
 
 
Motie – Jaarresultaat betrekken bij budgetoverhevelingen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, gehoord de 
beraadslaging over raadsvoorstel D21008059 Budgetoverhevelingen 2020, 
 
constaterende dat: 

1. de gemeenteraad op 28 juni 2018 de motie ‘Verkleinen omvang budgetreserveringen’ 
heeft aangenomen, waarin het college is verzocht om budgetoverhevelingen uiterlijk in 
januari van het volgende begrotingsjaar aan de raad voor te leggen, om zo een betere 
invulling te geven aan het budgetrecht van de raad; 

2. de gemeenteraad momenteel niet beschikt over informatie omtrent de uiteindelijke 
realisatie van de begroting 2020 en het definitieve saldo van de jaarrekening over 2020; 

3. het college in het onderhavige raadsvoorstel aangeeft de kaders voor 
budgetoverhevelingen nog verder te willen verscherpen, bijvoorbeeld ‘door het 
bewerkstelligen dat bij de Najaarsnota al meer zichtbaar wordt als geplande prestaties 
niet geleverd kunnen worden, zodat het college en raad daar al meer een keuze kunnen 
maken en de budgetoverhevelingen in relatie tot te leveren resultaten onderdeel zijn van 
een integrale allocatie’; 

4. de wethouder Financiën tijdens de Politieke Avond van 4 maart 2021 heeft aangegeven 
dat het college bij het voorleggen van budgetoverhevelingen aan de raad momenteel 
geen financiële, maar slechts (beleids)inhoudelijke overwegingen betrekt, 
 

overwegende dat: 
1. het wenselijk is dat de raad (ruim) voor vaststelling van de jaarrekening een besluit 

neemt over de overheveling van budgetten, zodat uitgaaf van die budgetten ook eerder 
dan na vaststelling van de jaarrekening steunt op een raadsbesluit; 

2. deze werkwijze er echter ook toe leidt dat de raad besluiten neemt over het overhevelen 
van budgetten zonder goed zicht te hebben op het uiteindelijke jaarresultaat, dat pas bij 
de jaarrekening bekend is; 

3. hierdoor bij vaststelling van de jaarrekening kan blijken dat er budgetten zijn 
overgeheveld terwijl het jaarresultaat van het voorgaande jaar daarvoor niet toereikend 
is, waardoor budgetoverhevelingen gefinancierd worden middels een onttrekking aan de 
algemene reserve; 

4. dit kan worden voorkomen of beperkt door informatie over het (verwachte) jaarresultaat 
te betrekken bij keuzes omtrent het al dan niet overhevelen van budgetten, 
 

verzoekt het college: 
1. bij volgende raadsvoorstellen over budgetoverhevelingen het verwachte saldo van de 

jaarrekening van het voorgaande jaar te vermelden en eventuele onzekerheden in deze 
prognose kort toe te lichten, in aanvulling op de reeds door het college voorgenomen 
maatregelen met betrekking tot de Najaarsnota; 
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2. tevens aan te geven op welke wijze het college deze informatie heeft betrokken bij 
keuzes over het al dan niet ter overheveling aan de raad voorleggen van individuele 
budgetten, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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