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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00330 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk, Wethouder Noorthoek en Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Financiën, Jeugd, Sociaal Domein 

Contactpersoon : A.H. Witteveen 

Tel.nr. : 0621257230 

E-mailadres : witteveen.h@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Onvolkomenheid Jeugdmiddelen 

 

Kennisnemen van: 
 

De programmabegroting 2019 – 2022 bevat helaas een onvolkomenheid. De middelen voor “Jeugd” zijn 
abusievelijk structureel € 1,3 miljoen te laag begroot. 
 

Inleiding: 
 

In aanloop naar de kaderbrief/junibrief stelt het college in april de eerste prognoses op. In het Sociaal 
Domein viel een tekort op van € 1,2 miljoen. Wij konden geen inhoudelijke verklaring vinden voor de 
afwijking op de uitgaven. Een eerste analyse leert ons dat de jeugdmiddelen abusievelijk € 1,3 miljoen te 
laag zijn geraamd. Gezien de aard en omvang van de onvolkomenheid, melden wij u deze onvolkomenheid 
tussentijds met deze raadsinformatiebrief. Het college betreurt de ontstane situatie. 
 

Kernboodschap: 

 

 De Jeugdmiddelen zijn door een fout helaas structureel € 1,3 miljoen te laag begroot. 
 De concerncontroller zal een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak die hieraan ten grondslag ligt. Uw 

raad wordt nader geïnformeerd over de bevindingen en verbeterpunten. 
 Het college beraamt zich op de financiële gevolgen voor de programmabegroting en legt op een later 

moment de consequenties en mogelijke oplossingen voor aan uw raad. 
 Het college van de gemeente Oudewater heeft tevens een opdracht verstrekt aan de concerncontroller 

om onderzoek te doen naar de mate waarin besluiten van de gemeenteraad adequaat financieel 
verwerkt worden. 

Financiën: 
 
Het college beraamt zich op de financiële gevolgen voor de programmabegroting en legt op een later 
moment de consequenties en mogelijke oplossingen voor aan uw raad. 
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Vervolg: 
 

Het college informeert uw raad over de bevindingen uit lopende onderzoeken en legt de consequenties en 
mogelijke oplossingen aan u voor. 
 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 
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