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Aan:  Gemeenteraad van Woerden  
Van:  Stuurgroep taskforces    
Schrijver: P.J. Vonk/R. Ouwerkerk  
Datum:  27 maart 2018 
Onderwerp: Houdbare gemeente financiën Woerden (Berenschot)   
 
Inleiding 
Berenschot heeft, in het kader van de taskforces een onderzoek gedaan naar de formatie en 
financiële positie van de gemeente Woerden. Het onderzoek bevat twee onderdelen: 
 
1. Benchmark formatie en kosten; 
2. Het rapport ‘houdbare gemeente financiën Woerden, beeld van de financiële positie van de 

gemeente’. 
 
In dit memo wordt het rapport ‘houdbare gemeente financiën Woerden, beeld van de financiële 
positie van de gemeente’ aangeboden en geduid. 
 
De samenvatting  van het rapport/bevindingen luidt als volgt: 
1. De (meerjaren) begroting is sluitend; 
2. De solvabiliteit is laag; 
3. De schuld is hoog;  
4. Het weerstandsvermogen is voldoende;  
5. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit; 
6. Duurzaamheid en flexibiliteit financiële positie beperkt;  
7. Hoog financieel risico bij stijgende rente;  
8. Om financieel gezond te worden zijn corrigerende interventies noodzakelijk;  
9. Huidige ontwikkeling financiële positie zal leiden tot intensivering van de toezichtsrelatie van de 

provincie.  
 

‘De financiële positie van Woerden is zwak. Maar deze vormt geen acuut probleem en is ook niet 
uitzonderlijk. De zwakke financiële positie is het gevolg van het door Woerden in het verleden 
gevoerde beleid, niet van door de gemeente niet-beïnvloedbare omstandigheden. Met voldoende 
politieke wil kan het probleem door de gemeente zelf worden opgelost’.   

 
Herkenbaarheid: 
De samenvatting wordt in zijn algemeenheid gedeeld en herkend. De huidige financiële positie is 
inderdaad het gevolg van eigen keuzes. De ontwikkeling van de hogere schuldpositie in 2018 tot en 
met 2021 wordt met name veroorzaakt door genomen investeringsbesluiten. Voorbeelden hiervan 
zijn:  
 

 

Omschrijving Bedrag x milj

Stadhuis 9,0

Bravo 11,0

Verhardingen, verlichting 9,0

Riolering 3,5

Boerendijk 2,5

Bruggen 1,0

Scholen 7,0

Sportvelden 0,5

Totaal 43,5
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Tegenover de uitgaven in verband met de investeringen staan uiteraard de aflossingen op de 
leningen, gemiddeld ongeveer 8 miljoen euro per jaar.  
 
In de begroting 2018 zijn - voor het eerst - meerjarige beleidsindicatoren geïntroduceerd, waaruit 

blijkt dat de schuldquote hoog is, maar er voldoende weerstandsvermogen is. De verhouding 

schulden versus exploitatie wordt tot uitdrukking gebracht in de zogenoemde schuldquote en we 

zien dat deze verhouding in meerjarenperspectief onder een acceptabel peil uitkomt 

(https://vng.nl/raadgevers/gemeentefinanci%C3%ABn/gemeente-let-op-uw-schuld).  

De lagere solvabiliteit komt onder andere  doordat ons eigen vermogen vermindert ten opzichte van 

het totale vermogen (de verhouding vreemd versus eigen vermogen komt tot uitdrukking in het 

kengetal “solvabiliteit’). Dit is te verklaren uit het feit dat in het recente verleden de algemene 

reserve aanzienlijk is geslonken als dekkingsplan (voor het sluitend krijgen van de begroting) en 

daarnaast het doen van investeringen (zie hiervoor onder andere de juni overleggen 2016 en 2017).  

Onttrekkingen aan de Algemene Reserve in de jaren 2015-2017) zijn onder andere gedaan voor: 

 Parkeergarage Defensie Eiland (2015); 

 Investeringen maatschappelijk nut (2015); 

 Organisatieverbetering openbare ruimte (meerdere jaren); 

 Het Nieuwe Werken (meerdere jaren); 

 Organisatieontwikkeling (meerdere jaren); 

 Afboeking boekwaarde Sluisgebouw (2017); 

 Uitgaven IBOR en spelen (2017); 

 Sloop en afwaardering gebouw D en M (2018); 

 Uitgaven omgevingswet (meerdere jaren); 

 Uitgaven ivm duurzaamheid (2017); 

 Uitgaven vv Kamerik (2018).  

Of het financieel risico hoog is, hangt af van de looptijd van de leningen/wanneer leningen vrijvallen, 

de rentepercentages van de leningen en de rentevast periodes. Momenteel is de rente laag en kan er 

(vrij) eenvoudig (extra) geleend worden. Een hoge schuldenlast heeft echter als risico dat als de rente 

stijgt, de exploitatie zwaarder belast wordt met hogere rentekosten.  

Het rapport Berenschot refereert aan het financieel toezicht en het jaarlijks beoordelen van de 
begroting door de provincie. In dit kader hebben wij woensdag 7 maart 2017 ambtelijk overleg 
gevoerd met de provincie, als vervolg op de toezichtsbrief van de provincie met betrekking tot de 
begroting 2018-2021. In dit gesprek kwamen onder andere de volgende aandachtspunten naar 
voren: 
 
 Sluitende meerjarenbegroting; 
 Hardheid taakstellingen; 
 Afname vermogenspositie; 
 Toename vreemd vermogen; 
 Toename investeringen; 
 Taskforces; 
 Kapitaalgoederen.  
 
De aandachtspunten van de provincie sluiten voor wat betreft de schuldpositie en het 
weerstandsvermogen aan bij het rapport van Berenschot. De overige opmerkingen van de provincie 
betreffen meer een ‘reëel, materieel sluitende meerjarenbegroting’. Bij de begrotingen 2017 en 2018 
is door ons een duiding met betrekking tot de financiële stevigheid/soliditeit van de begroting 
gegeven. In beide jaren is door ons de indicatie afgegeven dat de financiële stevigheid/structurele 

https://vng.nl/raadgevers/gemeentefinanci%C3%ABn/gemeente-let-op-uw-schuld
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positie in meerjarenperspectief niet goed was/afnam. Dit had te maken met onder andere het 
integraal beheer openbare ruimte, het sociaal domein (incidenteel 2018), de onderwijshuisvesting, 
het feit dat de rente van de AR als dekkingsmiddel is ingezet en de stelpost/taakstelling 
personeelslasten, wat bij elkaar vroeg om een stringente toepassing van de Governance en de 
daarbij behorende cultuur om ‘in control’ te blijven. De aandachtspunten van de provincie omtrent 
de sluitende meerjarenbegroting, de taakstellingen en de taskforces sluiten bij onze advisering en 
signalering aan.  
 
Maatregelen om het beeld positief bij te stellen:  
Volgens het rapport zijn ombuigingen noodzakelijk voor het verbeteren van de financiële positie. De 
plannen moeten zich richten op het verbeteren van de solvabiliteit (het eigen vermogen als 
percentage van het balanstotaal, structureel > 30 procent) en een verlaging van de netto 
schuldquote (< 130 procent).  
 
Door Berenschot worden de volgende interventies/maatregelen voorgesteld om de financiële positie 
te verbeteren: 
 Maatregelen om het balanstotaal te verkleinen;  
 Maatregelen om begrotingsoverschotten te creëren.  
 
Als voorbeelden worden genoemd: 
a. Verkoop van onroerend goed tot snippergroen;  
b. Grondexploitaties zo mogelijk versnellen;  
c. Verhogen OZB; 
d. Kostendekkendheid leges;  
e. Ambities en investeringen verlagen / herzien van investeringsschema / planning;  
f. Afschrijvingstermijnen verlengen;  
g. Oversluiten “dure” leningen;  
h. Voorzieningenniveau en subsidies verlagen;  
i. Begrotingsoverschotten te creëren door bezuinigingen (taken en voorzieningen schrappen, 

kwaliteitsniveau verlagen);  
j. Verzelfstandigen voorzieningen (b.v. sportbedrijf). 

 
De mogelijkheden met betrekking tot bovenstaande suggesties worden hieronder nader toegelicht: 
 
a. Verkoop van onroerend goed tot snippergroen  

Enkele jaren geleden is een actie lijst opgesteld waarin is opgenomen welke onroerende 
goederen zouden moeten worden afgestoten. Deze lijst zal worden geactualiseerd.  

b. Grondexploitaties zo mogelijk versnellen  
De economie draait op volle toeren en dit heeft ook zijn invloed op de huizenmarkt, die zodanig 
aantrekt dat er sprake lijkt te gaan worden van een oververhitting van de markt en een 
natuurlijke versnelling van de verkoop van gronden.  

c. Verhogen OZB 
De verhoging van de OZB maakt deel uit van de doorlichting van de begroting, die separaat wordt 
aangeboden.  

d. Kostendekkendheid leges  
De kostendekkendheid van de leges maakt deel uit van de doorlichting van de begroting, die 
separaat wordt aangeboden.  

e. Ambities en investeringen verlagen / herzien van investeringsschema / planning  
Het is wenselijk om de komende maanden nog eens kritisch naar onze investeringsportefeuille te 
kijken, niet alleen of de investeringen, gezien de huidige omstandigheden nog wenselijk zijn, 
maar ook of de planning van de uitgaven nog actueel is en wellicht beïnvloedbaar is 
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f. Afschrijvingstermijnen verlengen  
Het genoemde voorbeeld van de verlenging van afschrijvingstermijnen is risicovol (als er geen 

geld is voor vervanging) en kan alleen als blijkt dat afschrijvingstermijnen niet realistisch zijn. De 

notitie Financiële Sturing, waarin de afschrijvingstermijnen worden geregeld, is onlangs 

geactualiseerd en wij zien dan ook geen aanleiding hierop nu te investeren. 

g. Oversluiten “dure” leningen  

Wij hebben de lening portefeuille nader bezien. De laagste rente bedraagt 0,75% en de hoogste 
rente bedraagt 5,04%. Een splitsing van 0%-3% en 3%-5% geeft het volgende beeld: 

 

 
 

In het nabije verleden is met de BNG een rapport opgesteld met betrekking tot de mogelijkheden 
van een vervroegde aflossing/herziening rentepercentage. Dit leidde op dat moment niet tot 
positieve resultaten, omdat aan het vervroegd aflossen uiteraard een boeterente gekoppeld is 
(wegens gederfde renteverliezen). Overigens wordt een renterisico is niet alleen veroorzaakt 
door een stijgende rente, waardoor het afsluiten van leningen duurder wordt (geldt ook voor 
renteherziening) maar ook door de looptijd van de rente bij de huidige leningen. Als bijvoorbeeld 
een lening met een rente van 2% een rentevast periode van heeft van 20 jaar en deze is twee 
jaar gelden afgesloten, dan is er de komende 18 jaren nog geen sprake van een direct renterisico 
en is een direct renterisico afhankelijk van het rentepercentage op het moment dat de 
lening/rentevast periode afloopt. Nochtans zullen wij in de loop van dit jaar met de BNG opnieuw 
om tafel gaan om te bezien welke mogelijkheden er zijn om de renterisico’s te 
beperken/beheersen.  

h. Voorzieningenniveau en subsidies verlagen  
Het voorzieningen niveau en de verlaging van subsidies maakt deel uit van de Taskforces en 
doorlichting van de begroting, die separaat worden aangeboden.  

i. Begrotingsoverschotten te creëren door bezuinigingen (taken en voorzieningen schrappen, 
kwaliteitsniveau verlagen)  
Dit punt maakt deel uit van Taksforces en de doorlichting van de begroting, die separaat worden 
aangeboden.  

j. Verzelfstandigen voorzieningen (b.v. sportbedrijf)  
Het verzelfstandigen van voorzieningen draagt wellicht bij aan het verkorten van de balans, maar 
niet aan het andere nadeel van een hoge schuldquote, een meer flexibele begroting, omdat een 
dergelijk bedrijf middelen meegegeven zal moeten worden. Met de accountant zal worden 
overlegd welke voorwaarden verbonden zijn aan het herwaarderen en inzichtelijk maken van 
stille reserves.  
 

Door middel van onder andere de taskforces zal de nieuwe raad niet alleen stevige keuzes moeten 
maken, maar zal ook een omslag in de cultuur (onvoldoende financiële discipline) nodig zijn om in de 
toekomst financieel ook ‘binnen de lijnen’ te blijven (‘wij houden toch altijd geld over’, ‘wij melden 
dit wel in de bestuursrapportage’, ‘dekking zien we nog wel’, ‘geld is niet belangrijk’, ‘dit lossen wij 
nog wel op’ , ‘het valt altijd wel weer mee’, ‘we lossen dit wel in de evaluatie op’, ‘dat komt nog 
wel’).  
 
 
 
 
 
 

Percentage Restant begin 2018 Rentebedrag

0-3% 52.050.000,00 926.700,00

3-5% 42.821.638,46 1.877.018,80

Totaal 94.871.638,46 2.803.718,80
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Samenvattende ambtelijke bevindingen:  
- De financiële positie is zwak.  
- De schuldquote/schuldpositie is hoog; 
- Er is sprake van een hoog financieel risico bij een stijgende rente; 
- Het weerstandsvermogen is goed; 
- De meerjarenbegroting is onvoldoende materieel/reëel sluitend. 
 
Maatregelen:  
- Mede aan de hand van de taskforces en de doorlichting van de begroting komen tot een reëel 
  sluitende meerjarenbegroting; 
- In overleg met de nieuwe raad en Auditcommissie komen tot een afwegingskader met betrekking  
  tot de schuldquote; 
- In overleg met de BNG onderzoek doen naar het optimaliseren van de leningportefeuille om het  
  risico van een renteverhoging zo goed mogelijk te beheersen; 
- Kritisch naar de investeringsplanning kijken, zowel over de noodzakelijkheid van de investeringen  
  als naar de planning van de investeringsuitgaven; 
- De lijst van te verkopen onroerende goederen actualiseren; 
- De nota Financiële Sturing onverkort toepassen; 
- De eigenaar van de hoofdopgave Governance deze te laten handhaven, mede aan de hand van  
  adviezen en signalen van de financieel consulenten.  
 

 
 

P.J. Vonk (eigenaar hoofdopgave Governance) 

R. Ouwerkerk (domeincontroller / risicomanager)  


