
3 26 2 in een van de kolommen wordt gesproken over onderzoek naar de Rijngracht, echter in het coalitieakkoord staat duidelijk 

dat de Rijngracht er niet gaat komen. Waarom dan geld spenderen aan onderzoek over iets waarvan de coalitie vindt dat 

dit niet gaat gebeuren?

De Rijngracht is als prioriteit gekozen door de participatiegroep van de Binnenstad. Middels 

de kaders van de gemeenteraad (oktober 2018) is deze groep aan de slag gegaan om een 

Ontwikkelagenda te maken en hierbij prioriteiten te bepalen. De raad is in september 

bijgepraat over de voortgang en ontvangt eind oktober een RIB met de laatste stand van 

zaken.
4 26 2 Uit vragen aan de teammanager Afval & Reiniging blijkt dat de streefwaarde bij de kolom  Wettelijk Verplichte indicatoren 

moet zijn 100 per 2020 en 0 per 2050.

Het betreft geen wettelijke verplichting, maar wensambities die in het Landelijke 

Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) zijn opgenomen. Deze ambities hebben betrekking op de 

hoeveelheid restafval die per inwoner aangeboden woden. Deze ambities zijn: 2020: 

100kg/inwoner 2023: 30 kg/inwoners 2050: 0 kg/inwoner
5 27 2 De kolommen huidig en Streefwaarde 2022 zijn gedeeltelijk niet gevuld. Wat zou daar moeten staan? De streefwaarden staan in de tekst verwerkt. Voor de volgende begroting zullen we dit in de 

tabellen opnemen. 

6 38, 48, 

52, 55, 

58

diverse In de tabel wettelijk verplichte indicatoren is de kolom streefwaarde leeg? Klopt. Voor de wettelijke indicatoren is geen streefwaarde afgesproken. 

7 53 6 Hier wordt gesproken over kernwaarden van Woerden ….hebben we als raad deze kernwaarden al vastgesteld dan? Nee. Maken onderdeel uit van het traject omgevingsvisie.

8 55 6 In de tabel Eigen indicatoren wordt gesproken over een streefwaarde van 200 woningen in 2022, terwijl in de tekst wordt 

gezegd dat men streeft naar 300 woningen per jaar.

Het moet 300 woningen per jaar zijn tot 2023

9 64 Lokale heffingen ad 4 Precariobelasting, hier wordt in de tekst gesproken over de openbare eredienst bestemde gemeentegrond? 

Terrassen bij kerken?

Abusievelijk is het woord eredienst in deze tekst gekomen.

Fractie: LijstvanderDoes
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1 9 algemene 

beschouwingen

toezicht en beheer cattenbroek: welke gevolgen heeft dit voor de recreatiemogelijkheden? Er moet nog een bestuurliljke keuze gemaakt worden tussen minder toezicht, minder 

sanitaire voorzieningen en/of minder terreinbeheer. Gemeente treedt nog in overleg met 

provinciaal zwemwaterbeheerder, wat de minimaal benodigde beheermaatregelen zijn om 

deze locatie als officiële zwemwaterlocatie te behouden.
2 11 algemene 

beschouwingen

Wat waren  de kosten van het aanleggen van de goot in de Rijnstraat en hoe lang is deze al in gebruik? Weegt de 

bezuiiging op tegen de aanlegkosten?

De kosten van de aanleg van de goot (watertechnische installatie) bedroeg € 80.400 euro.  

Deze is aangelegd in 2015 (dus een kleine 4 jaar ingebruik)

3 11 algemene 

beschouwingen

nieuwe generatiebudget: Wat zijn de beleidsgevolgen van deze afroming? Er zijn geen directe beleidsgevolgen.

4 11 algemene 

beschouwingen

Aanpassing actieprogramma woningbouw. Welke activiteiten worden beperkt? Wat heeft dit voor concrete gevolgen? Het beperken van het budget zorgt ervoor dat er geen geld meer is voor visie en beleid en 

voor extra investeringen in woningbouwprojecten. De onderzoeken zijn uitgevoerd waardoor 

het beperken van het budget geen problemen oplevert. Er is nog een klein budget om 

woningbouwprojecten met sociale huur aan te jagen, maar dit bedrag wordt nu beperkt door 

het voorstel.

5 12 algemene 

beschouwingen

wat wordt bedoeld met de laatste zin onderaan deze pagina mbt het Papekopveld? Betekent het dat we de 

ontwikkelingen minder pro-actief kunnen volgen? 

We blijven de ontwikkelingen pro-actief volgen. Aangezien Vermillion tijdens een recent 

overleg heeft aangegeven nog geen concrete plannen te hebben voor exploitatie zijn er geen 

kosten gereserveerd voor eventueel eigen onderzoek door de gemeente.

6 13 algemene 

beschouwingen

Wat is de reden dat er wat betreft de tijdelijke pauze op investeringen een uitzondering wordt gemaakt voor verhardingen, 

renovatie verhardingen en oevers en beschoeiingen? Welke investeringen worden wel tijdelijk gepauzeerd? (hier graag 

een lijstje van!)

Meerjarige kredieten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan de 

reconstructie van De Kanis (verspreid over 4 jaar). Gepauzeerd worden dan: verlichting, 

bruggen, spelen en groen.

7 17 programma 1 tabel - wordt bij de website ook toegankelijkheid voor mensen met beperkingen meegenomen? Woerden.nl voldoet aan de richtlijnen gesteld vanuit WCAG 2.1, niveau AA. Het voldoen aan 

deze richtlijnen betekent dat de website voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen 

met een beperking.  

8 18 programma 1 resultaat ondermijning - wat is het effect van de bezuiniging die in het dekkingsplan staat? Door de bezuiniging is er geen budget meer beschikbaar om de aanpak van ondermijning 

vorm te geven zoals beleidsmatig is vastgesteld. In 2019 is met name ingezet op 

bewustwording binnen de gehele organisatie, concrete opleidingen en trainingen om het 

kennisniveau binnen de organisatie te vergroten en de gemeentelijke informatiepositie te 

verbeteren (afwijkende patronen blootleggen die het onderzoeken waard zijn). Direct gevolg 

van de bezuiniging is dat de stijgende lijn die is ingezet niet kan worden voortgezet: door 

doorloop van personeel en gebrek aan inzet van middelen zal de bewustwording bij collega's 

dalen, zal het kennisniveau bij collega's dalen en zal het moeilijk worden gemeentelijke 

informatie te combineren. Hierdoor kan de gemeente niet de actieve houding oppakken die 

vanuit politie en justitie verwacht wordt. 

9 19 programma 1 resultaat 1.6.1 - wat is het effect van de BOA minder. Effect van minder Boa inzet is minder capaciteit op straat. Het zal een bestuurlijke keuze 

worden waar de Boa capaciteit op in te zetten en deze vast te leggen in o.a. het HUP 2020.

10 21 Programma 1 Wat is demografische druk? Wat betekent het dat de demografische druk in Woerden 76.3 is, tegen landelijk 69,6? Demografische druk meet de verhouding tussen de bevolkingsgroep inwoners tussen de 20-

65 jaar en de bevolkingsgroepen 0-20 en 65-ouder. De score van Woerden suggereert dat de 

groepen 0-20 en 65-ouder hier verhoudingsgewijs groter zijn in verhouding met het landelijk 

gemiddelde. 
11 21 programma 1 2e tabel - wettelijk verplichte indicatoren - wat is demografische druk en wat is functiemenging. Wat wordt daar gemeten? 

Woerden scoort hoger - is dat positief of niet?

Demografische druk meet de verhouding tussen de bevolkingsgroep inwoners tussen de 20-

65 jaar en de bevolkingsgroepen 0-20 en 65-ouder. De score van Woerden suggereert dat de 

groepen 0-20 en 65-ouder hier groter zijn in verhouding met het landelijk gemiddelde. 

Functiemenging weerspiegelt de index tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 

(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als 

banen. De score van Woerden suggereert dat  er iets minder woningen ten opzichte van 

banen zijn dan het landelijk gemiddelde. 
12 24 Programma 2 Welke structurele (vrij te maken) kapitaalslasten en onderhoudskosten zijn er gemoeid met de maatregelen a t/m f op 

pagina 24

Dit gaat over het uitvoeren van onderzoeken. Uit deze onderzoeken volgt een 

maatregelpakket met een kostenraming.

Fractie: Progressief Woerden
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13 28 Programma 2 Wat is de argumentatie achter het verlagen van de stelpost verkeer In 2019 is eenmalig 350k als extra budget beschikbaar gesteld aan verkeer. Dit wordt voor 

2020 conform eerdere besluitvorming weer verlaagd naar 400K structureel.

14 28 Programma 2 Hoe structureel zijn de posten "Voordeel kapitaallasten i.v.m. lagere rente en wijz. BBV regels"? Voor lagere rente, zie vraag 40 CDA. Dit is structureel, maar lagere rente op taakvelden is 

minder baat op programma 7, nagenoeg budgettair neutraal

15 30 programma 3 Wat maakt dat afspraken met minder zorgaanbieders leidt tot betere zorg? En hoe weten we dit? Betere zorg kan ontstaan door meer te sturen op kwaliteit. Per type ingekochte zorg moet 

worden gekeken wat helpend is om te sturen op goede kwaliteit. Het kan helpen om het 

aantal zorgaanbieders te verminderen. Het verminderen van het aantal aanbieders kan 

geschieden d.m.v. een zg. aanbesteding. Hierbij worden op basis van een aantal vooraf 

gestelde eisen aan b.v. kwaliteit een beperkt aantal aanbieders gegund die het beste scoren 

op deze eisen. Gedurende de daarop volgende contractperiode wordt deze kwaliteitseisen 

zorgvuldig gemonitord.
16 30 programma 3 Hoe bevalt het 10-weken programma tot nu toe? Behalve dat het snel is? Het programma bevalt goed, echter wordt op dit moment niet uitgevoerd door de lage 

instroom van statushouders.

17 30 programma 3 Waaruit blijken die eerste positieve resultaten? Niet van toepassing, zie vraag 16.

18 32 programma 3 3.2.1.1 Middelen verschuiven - welke middelen, hoeveel en op welke wijze? Het betreft de schuif maatwerk-voorliggend. Die is vastgesteld in de programmabegroting 

2018 en betreft structureel 500K vanaf 2020.  De (nieuwe) afspraken over besteding en 

monitoring zijn onderdeel van het herijkingsproject van de subsidies.

19 37 programma 3 3.13.1.2 Welke resultaten (die beter zijn dan we via FW, vluchtelingenwerk en wij zijn Woerden zelf kunnen bieden) 

rechtvaardigen de inzet van een landelijk bureau? Is dit afgezet tegen dezelfde investering in eerder genoemde 

organisaties? 

De extra inzet is tot stand gekomen in nauw contact met Ferm Werk. Er wordt ingezet op 

mensen met een zeer grote achterstand op de arbeidsmarkt zowel op gebied van 

arbeidsvaardigheden, taal als culturele verschillen.

20 38 programma 3 3.14.1 Is het volgende raadsbesluit uitgevoerd, voordat we deze nieuwe doelstelling aangaan? 18R.Ũ0455: "1. Per direct 

geen nieuwe statushouders te huisvesten in de Stadspoort; 2. Geen andere doelgroepen te huisvesten in de Stadspoort 

maar vrijkomende kamers toe te wijzen aan huidige bewoners; 3. Circa 26 statushouders door te huisvesten in reguliere 

sociale huurwoningen in de periode t/mQ.4 2019; 4. Hiervoor een bedrag van ê 245.000,- beschikbaar te stellen; 5. Het 

bedrag van 245.000,- meenemen in de bestuursrapportage 2018."

Het Raadsbesluit 18R.U0455 is volledig uitgevoerd. Er worden geen nieuwe statushouders 

gehuisvest in de Stadspoort, de vrijkomende kamers zijn toegewezen aan de huidige 

bewoners en eind 2019 wonen nog maximaal 25 statushouders in de Stadspoort.

21 38 programma 3 3.14.1.1 Hoe wordt gezorgd dat de Stadspoort leefbaar blijft tot de laatste inwoner vertrekt. Is er echt zicht op voldoende 

huisvesting voor deze groep?

Met Groen West zijn afspraken over leefbaarheid. Er is o.a. een huismeester aanwezig. Met 

betrekking tot de vraag of er voldoende huisvesting: zie hiervoor het antwoord bij vraag 37.

22 39 Programma 3 Is de prioritreit op samenkracht en burgerparticipatie tijdelijk, gezien het teruglopend budget voor de komende jaren? Een aantal posten was incidenteel. Zie tabel verschillenanalyse. Een deel van deze 

budgetten was incidenteel en deze zijn nu structureel geborgd in de organisatie. 

23 39 Programma 3 Waarom wordt het budget voor arbeidsparticipatie voor 2021 zo teruggebracht? In 2021 dalen de lasten door de opgenomen stelpost Werk en Inkomen van 374K

24 39 programma 3 Huisvesting inwoners …. - waarom streefwaarde minimaal? Is er ook een maximale variant of iets ertussen in? Inwoners die uitstromen uit voorzieningen Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 

krijgen urgentie toegewezen op de reguliere woningtoewijzing. In U16 verband worden 

jaarlijks afspraken gemaakt over de hoeveelheid clienten die in elke gemeente en per 

woningcorporatie gehuisvest moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt dat elke gemeente 

zoveel clienten opvangt als in Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn 

ingestroomd (instroom=uitstroom). Als er in 2018 uit Woerden 8 inwoners in deze 

voorzieningen instroomden, is onze huisvestingsopgave voor uitstroom in 2019 ook 8. We 

willen ten minste dat aantal inwoners huisvesten, meer als mogelijk en noodzakelijk.

25 40 Programma 3 Waarom en hoe wordt het bedrag voor transformatie/ casemanagement (6.71) zo ver teruggebracht? (Met € 449.510) De mutatie is opgebouwd uit diverse bij en aframingen. Een substantieel onderdeel daarvan 

is de raming van de besparing op casemanagement. U bent geinformeerd dat wij deze 

taakstelling niet zullen realiseren. De bijgestelde prognose is opgenomen in het 

dekkingsplan. In de tabellen zoals opgenomen in programma 3 zijn de mutaties a.g.v. het 

dekkingsplan nog niet verwerkt. De implementatie casemanagement is vertraagd. De 

besparing van 2019 wordt niet gerealiseerd, omdat de implementatie start vanaf 2020.
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26 41 programma 4 Algemeen: op welke wijze is ' Iedereen doet mee'  opgenomen bij cultuur en economie - de inclusieve arbeidsmarkt zie ik 

nergens terug.

Inclusie, zoals verwoord in het coalitieakkoord met het speerpunt 'Iedereen doet mee!', is als 

één van de kernwaardes benoemd in het toekomstig cultuurbeleid. Het culturele veld 

onderschrijft dit als uitgangspunt en doelstelling. Aan het einde van het jaar beginnen we met 

de pilots met betrekking tot de inclusieve arbeidsmarkt. Dit is gekoppeld aan de 

doelstellingen van Werk en Inkomen in de programmabegroting.
27 41 programma 4 Is er nog een verhoging van budgetten voor herstructurering bedrijventerrein voorzien i.v.m. optie Rembrandtbrug? 

Hoeveel zou die herstructurering kosten als de Rembrandtbrug gerealiseerd wordt?

Nee, er is geen verhoging van het budget Herstructurering Schuifruimte voorzien in relatie tot 

optie Rembrandtbrug. Het is niet bekend wat een eventuele optie zou kosten.

28 47 programma 4 Wat is de gedachte achter het tot 3 miljoen oplopend budget van taakveld milieubeheer? De stijging van 2019 naar 2020 staat in de analyse onderaan pagina 49. De jaren erna stijgen 

de kosten met name door de verhoging van het budget op energie (wat in 2020 al stijgt met 

200K). Daarna komt er tot en met 2022 elk jaar nog 100K erbij. Overigens wordt er ook weer 

op bezuinigd (zie onderaan de tabel op pagina 11). 
29 49 Programma 4 Kunt u een toelichting geven voor het vervallen van subsidie en de bijdragepost BIZ vereniging Snel en Polanen? 

(taakveld 3.3)

De BIZ vereniging Snel en Polanen heeft ervoor gekozen om te stoppen met haar activiteiten. 

Het beëindigen van de BIZ Snel en Polanen zorgt voor het vervallen van de subsidie en 

bijdragepost. 

30 50-51 programma 5 Algemeen: waarom zien we geen doelenboom terug, zoals bij de andere programma's? In overleg met de auditcommissie zijn de doelenbomen verder ontwikkeld en is meer focus 

aangebracht. Afgesproken is dat in de doelenbomen geen going concern zaken meer zouden 

worden opgenomen. Programma 5 bevat vooral going concern zaken

31 50-51 programma 5 Algemeen: we missen in ieder geval de ambities, doelen en middelen uit de inclusie-agenda voor dit programma. Wordt 

de inclusie-agenda voor sport en voor onderwijs uitgevoerd en in welk tempo worden de acties ondernomen? 

De lokale inclusie agenda's voor sport en onderwijs worden uitgevoerd conform 18R.00704 

RIB Plan van Aanpak 'Iedereen doet mee! In het coalitieakkoord en in de 

Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting is afgesproken dat er in het zgn. 

basisscenario alleen (financiele) ruimte is om te voldoen aan de wettelijke eisen rond "In 

Woerden doet iedereen mee". De (financiele) haalbaarheid van bovenwettelijke ambities 

wordt voor ieder onderwijs-huisvestingsproject zichtbaar  gemaakt in een businesscase en 

zonodig aanvullend  gefinancierd (het zgn. plusscenario). Er zijn nog geen businesscases in 

voorbereiding. 
32 50 Programma 5 Heeft de halvering van de Rijksgelden voor het onderwijsachterstandsbeleid ook nog effect voor de inkomsten van de 

Stichting Leergeld Groene Hart? Zo ja, wordt hier dan actie op ondernomen?

Nee, dit heeft geen effect op de inkomsten van St. Leergeld Groene Hart.

33 52 programma 5 Welke eigen indicatoren formuleren we voor het programma Sport en Onderwijs? Het ultieme doel van al het onderwijsbeleid, en van onze inspanningen en die van de 

scholen, is het halen van een startkwalificatie (HAVO, VWO of MBO-niveau 2.) In de wettelijk 

verplichte indicatoren staat het percentage voortijdig schoolverlaters. Dat zijn jongeren tot 23 

jaar die zonder startkwalificatie hun school verlaten en geen onderwijs meer volgen. We 

stimuleren dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen en dat we gaan voldoen aan de 

beweegrichtlijnen. We richten ons in 2020 o.a. op de verdere herijking van het beweegteam 

en maakt een lokale sportformateur met lokale partners een uitvoeringsplan ‘Lokaal 

sportakkoord’.
34 54 Programma 6 Wat is de planning voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie? Hoe past de Woerdense visie in de planning van de 

regionale opgaven?

De omgevingsvisie voor de gemeente Woerden willen we voor 2021 ter besluitvorming 

aanbieden. De omgevingsvisie is het document waarin we de toekomst van de gemeente 

bepalen in relatie tot de regio. In de raadswerkgroep implementatie omgevingswet bespreken 

we deze relatie en verhouding tussen de gemeente en de regio.

35 57 programma 7 Gezien de bijstellingen in deel A, hst 2. Voldoen we na het bijstellen van de begroting op basis van deze 

dekkingsvoorstellen aan al deze inspanningen en resultaten? Zo nee, wat is er nog meer nodig en wat is de planning 

daarvoor? 

in de doelenbomen voor 2020 zijn deze beoogde resultaten en te leveren inspanningen voor 

2020 opgenomen. Deze doelen in programma 7 wijzigen niet door de bijstellingen in 

hoofdstuk A

36 61 Paragraaf 1 Is het de gemeente bekend hoe ingewikkeld tegenwoordig in Woerden een aanvraag in het kader van het 

kwijtscheldingsbeleid bij de bghu is? Is daarover wel eens overleg geweest met (laaggeletterde) personen of organisaties 

om de aanvraagprocedures te vereenvoudigen?

We hebben deze vraag vertaald naar de gemeente. Voor het aanvragen van kwijtschelding 

van de gemeentelijke belastingen moet een (eenvoudig) aanvraagformulier worden 

ingediend. Dit formulier is te downladen van de website van de gemeente Woerden of kan 

worden opgevraagd.

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. 

Daarna wordt er door ons  informatie opgevraagd bij het Inlichtingenbureau. Wanneer blijkt 

dat er meer gegevens nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen, ontvangt de 

aanvrager een brief met het verzoek om aanvullende informatie (bijv. hoogte inkomen etc.) te 

verstrekken. Na deze beoordeling volgt een schriftelijk besluit.
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37 68 paragraaf 1 Wat zijn de kosten voor de warenmarkt, de streekmarkt en de koeiemart? Wat zijn de percentages van 

kostendekkendheid?

Weekmarkt: lasten incl. overheid 85.408/ kostendekkendheid 57%, streekmarkt: lasten incl. 

overhead 60.240 / kostendekkendheid 45% , koeiemart en kermis: lasten incl. overhead 

170.691 / kostendekkenheid 50%. 

38 69 paragraaf 1 Waarom zijn hogere baten gekoppeld aan een hogere werklast? Legesinkomsten ademen feitelijk mee met het aantal en soort omgevingsaanvragen in het 

betreffende jaar. Meer (complexe) aanvragen, betekent over het algemeen meer inkomsten. 

Echter minder inkomsten betekent niet automatisch minder aanvragen. Oorzaak hiervan ligt 

in het feit dat de meeste leges via de grote projecten worden ontvangen. De 

basishoeveelheid werk ligt ieder jaar over het algemeen gelijk. Bij het ontbreken van een 

aantal projecten ontstaat er een 'gat' in de begrote inkomsten. Het ene jaar ontvangen we 

meer leges dan begroot, het andere jaar minder. Kortom, het gemiddelde over 5 jaar is 

gemakkerlijker te berekeken dan per jaar een 'schatting' te doen. 

39 76 paragraaf 2 Waarom wordt voor Ferm Werk niet gewoon ook het jaarresultaat 2018 en de begroting 2019 genoemd, ter vergelijking 

met 2020, zodat de kostenontwikkeling in beeld wordt gebracht?

Dit wordt in de volgende begroting meegenomen.



nr. 

vraag
pagina

programma / 

paragraaf / 

bijlage

antwoord 

3 11 Hfst. 2 Financien Overige bezuinigingen, waarom zijn de tarieven voor de verhoging van de hondenbelasting nog niet verwerkt in de 

paragraaf lokale heffingen? Waarom zijn de tarieven de afgelopen jaren niet aangepast? Welke kosten zijn de afgelopen 

jaren toegenomen? Wat worden de nieuwe tarieven voor de eerste en volgende hond?

De tarieven zijn nog niet verwerkt omdat de formele besluitvorming (vaststellen van de 

begroting) nog niet heeft plaats gevonden. Bij de berekening van de  lasten van het 

hondenbeleid in voorgaande jaren was niet of onvoldoende rekening gehouden met lasten 

voor handhaving en toezicht en de  investering in de ruim 20 HUV's (hondenuitrenvelden) die 

de laatste jaren zijn aangelegd. tarief 1 hond: 37 euro / 2e hond 45 euro (dit wordt nog 

gecontroleerd door vakteam)
6 10 Hfst. 2 Financien 1ste alinea POH is succes en vraagt uitbreiding maar op blz 7 a. de verschuiving heeft nog niet het gewenste effect, 

maar ook dat minder huisartsen dan gepland de POH in zet, is er dan sprake van een succes

De pilot draait op minder huisartsenpraktijk dan beoogt. De pilot draait nu in 3 grote 

huisartsenpraktijken en is daar succesvol. Daardoor is de maatregel op zichzelf effectief, 

maar leidt door de smallere opzet nog niet tot de volledige beoogde besparing. Vanaf 2020 

willen we meer huisartsenpraktijken verleiden mee te doen met deze werkwijze.

7 10 Hfst. 2 Financien 5de alinea,  geen toevoeging reserve grote infrastructurele werken graag uitleg. Om de begroting sluitend te krijgen moet er bezuinigd worden. Aangezien er nog geen 

specifieke bestemmingen zijn voor deze reserve, gaat het niet toevoegen aan de reserve niet 

direct ten koste van een uitvoeringsmaatregel. Hiermee vervalt de dekking binnen het 

programma voor eventuele risico's in de aanbesteding/uitvoering, wanneer deze nu op zullen 

treden kunnen deze niet meer binnen het programma worden opgevangen.

8 9 Hfst. 2 Financien Status van de verkoopdoelstelling 2012 9,3 mljn. Wat is het beeld nu. De verkoopdoelstelling is in 2012 concreet vertaald in een te behalen opbrengst van €9,35 

miljoen. De verkoop van gemeentepanden bleek minder makkelijk te zijn en  heeft tot veel 

discussies geleid. De doelstelling is daarna vertaald naar €100.000 structurele inkomsten per 

jaar. 

In september 2018 is er een RIB (18R.00532) verzonden over het Meerjarenperspectief 

Woerdens Vastgoed. In MPWV is een longlist opgenomen, deze bestaat uit 35 objecten. Op 

de Longlist worden verhuurde stukken grond vermeld. Deze stukken grond worden 

voornamelijk verhuurd aan verenigingen. De kans dat een vereniging het stuk grond koopt, is 

klein aangezien veel verenigingen zullen zeggen dat zij niet de financiële middelen hebben. 

Het 'laaghangende' fruit is door de jaren heen al verkocht en de verkoopdoelstelling is 

gehaald. Een nieuw bedrag noemen is nu niet realistisch meer, gelet op de Longlist.

9 11 Hfst. 2 Financien Veiligheid beperking BOA,s waarborging veiligheid? Effect van minder Boa inzet is minder capaciteit op straat. Het zal een bestuurlijke keuze 

worden waar de Boa capaciteit op in te zetten en deze vast te leggen in o.a. het HUP 2020. 

Waarborging van de veiligheid zal in samenwerking met politie zijn.

10 12 Hfst. 2 Financien Strategienota verkeersvisie, ambities worden getemporiseerd, graag nadere verklating. Vanaf 2021 is er een Meerjarenverkeersplan beschikbaar. De geplande maatregelen kunnen 

in het MVP worden opgenomen. Voor de onvoorziene maatregelen (bijvoorbeeld naar 

aanleiding van meldingen) is dan het resterende budget nog beschikbaar

11 61 Par. 1 Lokale 

heffingen

Basis verhoging heffingen 2,6 en inrelatie tot andere belastingen wat zijn nu de uiteindelijk percentages. Zie bladzijde 61 voor de percentages.

16 63 Par. 1 Lokale 

heffingen

Ad 2 Parkeerbelasting: Hoe worden de lasten en baten verklaard met de nieuwe ontwikkeling van de parkeergarage op 

het Defensie-eiland? Moeten de baten en kosten dan niet hoger zijn dan wat er nu staat? EN in elk geval substantieel 

hoger dan in vergelijking met 2018?

Zie Nb 2 op pagina 64.

17 64 Par. 1 Lokale 

heffingen

Ad 3 Hondenbelasting: Waarom wordt er vergeleken met de rekening 2017? Waarom is er een hogere baat opgenomen 

voor 2020 t.o.v. 2019 (kosten dalen zelfs iets)? De nieuwe tarieven zijn hier nog niet in verwerkt. Waarom was de 

rekening 2017 93.000 euro? Waaruit bestaan deze kosten?

Er is abusievelijk 2017 blijven staan dit moet 2018 zijn. Cijfers hebben betrekking op 

jaarrekening 2018. Baten zijn met 2,6% verhoogd, dit is dus inclusief tariefsstijging.  In de 

rekening van 2018 zitten (incidentele) lasten die betrekkening hadden op de aanleg van de 

laatste hondenuitrenvelden.

Fractie: Sterk Woerden
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22 20 Progr. 1 Bestuur, 

dienstverlening en 

veiligheid

effect recreatieve economie van Groene Hart en aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt (bv. Kaasacademie) wat is nu 

de stand van zaken.

Er wordt een monitor uitgevoerd door AGW, de resultaten worden in 2020 verwacht. 

31 39 Progr. 3  Sociaal 

domein

Inkomensregeling lasten waarom in 2020 en later hoger begroot er wordt minder uitgekeerd bij de minimaregelenen, 

graag uitleg.

Deze lasten zijn conform de meerjarenbegroting van Ferm Werk en deze moeten integraal 

worden overgenomen in de begroting van de gemeente Woerden. Dit zijn de kosten voor de 

bijstand en de armoederegelingen.

35 37 Progr. 3  Sociaal 

domein

3.13.2  75% van de statushouders die een opleiding volgen maken deze af, over hoeveel personen spreken wij dan. Het betreft jongeren die extra (taal) ondersteuning nodg hebben om een Mbo opleiding te 

kunnen volgen. 9 Personen <18 jaar zijn in het schooljaar 2018/2019 gestart, in september 

2019 zijn er inmiddels 7 gestart. Tussentijds stromen gemiddeld nog 3 leerlingen in.

36 38 Progr. 3  Sociaal 

domein

3.13.3 Min. 25% nemen deel, waarom niet allemaal? Er wordt in eerste instantie ingezet op zelfredzaamheid, niet op werk of onderwijs waarop 

ingezet wordt bij de overige statushouders.

37 38 Progr. 3  Sociaal 

domein

3.14 statushouders binnen 2 jaar een eigen woning en wat doen we dan met de wachtlijst van Groenwest. Het huurcontract voor de Stadspoort tussen Groen West en het Antonius ziekenhuis loopt 1 

januari 2022 af. Groen west houdt hier rekening mee met het toewijzen van woningen.

38 39 Progr. 3  Sociaal 

domein

6.3 Inkomens regeling als er minder gebruik wordt gemaakt van deze regeling omdat de wwb uitkering daalt waarom dan 

hjogere lasten begroot.

De lasten voor de bijstand kunnen dalen, maar de kosten voor de instrumenten zoals 

beschut werk en loonkostensubsidie stijgen. Hierdoor neemt de totale kostenpost toe. 

48 49 Progr. 4 Cultuur, 

economie en 

milieu

4.3. Post onderwijsbeleid en leerlingenzaken significant verschil in bedrag per jaar, reden. Dit wordt veroorzaakt door de verwachtte stijging van de kosten peuteropvang voor de jaren 

2020 tm 2023 vanuit de primaire begroting 2019.

60 42 Progr. 4 Cultuur, 

economie en 

milieu

650 jaar Woerden, worden hier ook de buitengebieden mee bedoeld Ja, zie ook de RIB 19R.00540

51 52 Progr. 5 Onderwijs 

en sport

Verschillenanalyse: 4.2/4.3 Waardoor worden de lagere kapitaallasten verklaard? Dit wordt veroorzaakt door de daling van de rente van 3% in 2019 naar 2% in 2020.

52 50 Progr. 5 Onderwijs 

en sport

Hoeveel geld gaat Woerden ter beschikking stellen ter bestrijding onderwijsachterstand. Alleen extra uren voor VVE 

indicatie of worden er ook andere initiatieven ontplooid.

€ 189.190. Alle activiteiten uit 2019 worden voortgezet. Naast VVE en de uitbreiding zijn dit 

de schakelklas (kinderen met een taalachterstand), taalklas (niet-Nederlandstalige kinderen), 

Summerschool, speelgarage (gebruik buitenspeelmateriaal) en taalvisite (leesbevordering 

voor gezinnen) (In 2019 was plus minus 30% van het budget voor niet VVE-activiteiten.)

55 52 Progr. 5 Onderwijs 

en sport

Reden voor negatieve afwijking van relatief verzuim t.o.v. landelijk gemiddelde. Baten en lasten komende 4 jaar gelijk is 

er ruimte voor innovatie.

Uit recente cijfers van waarstaatjegemeente blijkt dat er een positieve afwijking van relatief 

verzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde is (14,21 Woerden t.o.v. 23,28 Nederland).

De meest accurate cijfers met betrekking tot leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten 

kunt u vinden in de staat van Woerden 2019 en het jaarverslag van RBL.

57 54 Progr. 6 

Ruimtelijke 

ontwikkeling en 

wonen 

Er wordt gesproken over betaalbaar en beschikbaar. Hoe ziet de gemeente dat. Ons streven is ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen zijn en dat er voldoende 

woningen beschikbaar komen. Met de huidige druk op de woningmarkt is dit een grote 

uitdaging.

58 53 en 

54

Progr. 6 

Ruimtelijke 

ontwikkeling en 

wonen 

"waarvan 40 tot 60 voor sociale huur" blz 54 "waarvan 60 in de sociale huur", verschil? Het gaat om 20% sociale huur. Bij 200 woningen is dit 40 en bij 300 woningen is dit 60. 

1 57 Progr. 7 

Algemene 

inkomsten

7.2.3. Bij de investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven, hoe zit dat bij de Gildebrug? Hier wordt bedoelt investeringsvoorstellen die nog niet geraamd zijn. De bestaande 

investeringsvoorstellen zitten immers in de berekening van de schuldquote

99 44 Progr. 4 Cultuur, 

economie en 

milieu

2de alinea Hoe voorkomt Woerden een kopie van de energie invoering van het Schilderskwartier. In de startnotitie Afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwekking en de 

geamendeerde startnotie Warmtevisie zijn afspraken gemaakt over participatie.
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1 5 Algemene 

Beschouwingen

Welke opties worden bekeken voor het vergroten van de inkomsten bij de strategische heroriëntatie? Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken of we subsidies kunnen ontvangen voor 

bijvoorbeeld infrastructurele werken. ZIe voorbeeld bodemdaling AGW.  Andere opties zijn 

kijken naar tarieven en belastingen.

2 5 Algemene 

Beschouwingen

Klopt het dat een bezuiniging op apparaatskosten dan wel organisatie(breed) uitgesloten is van de ombuigingsoperatie bij 

de strategische heroriëntatie?

Ja, dat klopt. In de bestuursopdracht organisatie vanuit de begroting 2020 is reeds een 

bezuiniging opgelegd van € 1.500.000. Dit betreft vooral de efficiëncy kant van de 

organisatie. Nog meer bezuinigen kan alleen als er taken worden geschrapt. Het schrappen 

van taken kan vervolgens effect hebben op het aantal fte
3 6 Financiën Het dekkingsplan is nog niet verwerkt in de programma's. Op deze manier wordt niet volledig inzichtelijk welke taken en 

bijbehorende financiële middelen komen te vervallen, indien de raad het dekkingsplan accordeert. Graag ontvangen wij 

een overzicht van de consequenties van dit dekkingsplan op de verschillende doelen / ambities en bijbehorende financiën 

in de programma's. Indien dat niet mogelijk is, ontvangen we graag een specificatie van de effecten van het dekkingsplan 

op de kengetallen, waaronder met name de schuldquote.

De bezuinigingen betrefen vooral bezuinigingen in de exploitatie. De gevolgen voor de 

schuldquote betreffen vooral het opschuiven en/of pauze in de investeringen. Zoals 

aangekondigd volgt later dit jaar een notitie investeringen die ook de gevolgen voor de 

schuldquote zal laten zien.

4 6 Financiën / sociaal 

domein

Uit het dekkingsplan blijkt een overschrijding in het sociaal domein van ongeveer 1,5 miljoen in 2020, 2021 en 2022. Klopt 

het dat dit tekort in 2020 volledig wordt gedekt vanuit de algemene reserve? En klopt het dat de dekking in andere jaren 

(vooralsnog) in de reserve en andere programma's wordt gezocht?

Het tekort voor 2020 wordt gedekt uit het bedrag dat vanuit de voormalige reserve sociaal 

domein in de Algemene Reserve is gestort. Dit is redelijk, omdat de voormalige reserve SD 

ook hiervoor bedoeld was. Voor de andere jaren geldt hetzelde, maar daarvoor geldt dat het 

de intentie is dit bij de strategische heroriëntatie ''terug te verdienen''. 

5 6 Financiën Wat is de verhouding tussen de 1,5 miljoen tekort aan ontwikkelingen in het sociaal domein en de eerder geconstateerde 

te laag geraamde bedrag van 1,3 miljoen op Jeugd (omissie)? Klopt het dat dit twee aparte bedragen zijn?

Dit zijn twee aparte bedragen. De 1.3 mijloen is verantwoord in de Voorjaarsrapportage. De 

1.5 miljoen wordt op blz. 6/7 toegelicht

6 6 Financiën Is het mogelijk om, net zoals bij de begroting 2019-2022, een financiële doorkijk te ontvangen t.a.v. het begrotingssaldo 

(incl. en excl. dekkingsplan) tot en met 2027?

De doorkijk was gemaakt ivm het coalitieprogramma. Een begroting bestrijkt doorgaans een 

periode van begroting + 3 jaar (BBV). Wij zullen volgend jaar bezien of en zo ja in welke vorm 

wij de belangrijkste posten voor b.v. begrotingsjaar + 5 jaar kunnen prognosticeren

7 6 Financiën Is er voor de voorspelde tekorten binnen het sociaal domein (Ontwikkelingen sociaal domein) in het dekkingsplan een 

risicomarge gehanteerd? Is er een beeld van het bedrag waarmee het tekort op het sociaal domein door de genoemde 

autonome ontwikkelingen / niet-gerealiseerde besparingen in de komende jaren nog verder zou kunnen oplopen?

Het uitgangspunt van de begroting is dat wij realistisch begroten. Dat doet het college door 

prognoses op te stellen. De huidige prognoses houden rekening met een toename van de 

vraag. De prognoses zijn een inschatting naar beste vermogen en worden gemonitord in de 

p&c-cyclus. Als er afwijkingen zijn, dan verantwoorden wij dit aan uw raad.

8 7 Financiën Wat is de oorzaak van de te hoog ingeschatte besparing op de lasten voor inkomensregelingen Werk en Inkomen, 

waardoor de raming in de begroting moest worden bijgesteld? Reeds toegelicht in de sessie Financiën Sociaal Domein, 

maar graag in een aantal zinnen verduidelijking.

De prognose was hoger geraamd vanwege een verwacht overschot op de buigbudgetten. De 

begroting is nu aangepast op basis van actuele ontwikkelingen en cijfers.

9 8 Financiën Bij de onvermijdbare uitgaven staan verschillende kostenposten genoemd uit het sociaal domein (toename aanvragen 

jeugd, toename aanvragen WMO, extra formatie POH Jeugd GGZ). Het totaal aan onvermijdbare uitgaven is in zijn geheel 

opgenomen in het dekkingsplan. Betekent dit dat de overschrijding in het sociaal domein eigenlijk groter is dan de 

vermelde 1,5 miljoen? 

Dat klopt. Bij de Kadernota voorzagen we de genoemde onvermijdbare ontwikkelingen. Voor 

deze ontwikkelingen hebben we dekking gevonden in de Programmabegroting. In het 

dekkingsplan op pagina 6 is een verdere kostenstijging van 1,5 miljoen aangegeven. Deze 

kostenstijgingen kunnen inderdaad bij elkaar worden opgeteld en zijn dan hoger dan 1,5 

miljoen (ongeveer 1,7 miljoen in totaal) . Het gaat hier niet om een overschrijding, maar een 

(hogere) kostenraming. 
10 8 Financiën Betreffen de geraamde kosten in 2021 t/m 2023 voor het herstel brandveiligheid sporthal Snellerpoort de totale kosten 

voor het herstel? Zijn er na 2023 nog financiële gevolgen van de herstelwerkzaamheden?

Geraamde kosten zijn € 305.000 en worden afgeschreven in 25 jaar.

11 8 Financiën Op welke wijze wordt (financieel) rekening gehouden met vertraging m.b.t. de vaststelling van een bestemmingsplan voor 

de recreatieplas Cattenbroek? Er staat slechts voor een begrotingsjaar dekking geraamd in het dekkingsplan.

De begroting 2020 houdt rekening met proceduretijd van 1 jaar voor de aanpassing van het 

bestemmingsplan (onherroepelijk bestemmingsplan). De verwachting is dat daarna in 2021 

het beheer en bijbehorende kosten overgaan op het Recreatieschap en ondernemer. Er is 

voor het huidige strand minder (beheer-) budget beschikbaar als in 2019, waardoor er nog 

een bestuurliljke keuze gemaakt moet worden tussen minder toezicht, minder sanitaire 

voorzieningen en/of minder terreinbeheer. Gemeente treedt nog in overleg met provinciaal 

zwemwaterbeheerder, wat de minimaal benodigde beheermaatregelen zijn om deze locatie 

als officiele zwemwaterlocatie te behouden.  

Fractie: De Woerdense VVD
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12 9 Financiën Vermeld staat dat in de begroting (nog) geen rekening is gehouden met extra inzet van consulenten WMO-V door toename 

van de vraag. Waarom niet? Zijn er andere verwachte ontwikkelingen in het sociaal domein waar financieel nog geen 

rekening mee is gehouden in deze begroting?

Het effect van de invoering van het abonnementstarief kon bij het opstellen van de begroting 

2019 nog niet worden ingeschat. Daarom is dit verwerkt bij de Kadernota 2019. De 

voorliggende programmabegroting is de meest actuele inschatting van prognoses en risico's. 

Als er zich ontwikkelingen voordoen, dan informeert het college uw raad hierover via de p&c-

cyclus.
13 10 Fysiek beheer 

openbare ruimte en 

vervoer

In de komende jaren wordt in het voorgestelde dekkingsplan geld gevonden door niet langer budget toe te voegen aan de 

reserve grote infrastructurele werken. Wat zijn hiervan de consequenties voor het aanleggen van een brug over de Oude 

Rijn? Indien er andere majeure consequenties zijn voor programma 2, ook graag vermelden.

Voor de brug over de Oude Rijn is in de post 'Verkeersmaatregelen investeringen (annuïtair)' 

12.000.000 euro beschikbaar gesteld. Dit budget staat dus los van de reserve infrastructurele 

werken. Het aframen van het budget grote infrastructurele werken heeft daardoor dus geen 

consequenties voor het aanleggen van een brug over de Oude Rijn. Andere majeure 

consequenties van het aframen van dit budget zijn niet bekend, aangezien de bestemming 

van dit budget niet gespecificeerd is. Hiermee vervalt de dekking binnen het programma voor 

eventuele risico's in de aanbesteding/uitvoering, wanneer deze nu op zullen treden kunnen 

deze niet meer binnen het programma worden opgevangen.

14 11 Financiën Wat zijn de concrete gevolgen van de aanpassing stelpost actieprogramma Woningbouw? Welke activiteiten worden 

tijdelijk beperkt?

Het beperken van het budget zorgt ervoor dat er geen geld meer is voor visie en beleid en 

voor extra investeringen in woningbouwprojecten. De onderzoeken zijn uitgevoerd waardoor 

het beperken van het budget geen problemen oplevert. Er is nog een klein budget om 

woningbouwprojecten met sociale huur aan te jagen, maar dit bedrag wordt nu beperkt door 

het voorstel.
15 11 Financiën Waarom zijn de meerkosten voor het hondenbeleid nog niet in de tabel Hondenbelasting opgenomen? Kunnen deze 

wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt, inclusief de gevolgen voor de kostendekkendheidsgraad?

De lasten in de tabel zijn directe lasten van het hondenbeleid. Naast deze lasten zijn er lasten 

die volgens de voorschriften op andere functies geboekt worden (zoals handhaving en 

toezicht) en zijn er lasten die al verwerkt zijn in voorgaande boekjaren (de investering in de 

aan leg van ruim 20 HUV's (HondenUitrenVelden) in degemeente Woerden. Als we deze 

lasten toerekening aan de exploitatie van het hondenbeleid dan komt de dekkingsgraad met 

de voorgestelde verhoging op 100%.
16 12 Financiën Het bedrag dat geraamd was voor klimaat, bodemdaling, energietransitie en circulaire economie wordt in 2020 met 

200.000 euro verlaagd (oplopend tot 400.000)? Hierbij wordt vermeld dat de ambities niet naar beneden worden bijgesteld, 

maar wel het tempo waarin ze worden uitgevoerd. Hoeveel kan er worden bespaard als de Woerdense ambities gelijk 

worden getrokken met de ambities van de landelijke overheid?

In de aankomende jaren worden de beleidstrajecten Afwegingskader grootschalige duurzame 

energie-opwekking en de Warmtevisie doorlopen. Het is de verwachting dat deze 

beleidstrajecten meer inzicht verschaffen in het komen tot een CO2 neutrale gemeente. De 

ambities voor bodemdaling en klimaatadaptatie lopen al gelijk met de ambities van de 

landelijke overheid.
17 12 Financiën / fysiek 

beheer openbare 

ruimte en vervoer

Wanneer wordt de uitwerking van de Strategienota Verkeersvisie voltooid, nu in het dekkingsplan structureel 300.000 euro 

wordt bezuinigd? Wat zijn daarvan de gevolgen voor uitwerking in het MVP en het moment van vaststelling daarvan? Klopt 

het dat in het dekkingsplan niet wordt bezuinigd op de structurele middelen ter uitvoering van de investeringsmaatregelen 

uit het MVP?

De uitwerking van de strategienota wordt vermoedelijk vertraagd door het aframen van de 

post uitwerking strategienota. In de Voorjaarsrapportage 2020 wordt echter een 

Meerjarenverkeersprogramma opgeleverd waarin de te plannen aanpassingen zijn 

opgenomen. Op dat moment zal er ook budget (incidenteel en/of structureel) worden 

aangevraagd voor het realiseren van dit programma. Van het resterende budget uitwerking 

strategienota kunnen dan nog ongeplande maatregelen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van meldingen.
18 12 Financiën Eventuele kosten m.b.t. gaswinning bij Papekopveld zijn niet opgenomen omdat onzeker is in welk jaar dit gaat 

plaatsvinden. Klopt het dat hier bedoeld wordt dat nog onzeker is of gaswinning überhaupt gaat plaatsvinden en daarmee 

onzeker is in welk jaar kosten gemaakt moeten worden? Of zijn er concrete aanwijzingen dat er gaswinning gaat 

plaatsvinden?

In RIB 19R.00684 bent u onlangs geïnformeerd over de stand van zaken rondom 

Papekopveld. In de RIB staat dat  Vermillion tijdens een recent overleg heeft aangegeven 

nog geen concrete plannen te hebben voor exploitatie, tegelijkertijd gaf Vermillion aan van 

plan te zijn om voor 2030 gas te winnen uit het Papekopveld
19 12 Bestuur, 

dienstverlening en 

veiligheid

Welke keuze maakt het college als het gaat om schrappen van het budget ondermijning: samenwerking tussen VTH en 

OOV of externe ondersteuning inzetten wanneer nodig? Wat is van die keuze de concrete invloed op beleid? Is de 

overgebleven 1,5 fte inzet vanuit team JZ&V/OOV speciaal bedoeld voor de aanpak ondermijning of valt deze binnen de 

reguliere capaciteit?

Dit betreft een politieke vraag. Door het schrappen van het budget van ondermijning kan de 

aanpak hiervan niet zoals beleidsmatig is voorgenomen worden uitgevoerd. Er zullen keuzen 

moeten worden gemaakt. Direct gevolg van het wegvallen van het budget is dat de stijgende 

lijn vanuit 2019, waarin is ingezet op bewustwording, kennisvergroting en het verbeteren van 

gemeentelijke informatiepositie, niet kan worden voortgezet. De houding van de gemeente 

zal in plaats van proactief veranderen in reactief, waardoor de gemeente niet de aanjagende 

houding kan aannemen die met o.a. politie en justitie is afgesproken. De 1,5 fte capaciteit is 

niet gekoppeld aan de aanpak van ondermijning maar maakt deel uit van de reguliere 

capaciteit cluster Veiligheid. 

20 13 Financiën In het dekkingsplan is aangegeven dat geplande investeringen die nog niet in voorbereiding genomen zijn met een jaar 

worden opgeschoven. Hiermee wordt geld bespaard en dit is gunstig voor de schuldquote. Kunnen wij een overzicht 

ontvangen van deze investeringen (gespecificeerd naar bestaand beleid en nieuw)?

Op blz. 13 gaan wij in op de schuldquote op langere termijn. Later dit jaar komen wij met een 

notitie naar de raad. Dan zal de raad ook een autorisatievoorstel worden gedaan voor de 

investeringen
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21 13 Financiën "Zonodig": wanneer is volgens het college de situatie aan de orde dat er maatregelen genomen moeten worden om de 

stijgende lijn van de schuldquote om te buigen naar de signaalwaarde?

Bij de Voorjaarsrapportage is het amendement ''Financiële gezondheid op termijn'' 

aangenomen. Dit is vooralsnog het kader voor het college. Zonodig slaat op de uitkomst van 

de notitie. 

22 13 Financiën Er wordt nog geen autorisatie gevraagd voor investeringen, behalve het bedrag van € 6.824.000. Dat zou betekenen dat 

deze investeringen dan ook pas vanaf jaarschijf 2021 in de begroting zijn opgenomen (waarvoor nu nog geen autorisatie 

wordt verleend bij vaststelling van de programmabegroting). Klopt dit? Zo ja, is het dan ook zo dat de kapitaallasten in 

2021 voortkomen uit de investeringen die in 2020 wél worden uitgevoerd (verhardingen, etc.) conform de nieuwe 

systematiek rond afschrijvingen? Tot slot: wordt met 'leidend' in beslispunt 2 van het begeleidende raadsvoorstel bedoeld 

dat de meerjarenraming kaderstellend is voor de volgende begroting?

De afschrijving start in het jaar volgend op uitgebruikname van het goed. Voor investeringen 

uit 2020 starten (afhankelijk of het goed in gebruik wordt genomen) de afschrijvingen in 2021. 

De effecten voor het verschuiven van investeringen hebben wel effect in het jaar voor de 

schuldquote. Overigens worden de kapiaallasten wel geraamd, zodat, als de raad wel 

autoriseert, het budget dan ook daadwerkelijk aanwezig is. Leidend betekent betekent 

inderdaad kaderstellend. Uiteraard komen daar veel wijzigingen boven op als inflatie, CAO, 

gemeenschappelijke regelingen en de Voorjaarsrapportage/kadernota zelf

23 13 Financiën Wat moeten we ons voorstellen bij de niet-gekozen bezuiniging 'minder strategische capaciteit/strategie/beleid 

organisatiebreed'? Wat houdt deze post concreet in? Is dit een verzamelpost van bezuinigingen op de organisatie in 

verschillende programma's?

Momenteel heeft de organisatie voor 2 fte. Capaciteit aan strategische adviseurs. Zij geven 

o.a. invulling aan de positionering van Woerden in de regio’s U10 en AGW. Daarnaast 

houden zij zich bezig met de samenwerking Woerden Oudewater (bv. het komen tot een 

nieuwe DVO) en de strategische herorientatie financien vanuit de programmabegroting 2020. 

Vanwege de impact van deze bezuiniging is hiervoor niet gekozen.

24 13 Financiën Worden ten behoeve van de strategische heroriëntatie nog meer opties voor eventuele bezuinigingen geïnventariseerd 

dan de weergeven lijst van niet-gekozen besparingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is hiervan nu al een richting aan te 

geven?

Jazeker. De niet gekozen bezuinigingen was slechts het resultaat van de korte inventarisatie 

van keuzemogelijkheden in deze zomer. Zie voor de uitleg ook blz. 5

25 16 Bestuur, 

dienstverlening en 

veiligheid

Het lijkt erop dat de pilot Gebiedsgericht werken wordt uitgbreid. Eerder stond deze post onder onvermijdbare uitgaven in 

de Voorjaarsnota. Is nu toch dekking gevonden binnen het programma, of komt dit doordat het dekkingsplan nog niet is 

doorgevoerd in de rest van de begroting?

Nee er is geen dekking gevonden binnen het programma: de voortzetting van de pilot is als 

bezuiniging meegenomen.

26 25 Fysiek beheer 

openbare ruimte en 

vervoer

Reduceren onderhoudskosten openbare verlichting met 33%: hoe verhoudt dit zich tot het voorstel om lantaarnpalen van 

gevel tot gevel te reinigen? Wat zijn de gevolgen voor (verkeers)veiligheid van het verwijderen van lichtpunten? Wordt dit 

als beoordelingscriterium meegenomen?

Deze zaken worden naast elkaar afgewogen en worden daarna verwerkt in het beleidsplan 

Openbare Verlichting. 

27 30 Sociaal domein Innovatiebudget': wordt hiermee het Investeringsfonds bedoeld? Zo nee, wanneer is dit budget gevormd en wat is de 

actuele omvang?

Nee, het betreft de financiële ruimte in het coalitieakkoord voor transformatie. Zie ook 

financiële tabel in het coalitieakkoord.

28 30 Sociaal domein Gezien het totale tekort/toename lasten binnen het sociaal domein: wat is de verhouding in het totale tekort tussen de (al 

dan niet autonome) toename van de vraag en het uitblijven van gewenste effecten van beheersmaatregelen? Graag een 

uitsplitsing van de toename in kosten naar oorzaak en omvang.

Deze informatie heeft uw raad ontvangen. Zie ook 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/08-oktober/20:00 

(slide 11)

29 31 Sociaal domein Eerder dit jaar ontvingen wij bericht over een 'onvolkomenheid' in het sociaal domein, doordat de kosten van SAVE ten 

onrechte niet waren opgenomen in de meerjarenbegroting. In de huidige begroting wordt deze onvolkomenheid niet meer 

genoemd. De meerkosten in het sociaal domein worden verklaard vanuit autonome ontwikkelingen. Is SAVE nu wel 

meegenomen in de begroting? Hoe zijn deze kosten gedekt? Welke ombuigingen hebben er binnen het sociaal domein 

plaatsgevonden?

Ja, SAVE staat in de begroting. Deze middelen zijn structureel gedekt bij de Kadernota 2019. 

Het college heeft bij aanvang van deze raadsperiode inkomsten en uitgaven in het SD 

gescheiden. Alle middelen in de begroting zijn daardoor algemeen.

30 38 Sociaal domein Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is de motie monitoren effect transformatie sociaal domein aangenomen. Het 

college constateert dat de genomen maatregelen nog niet het gewenste effect hebben gehad. Uit de gepresenteerde 

indicatoren in de begroting kan niet worden opgemaakt welk effect het ingezette beleid al wel of nog niet heeft gehad. 

Graag ontvangen wij een overzicht van de gegevens over de verschuivingen van de tweede naar de eerste en de nulde 

lijn.

Het is niet mogelijk om een dergelijk overzicht te verschaffen binnen de termijn voor de 

beantwoording van de technische vragen. Het college stelt voor om uw raad hier apart over 

te informeren met een Rib.

31 39 Sociaal domein In de begroting voor het sociaal domein is niet inzichtelijk wat wettelijke taken zijn en welke kosten voortkomen uit de 

ambities van het college. Hierdoor is het niet mogelijk om inzicht te krijgen in eventuele ruimte voor ombuigingen binnen 

het programma? Graag ontvangen wij - zover mogelijk - een specificatie van de kosten binnen de verschillende taakvelden 

waaruit duidelijk wordt wat wettelijke taken zijn en welke kosten voortkomen uit eigen ambities.

De Programmabegroting (zowel in z'n geheel als het SD in het bijzonder) is niet ingedeeld 

naar een onderscheid tussen wettelijke- en niet-wettelijke taken. Het lukt daarom niet om op 

deze termijn het gevraagde onderscheid te leveren. Tijdens de presentatie van 8 oktober 

(https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/08-oktober/20:00) 

is wel een onderscheid gemaakt op taakvelden. Daarbij is toegelicht dat de ruimte voor 

ombuigingen voor zit op de post "overig" (subsidies, gebiedsgericht werken en 

armoedebestrijding, personeelslasten). 
32 41 Cultuur, economie 

en milieu

Wat zijn de gevolgen van het dekkingsplan op het 'in hoog tempo behalen van duurzaamheidsdoelstelling, versterken en 

stimuleren van initiatieven in de samenleving' en overige inspanningen in programma 4 t.a.v. de energietransitie?

Er zal nog een afweging gemaakt worden over de verdeling van de bezuinigingsopgave over 

de duurzaamheidsthema's Circulaire Economie, Bodemdaling, Klimaatbestendig en 

Energietransitie. Voor de energietransitie wordt vooralsnog gedacht aan minder inzet op 

Schilderskwartier, waardoor bewustwording en het bieden van handelingsperspectief gelijk 

op loopt met andere wijken. Minder inzet op energiebesparing bij bedrijven, en geen budget 

voor onderzoek Papekopveld.
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33 41 Cultuur, economie 

en milieu

Wat zijn de gevolgen van het dekkingsplan voor het nemen van een besluit omtrent locatie(s) voor schuifruimte? Indien er 

vertraging optreedt, hoeveel zal dit zijn?

Het verlies van een derde aan ambtelijke en externe capaciteit voor het programma 

Herstructurering Schuifruimte zal leiden tot een temporisering van onderzoek en 

besluitvorming. We kunnen de effecten daarvan nu nog niet overzien. Na besluitvorming in 

de raad komen we in een nieuwe fase, waarbij we een voorstel voor een exploitatie zullen 

doen.  
34 48 Cultuur, economie 

en milieu

Waarom zijn er geen eigen indicatoren opgenomen voor andere onderdelen van programma 4 behalve cultuur? Met name 

t.a.v. bijv. schuifruimte en de energietransitie?

Voor de energietransitie en het programma Herstructurering Schuifruimte is geen eigen 

indicator aanvullend nodig.

35 50 Onderwijs en Sport Het onderzoek naar een eerlijkere verdeling van de huur tussen sportverenigingen stond reeds in de begroting 2019-2022 

(pg. 108). Waarom is dit onderzoek eerder nog niet uitgevoerd?

In afwachting van de precieze effecten van de nieuwe BTW-wetgeving en de definitieve 

toekenning van de SPUK-subsidie door het ministerie van VWS is dit onderzoek een jaar 

opgeschoven. Najaar 2019 en voorjaar 2020 worden benut om nieuwe concept-

overeenkomsten voor de 12 buitensportverenigingen op te stellen, die rekening houden met 

de uitkomsten van de eerder gehouden evaluatie met de sportverenigingen. Hierin is onder 

meer aandacht gevraagd voor de wijze waarop het klein dagelijks beheer en onderhoud 

(waaronder ook beheer lichtmasten) is georganiseerd. Ook wordt er een analyse gemaakt 

van de huidige tarievensystematiek. Op basis van deze analyse, de bovengenoemde 

evaluatie en de uitkomsten van het BTW-vraagstuk wordt een nieuw tarievenvoorstel 

ontwikkeld.
36 52 Onderwijs en Sport Ondanks een lagere rijksbijdrage OAB zijn er lagere geraamde lasten voor het gemeentelijk oab. Hoe kan dat? Was er in 

2019 relatief veel geraamd om een bepaalde reden? En welke activiteiten komen te vervallen als gevolg van een lager 

budget uit Generatiebudget (dekkingsplan) en/of een lagere rijksbijdrage OAB?

De ontvangen Rijksbijdrage voor Woerden daalt van € 422.000 in 2019 naar € 258.000 in 

2020. Dat is inderdaad een daling van € 164.000,- De geraamde lasten OAB voor Woerden 

dalen van € 422.000 in 2019 naar € 258.000 in 2020. Ook dat is een daling van € 164.000. Er 

komen geen activiteiten te vervallen.
37 52 Onderwijs en Sport Kan een correcte weergave van de verschillenanalyse 2019-2020 worden gegeven? Zover wij kunnen nagaan is het totaal 

mutaties lasten incorrect in vergelijking met het totaal mutaties lasten en baten.

De totale mutatie in de lasten 2019-2020 bedraagt -/- € 436.148. Bij de uitlijning is het cijfer 

'4' weggevallen in de optelling van de verschillenanalyse. 

38 55 Ruimtelijke 

ontwikkeling en 

wonen

In de tekst wordt gesproken over 300 woningen per jaar erbij, terwijl bij de indicatoren wordt gesproken over 200 woningen 

per jaar. Waar komt dit verschil uit voort?

De indicator moet 300 woningen per jaar zijn tot 2023

39 55 Ruimtelijke 

ontwikkeling en 

wonen

Betreft het aantal van 119 woningen (huidig, eigen indicator) alleen reeds opgeleverde woningen ten tijde van de 

najaarsrapportage 2019 of zijn hier ook nog op te leveren woningen bij ingebrepen? Klopt het daarnaast dat de 

streefwaardes die worden genoemd voor 2020 zijn en niet tot en met 2022?

Het zijn 119 woningen voor heel 2019. De streefwaardes per jaar is 300 tot 2023.

40 58 Algemene 

inkomsten

Kan de geprognosticeerde stijging van de algemene uitkering (AU) en overige uitkeringen uit het Gemeentefonds, 

gebaseerd op de recente meicirculaire, aanvullend worden onderbouwd? Wat is het beeld dat de septembercirculaire laat 

zien?

De circulaires worden berekend via een speciale software tool (Pauw). In het kader van het 

financieel toezicht wordt de mei circulaire door de provincie gecontroleerd. Door middel van 

de raadsinformatiebrief 19R.00737 'algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 

2019'' bent u hireover geïnformeerd
41 59 Algemene 

inkomsten

Wat is de relatie tussen de post 'Kosten OZB' en de als onvermijdbaar opgevoerde kosten inzake inning van ozb en no 

cure-no pay-bedrijven?

In de kosten OZB zijn de onvermijdelijke kosten voor de no cure- no pay bedrijven al 

opgenomen.

42 59 Algemene 

inkomsten

Wat is de relatie/verhouding tussen de hogere baten uit de Algemene Uitkering (0.7) van €3.663.384 en het in het 

dekkingsplan genoemde bedrag t.a.v. algemene uitkering indicatoren (bijstelling meicirculaire)?

Daar is geen directie relatie tussen. Het genoemde bedrag is berekend op basis van de mei 

circulaire van de Algemene Uitkering (zie ook de RIB). De Algemene Uitkering is gebaseerd 

op een groot aantal indicatoren/parameters. Voor een aantal parameters is eind augustus 

een opgave ontvangen. Omdat deze pas eind augustus zijn ontvangen, konden deze niet in 

het begrotingsboek worden verwerkt
43 61 Lokale heffingen Ten aanzien van ozb: we ontvangen graag een rekenoverzicht van de verhoging inkomsten ozb van 2019 naar 2020 zodat 

inzichtelijk is of deze correct in de begroting is verwerkt.

zie overzicht hiernaast

44 63 Lokale heffingen Waarom is de parkeerbelasting niet om en nabij kostendekkend begroot, maar wordt gekozen voor een dekkingsgraad 

van 115%? Hoe wordt de stijging van de baten verklaard, indien de parkeerbelasting met 0% wordt verhoogd? Waarvoor 

worden positieve saldi op parkeerbelasting ingezet? Kennen deze een resultaatbestemming, zoals het verbeteren van 

parkeervoorzieningen?

Aangezien we nog geen ervaringscijfers hebben van de opbrengten van parkeergarage 

Defensie-eiland en de kosten en opbrengsten erg onzeker zijn, is er nu voor gekozen om een 

hogere dekkingsgraad te accepteren. Daarnaast wordt in 2020 een nieuw parkeerbeleid 

opgeleverd waar beleidsmatig een en ander in zou kunnen veranderen. Het zou om 

bovenstaande redenenen onverstandig zijn om tarieven te verlagen of een begroot overschot 

beschikbaar te stellen voor andere begrotingsposten. De stijging van de baten wordt 

verklaard door de toevoeging van parkeergarge Defensie-eiland. Hierdoor zijn er meer 

inkomsten, maar uiteraard ook meer kosten. De meerkosten van parkeergarage defensie-

eiland worden echter teniet gedaan door het voordeel op de exploitatiekosten van 

parkeergarage Castellum in verband met lagere renten en wijziging BBV. Positieve saldi op 

parkeerbelasting kennen geen resultaatbestemming.
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45 67 Lokale heffingen Op pagina 66 staat vermeld dat stijging van de rioolheffing noodzakelijk is om de kapitaallasten door 

vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. In het financiële overzicht staat dat de lasten voor riolering t.o.v. begroting 

2019 dalen, maar lasten voor overhead en BTW nemen juist toe. Hoe verhoudt de stijging van deze twee posten zich tot 

het argument dat verhoging van de rioolheffing nodig is ter dekking van vervangingsinvesteringen?

In 2020 is er een bedrag van 3.512.000 euro aan nieuwe rioolinvesteringen geraamd en 

vervolgens ieder jaar 2.005.000 euro. De lasten in 2020 dalen incidenteel m.n. door de 

verlaging van de rente van 3% naar 2%. Conform de BBV mogen de fictieve BTW lasten 

geheel worden verhaald via de tarieven (was kanttekening van de accountant bij de 

jaarrekening 2018). 
46 68 Lokale heffingen Hoeveel vergunningen zijn verleend voor ligplaatsen? Hoe lang is de wachttijd voor het verkrijgen van een ligplaats? 

Kunnen de baten van havengelden ook worden ingezet voor bijv. beschoeiingen/Singelplan?

er zijn momenteel 312 vergunningen voor onbepaalde tijd. De wachttijd bedraagt momenteel 

2-3 jaar. Tegenover de baten van de haven gelden staan exploitatiekosten, met name 

onderhoud en toezicht (keuring, handhaving,verwijdering e.d.). De baten dekken de lasten. 

De baten van de havengelden zijn niet bestemd voor het beschoeing/Singelplan. 

47 75 Verbonden partijen Waarom is in de begroting 2021 nog geen rekening gehouden met verwachte stijging kosten voor AVU? Er bestaat teveel onduidelijkheid over de aanbesteding van restafval en GFT door de AVU. 



nr. 

vraag
pagina

programma / 

paragraaf / 

bijlage

antwoord 

nvt Algemeen Het werken met - en + werkt verwarrend. Graag volgend jaar weer werken met duiding V = Voordeel en N = Nadeel Daaraan zullen wij gevolg geven

118 Investeringen Graag willen wij het meerjarig investeringsoverzicht ontvangen Deze zullen wij aan u toesturen

122 Reserve Dekking 

Kapitaallasten

Wij missen de criteria wanneer dekking via deze reserve loopt. Volgende keer graag opnemen Wij zullen dit in de volgende begroting opnemen

117 Totale omvang 

begroting

Op blz. 117 wordt geen totaal gegeven van de omvang van de begroting. Graag alsnog opgeven als aanvulling op blz. 

117

Klopt. De totale lastenomvang van de begroting 2020 bedraagt 126,1 miljoen euro inclusief 

mutatie reserves. De baten zijn 124,2 miljoen (inclusief mutatie reserves). 

67 Tabel riolering Er staat een tekort van 14 K. Daaronder staan echter toevoegingen De bedragen onder de tabel moeten zijn: 2020 -13.641; 2021 -84.228; 2022 -28.615; 2023 

107.505. Conform het overzicht voorzieningen op pagina 130 en 131. 

Div. Algemeen Bij wettelijke verplichte indicatoren is de kolom streefwaarde bijna nergens gevuld Klopt. Voor de wettelijke indicatoren is geen streefwaarde afgesproken. 

Uit inloopavond, kamer Finaniën



Bijlage bij vraag 43 2020 2020 2020 2020 2020 2020 opgenomen in begr

ombuiging Sub.totaal incl. 2019-2022

BJR index Subtot. 2019-2022 index en Areaal extra Totaal ev Verschil

Grootb. Omschrijving Ecl
Begroot 

2019
Werkelijk 2019 2,60% 3% ombuiging tbv taxaties BJR+1

60610010 OZB eigenaren woningen 22102  7.131.573 7.299.887 185.421 7.316.994 219.510 7.536.504 14.665 83.000 7.634.169 7.345.520 288.649

60620010 OZB eigenaren niet-woningen 22103  2.658.850 2.636.375 69.130 2.727.980 81.839 2.809.820 527 0 2.810.347 2.738.616 71.731

60620010 OZB gebruikers niet-woningen 22104  1.635.112 1.660.058 42.513 1.677.625 50.329 1.727.954 386 0 1.728.340 1.684.165 44.175

11.425.535 11.596.320 297.064 11.722.599 351.678 12.074.277 15.578 83.000 12.172.855 11.768.301 404.554

12.074.276,88 404.554


