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Motie Compensatie budgetoverhevelingen 2020 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, gelezen het raadsvoorstel 

D/21/008059 Budgetoverhevelingen 2020, 

 

constaterende dat: 

1. de afgelopen jaren het college steeds kritischer is geworden bij de beoordeling van de 

budgetoverhevelingen. Hierdoor is een dalende trend ingezet ten aanzien van het totaalbedrag van 

budgetoverhevelingen;  

2. de in het raadvoorstel opgenomen budgetoverhevelingen 2020 in totaal afgerond € 2,9 miljoen zijn; 

3. de raad op dit moment geen informatie heeft over de (prognose van de) werkelijke uitgaven 2020. 

 

overwegende dat:  

1. de financieel consulenten getoetst hebben of voor de betreffende budgetoverheveling er budgettaire 

ruimte is op het betreffende begrotingsonderdeel op het moment dat nog niet alle boekingen gedaan 

zijn;  

2. in de Financiële verordening (hoofdstuk 7) en de Nota financiële sturing (hoofdstuk 1) is aangegeven 

hoe om te gaan met overschrijdingen van het programmabudget; 

3. het voorstel voor budgetoverhevelingen een afboeking van de algemene reserve betekent als het 

jaarresultaat lager is dan het bedrag van de budgetoverhevelingen.  

 

verzoekt het college:  

indien bij de opstelling van de jaarrekening 2020 mocht blijken dat het netto resultaat lager is dan € 1,9 

miljoen,  

• per programma waar sprake is van overschrijding, een voorstel te doen voor compensatie van het 

betreffende bedrag in 2021; 

• dit compensatievoorstel gelijktijdig met de jaarrekening aan te bieden aan de raad;  

• hierbij de Financiële verordening en de Nota financiële sturing te volgen, ook in geval dat 

compensatie niet mogelijk is, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Birgitte van Hoesel, D66 Woerden 

Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP 

Arjen Draisma, CDA 

Wout den Boer, STERK Woerden 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Florian van Hout, VVD 
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Toelichting 

Budgetoverhevelingen komen in beeld als het toegekende budget om een resultaat te realiseren nog niet 

is besteed en de doelen nog niet behaald zijn. Aangezien het budget binnen het programma op een 

aantal onderdelen hoogstwaarschijnlijk overschreden wordt als de budgetoverheveling goedgekeurd 

worden (de jaarrekening is nog niet opgemaakt waardoor zekerheid ontbreekt), missen wij de 

maatregelen waarmee dergelijke overschrijdingen worden opgevangen. 

 

Als er sprake is van een overschrijding dan is in de Financiële verordening en de Nota financiële sturing 

vastgelegd dat voor deze overschrijdingen compensatie gevonden moet worden binnen het programma 

alvorens een begrotingswijziging aan de raad wordt voorgelegd. Daarom verzoekt de raad om  

maatregelen/inspanningen tegelijk met de voorjaarsnota voor te leggen aan de raad ter compensatie van 

de betreffende (overschreden) bedragen, te realiseren in 2021. Het doel hiervan is nog meer financieel 

bewustzijn binnen de gehele gemeentelijke organisatie te creëren.  

 
Relevante passages uit de Financiële verordening en Nota financiële sturing: 

a. bij dreigende tekorten wordt eerst dekking gezocht binnen het eigen programma; 

b. binnen het programma worden de beschikbare middelen geheralloceerd; 

c. indien dit ertoe leidt dat effecten niet kunnen worden behaald/resultaten niet kunnen worden 

gerealiseerd, dan wordt dit aan de raad voorgelegd in het eerstvolgende P&C-document; 

d. wanneer een overschrijding van een budget, als gevolg van onvoorziene, niet beïnvloedbare 

omstandigheden, leidt tot een afwijking op het saldo van het programma die groter is dan € 100.000,- 

dan informeert het college alvorens het een nieuwe verplichting binnen het programma aangaat, de 

raad via een raadsinformatiebrief op een redelijke termijn nadat de afwijking bij het college bekend is 

en geeft gemotiveerd de voorgenomen dekking aan in een bijbehorende begrotingswijziging. 

 


