
TASKFORCE  
Gemeenteraad  

26 maart 2018 



Inleiding 
 

• Introductie & verwachtingen 

 

• Aanleiding  

– Juni overleg (2017) 

– Onvoldoende structurele financiële middelen voor alle ambities en 
dilemma’s 

  

•  Aanpak   

– Scenario’s  voor 5 onderwerpen  

– Extern bureau:  benchmark  +  financiële positie 

– Trendanalyse voor Woerden  

– Voorbeeldperspectief 

 

• Maart RIB en –circulaire  

– Nog niet verwerkt, volgt in april   





Wat kunt u verwachten 

1. Financiële positie  

 

2. Scenario’s  
– doorlichting begroting + 5 onderwerpen 

 

3. Brillen  
– benchmark  

– Trendanalyse 

– Bestuurlijke ambities    

 

4.  Voorbeeldperspectief  
  
 



Financiële positie (Berenschot) 

 

 

 

Samenvatting  (zie rapport Berenschot en memo met maatregelen) 

 

• De schuld is hoog door o.a. veel investeringen en afname van de algemene 

reserve;  

• Het weerstandsvermogen is voldoende;  

• Duurzaamheid en flexibiliteit financiële positie beperkt;  

• Hoog financieel risico bij stijgende rente;  

• Om financieel gezond te worden zijn maatregelen noodzakelijk;  

• Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit 

• Huidige ontwikkeling financiële positie kan leiden tot verscherpt toezicht 

provincie.  

 

 

 

 



Voorbeelden investeringen  

 

 



Onttrekkingen Algemene Reserve  

 

 

 

 

• Parkeergarage Defensie Eiland; 

• Afboeking Sluisgebouw, gebouw D en M; 

• Openbare ruimte + organisatie OR; 

• Omgevingswet; 

• Organisatieontwikkeling en Het Nieuwe 

Werken; 

• Duurzaamheid. 
 



Financiële positie (Berenschot, vervolg) 

 

 

Door Berenschot worden de volgende maatregelen voorgesteld om de financiële 
positie te verbeteren: 

• Maatregelen om het balanstotaal te verkleinen;  

• Maatregelen om begrotingsoverschotten te creëren.  

 

Berenschot noemt: 

• Verkoop: van onroerend goed tot snippergroen;  

• Grondexploitaties zo mogelijk versnellen;  

• Verhogen OZB; 

• Kostendekkendheid leges;  

• Ambities en investeringen verlagen / herzien van investeringsschema / planning;  

• Afschrijvingstermijnen verlengen;  

• Oversluiten “dure” leningen;  

• Voorzieningenniveau en subsidies verlagen;  

• Begrotingsoverschotten te creëren door bezuinigingen (taken en voorzieningen 
schrappen, kwaliteitsniveau verlagen);  

• Verzelfstandigen voorzieningen (b.v. sportbedrijf). 

 



Doorlichting begroting (1) 
 
Besparingskeuzes  (- € 4.750.000) 

• Schrappen/verlagen subsidies, o.a.  

– Milieueducatie 

– Peuteropvang/BSO 

– Binnen- en buitensport, zwemmen 

– Klooster, museum, bibliotheek 

– Cultureel aanbod  

– Dorps- en wijkcentra en wijkgericht werken 

– Vluchtelingenwerk 

 

• Verlagen omvang / kwaliteit / beleid   

– BOA’s 

– Regionale samenwerking  

– Toerisme  

– Aantal wethouders  

– Gemeenschappelijke regelingen  

– Zout strooien  

 

• Andere maatregelen  



Doorlichting begroting (2) 
 
 

 

Verhogen inkomsten  ( + € 4.050.000) 

• OZB   

• Precario 

• Leges  



Scenario’s per onderwerp (1)  

 

A.Basisscenario  

-  huidige structurele bedrag in begroting  

      -   tenzij 

 

B. Min scenario  

-    minus 20% of  

-    wettelijk minimum of  

-    tenzij  

 

C. Plus scenario  

-  realisatie ambities  

 



Scenario’s per onderwerp (2)  

 

 



Taskforce Sociaal Domein 
 

• Amendement Sociaal Domein bij begrotingsbehandeling: 

Lever in maart 2018 een plan van aanpak op dat voorziet in een 

structureel sluitende begroting. 

– taakstelling begroting: 6 ton 

– Geprognosticeerde overschrijding november 2017 

 

 



• Efficiëntere uitvoering huidige 

begroting 

• Knoppen in samenhang 

• Voorziet in taakstelling 

amendement 

• Minder maatwerk, betere toegang 

en meer voorliggend. 

 

 

• Belangrijkste knoppen zijn: 

• Subsidies 

• Businesscase voorliggende 

voorziening 

• Casemanagement 

• Minder aanbieders 

Basisscenario sociaal domein 



• Alleen wettelijke taken 

• Minimale uitvoering 

• Knoppen in samenhang 

• Besparing is 14%  

• Let op! waterbed 

 

 

• Voorliggende voorzieningen 

geschrapt 

• Loketfunctie toegang 

• Minder ambtenaren 

• Minimale uitvoering wettelijk 

verplichte maatwerkvoorzieningen 

Minscenario Sociaal Domein (-6,5 miljoen) 



Plusscenario Sociaal Domein  (+3,3 miljoen) 
 

• Voorliggende voorzieningen, toegang, casemanagement en 

maatwerk per wijk/kern 

• Voorinvesteren op beschermd wonen 

 

 



Taskforce Onderwijshuisvesting 
 

Huidig budget  

• 5,3 miljoen 
 

Basis-scenario   (+ €179.450 in 2023) 

• Afronden oude systematiek (investeringen afschrijven in 40 jaar) 

• Nieuwe systematiek (vervangingsinvesteringen ook opgenomen in 
meerjarenbegroting) 

• Stijgende lijn na 2023 

 

Min-scenario  

• Niet mogelijk in verband met wettelijke zorgplicht 

 

Plus-scenario   (extra groei vanaf 2019) (+ € 545.298 in 2023) 

• t.o.v. het basisscenario 

• 1% voor inclusie   

• 1% voor duurzaamheid  

• Stijgende lijn na 2023 

 
 



IBOR  (€ 13 M) 

 

 

 Minimaal Plus scenario (+ € 900.000) 

• Aantal bomen, gras, bruggetjes lager dan in plusscenario  

• Wegen-onderhoud over gehele linie op C-niveau (laag) 

 

Plus scenario  (+ € 3.000.000) 

• Huidig areaal  structureel op orde, nooit inhaalslagen nodig 

• Wegen duurzaam onderhouden op B- en C-niveau en opgehoogd 

• 27.500 goede bomen (2500 minder dan nu) 

• Ecologisch goede verhouding tussen lang en kort gras 



Duurzaamheid (€ 320K)  

 

 

Basis- scenario  (€ 320.000) 

• Wettelijk verplichte projecten  

• Vastgesteld rijksbeleid (gedeeltelijk) 

 

Min-scenario (- € 64.000) 

• Wettelijk verplichte projecten  

 

Plus-scenario  (€ 1.775.000 - € 2.020.000) 

• Tempo variant:  2040 – 2060 

• Turbo variant: realisatie  2030 - 2050 



Organisatie incl. ICT  (€ 30,2 M) 
 
 

Basis-scenario (bestaande middelen) 

• Doorgaande op huidige lijn. Balans tussen aanbod en vraag 

• Gebiedsgericht, opgavengestuurd, zelfsturing, innovatie 

• Investeringen in zaakgericht werken en digitalisering  

• Financiële ruimte (ca. 2%) herinvesteren in organisatieontwikkeling  
 
 

Min-scenario (- € 3,3 M in 5 jaar) 

• Alleen wettelijke taken. Minimaal invulling geven 

• Aantal medewerkers sterk gereduceerd 

• Stevig snijden in bestuurlijke ambities 

• Geen ruimte voor ontwikkeling en innovatie 

 

Plus-scenario  (+ € 3,6 M in 5 jaar) 

• Volledig vraaggericht. Maatwerk centraal 

• Op gebied van dienstverlening, strategie en innovatie onderscheidend 

• Bestuur stevig ondersteund 

• Aantrekkelijke werkplek voor medewerkers  



Benchmark  (bril 1) 

  
   Woerden vergeleken met andere gemeentes  

  

• 9% duurder per inwoner  

– 12% minder formatie (flexibele schil) 

– Meer taken buiten de deur belegd 

• Verschil tussen primair proces en overhead  

• Verschil tussen clusters  

 

Verklaring van hogere lasten in documentatie 

• Bijvoorbeeld verkeer, vervoer en wegen  

 

Maar ook lagere lasten: 

• Bijvoorbeeld belastingen 



Trendanalyse  (Bril 2)   
 
 

1. Demografie  
– Individualisering  

– Vergrijzing  

2. Mobiliteit  
– mobiliteit  (auto, e-bike, trein)  

3. Woningbouw 
– Scheefgroei  

– Woningbouw rond mobiliteitsknooppunten  

4. Duurzaamheid 
– Energietransitie / aardgasvrij  

– Bodemdaling  

5. Participatieve democratie  
– Wederzijdse verwachtingen nemen toe  

– Inwonersinitiatieven veranderen van aard (bijvoorbeeld Woerden Sport) 



Bestuurlijke ambities  (Bril 3)   
 
 

 

– Uw eigen verkiezingsprogramma’s 
 



Voorbeeldperspectief  

 
 

           Accent op Groen  



Accent op groen 

 
 

1. Uit de trends  

– Meer verkeer (auto, e-bike),  aardgasvrij, energieneutraal, woningbouw 

 

2. Uit de benchmark / financiële positie 

– Gemeentelijke organisatie Woerden relatief duur per inwoner 

– Investeringen vaak niet gedekt  (gefinancierd via de algemene reserves)   

 

3. Plus scenario’s  

– Turbo variant binnen het Plus scenario ( + €2 M) 

– Inzet op Plus scenario IBOR  (+ €5 M)  

– Beperkte extra inzet bij Onderwijshuisvesting ( + €0,5 M)  

 

4. Min scenario’s  

– Besparing op overige subsidies ( - €2 M)   

– Verhoging belastingen ( - €2,5 M )  

– Besparing op het Sociaal Domein ( - €2 M)  

– Besparing op de Organisatie ( - €1 M)   



Overdracht 


