
Technische vragen inzake uitvoering raadsbesluit extra BOA. 
Bij de bespreking van de Kadernota 2022 kwam naar voren dat een deel van de begroting (wat via 
amendement tot stand is gekomen) nog niet ten uitvoer is gebracht. Het gaat hierbij om de 
instandhouding van een 4e BOA. In de tabel is deze ook niet weergegeven als mutatie die in de 
begroting is verwerkt na de besluitvorming. 
 
Het CDA en de VVD hebben hierbij de volgende technische vragen. 
 
1. Is de toevoeging van 55.000 euro aan taakveld 1.2 Programma 1 technisch verwerkt in de 

begroting conform het amendement? 
Antw: Nee, technisch is de begroting niet opgehoogd op het taakveld. Reden hiertoe is het ontbreken 
van beschikbaar budget binnen het taakveld dan wel binnen de totale begroting.  
 
2. Indien dit niet het geval is, wordt dit alsnog gedaan per erratum op kadernota en 

voorjaarsrapportage om uitvoering te geven aan de vastgestelde (gewijzigde) begroting? 
Antw: Nee, om reden dat er binnen taakveld en totale begroting in beginsel geen middelen 
beschikbaar zijn en de politieke keuze is gemaakt om budgetten anders in te zetten. 
 
Voor de financiering zijn in het amendement drie opties aangegeven: Dit bedrag wordt gefinancierd 
binnen programma 1 en programma Overhead gevonden en indien dit niet toereikend is binnen het 
geheel van de begroting gevonden. 
Hierbij geven wij aan dat de laatste optie ook wijst op het begrotingssaldo (zoals in de Raad van 5 
november ook besproken) welke (na verwerking van de amendementen) nog altijd 112.000 bedraagt 
in 2021 (voorjaarsrapportage) en dus voldoende dekkingsmiddelen bevat.  
 
3. Op welke wijze heeft het college financiering vormgegeven conform het amendement? 
Antw: Er is door ons onderzoek gedaan naar mogelijke dekkingsbronnen zoals genoemd in het 
amendement, maar deze zijn niet gevonden. Amendement is feitelijk zonder beschikbaar budget 
aangenomen. We hebben het amendement niet opgevat alszijnde dat de dekking gevonden mocht 
worden in het restant van de begroting  te weten 112K.  
 
4. Per wanneer kan de extra Woerdense BOA (weer) de straat op? Graag de raad ook informeren als 
hieraan uitvoering is gegeven 
Antw: Gezien uw wens wordt er dit jaar een 4e Boa aangesteld die vooralsnog incidenteel gedekt kan 
worden uit het formatiebudget wat voor 2021 nog beschikbaar is (reden hiertoe is het vertrek van 
een Boa eerder dit jaar waardoor er nu geen personeelslasten zijn). Vervolgens zullen we de 4e Boa  
opvoeren in de kadernota 2022. U kunt als raad op dat moment een integrale afweging maken om 
voor de jaren 2022 en verder tot structurele dekking te besluiten.  
 
 


