
 
 
Technische vragen bij Najaarsrapportage 2021 na de politieke avond van 7 oktober 2021. 

De najaarsrapportage 2021 van de gemeente Woerden (Z/21/026153 / D/21/034794) laat een 

nadeel van € 1.005.000,-- in programma 3 zien (Sociaal Domein) en een voordeel van € 1.418.039,-- 

in programma 7 (Algemene Inkomsten).  In de meicirculaire gemeentefonds (Z/21/01/018808 / 

D/21/024914) meldde het college aan de gemeenteraad dat er voor dit lopende boekjaar 2021, 

vanuit het Rijk een incidenteel extra bedrag jeugdmiddelen ter hoogte van € 1.106.000,-- beschikbaar 

werd gesteld. Dit na zeer intensieve lobby voor extra jeugdmiddelen door de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en een arbitrage uitspraak inzake jeugdzorg.  “Dit bedrag wordt verwerkt in de 

najaarsrapportage.”, viel te lezen in de meicirculaire. Kortom er is een stevige strijd gevoerd voor dit 

extra jeugdgeld. 

Vragen: 

1. Klopt het dat de extra jeugdmiddelen als benoemd in de meicirculaire als voordeel zijn 

opgenomen in programma 7 van de najaarsrapportage 2021? 

Antwoord 

Klopt. Het voordeelbedrag van de meicirculaire van 1.035.630, zoals opgenomen in programma 7 van 

de najaarsrapportage, is inclusief het incidenteel extra bedrag jeugdmiddelen van 1.106.000 euro. 

2. Klopt het dat het bedrag dat de gemeente Woerden krijgt als gevolg van de extra 

jeugdgelden uit de meicirculaire, hoger is dan het tekort in programma 3, zoals beschreven 

onder beslispunt 1 van het raadsvoorstel Najaarsrapportage?  

Antwoord 

Klopt. De extra jeugdmiddelen van 1.106.000 is hoger dan het tekort van programma 3. 

 

3. Indien het bedrag dat de gemeente vanuit de meicirculaire aan extra jeugdmiddelen 

ontvangt inderdaad hoger is dan het nadeel uit programma 3 van de najaarsrapportage, wat 

zijn dan de plannen van het college voor het positieve restbedrag? 

Antwoord 

Dit is onderdeel van het saldo van de najaarsrapportage 2021. 

 

Wij verzoeken het college om de beantwoording van de vragen helder en voldoende te 

onderbouwen omdat de cijfers uit de meicirculaire en de najaarsrapportage wat ons betreft op dit 

moment niet op elkaar aansluiten en het college in de meicirculaire heeft aangegeven aan de raad te 

verklaren hoe dit bedrag wordt verwerkt in de najaarsrapportage. 

Met vriendelijke groet, 

 

Reem Bakker, Namens Woerden&Democratie 

  


