
Technische vragen RV Begrotingswijziging t.g.v. coronavirus 
 
 
Inwonersbelangen:  
Vraag: 
  

1. Is op bladzijde 3 de regel “totaal meer lasten/minder lasten -2.319.000” (bijna onderaan) 
deze post wel goed benoemd? Of had de tekst het volgende moeten zijn: totaal meer 
lasten/minder baten? 

  
Antwoord: 

Dit moet inderdaad totaal meer lasten/minder baten zijn, conform de kolommen. 
  
  
Vraag: 
2. Wat is de bestemming van “Saldo lasten/baten begrotingswijziging 318.066”? Wordt dit nog 
toegevoegd aan het besluit? 
  
Antwoord: 

Het saldo gaat automatisch naar het begrotingssaldo.  

 
 
 
 
Progressief Woerden  

1. Tabel blz 1: 
a. Deze zou iets meer toelichtende tekst kunnen gebruiken en 

overzichtelijk gekoppeld aan de tabel op pagina 3. Sociaal domein is 
bijvoorbeeld 1 op 1 wel te plaatsen. Maar waar staan de posten voor 
Sport en Onderwijs? Want Woerden Sport zit volgens mijn optelsom 
lasten weer bij Sociaal Domein. Is het mogelijk om in een van de twee 
tabellen een extra code op te nemen waardoor je snel kan zien wat de 
oorzaak is van de bedragen in de hoofdtabel. 

Antwoord:  

Zie tabel onderaan  

b. is het toegestaan de verhoging van de Rijksbijdrage BuiG te gebruiken 
voor andere doeleinden 
 
Antwoord:  
Ja, het bedrag dat overblijft na het betalen van de verplichtingen mag  
vrij worden besteed. 
 

c. Hoe is de Rijkscompensatie coronacrisis opgebouwd. Is het een 
algemeen bedrag of zitten er bepaalde posten in ten behoeven van 
bepaalde doelen? (geoormerkt) 
 
Antwoord:   



De Rijkscompensatie Corona wordt verstrekt als compensatie voor 
hogere lasten c.q. lagere baten als gevolg van Corona. De rijks 
compensatie is Financiële dekking hiervoor. In de raadsinformatiebrief 
staat de opbouw van de rijksvergoeding. Het betreft overigens een 
algemene uitkering en dus is er geen verantwoordings- en/of 
terugbetalingsverplichting.  

2. Tabel blz 3 
a. de kosten van de accountant en de strategische heroriëntatie worden 

aan corona gerelateerd. Mbt de accountant kunnen we dat voor een 
deel snappen omdat iedereen thuis moest werken, maar de 
strategische heroriëntatie toch niet. Als dit wel zo is, dan graag een 
overzicht van de totale kosten en een motivering van de overschrijding 
die aan corona toe te schrijven zijn 

 
Antwoord: 

Het betreft hier de extra kosten die het gevolg zijn van de vertraging bij 
de strategische heroriëntatie als gevolg van de coronacrisis. Dit is 
veroorzaakt doordat enerzijds medewerkers tijdelijk werkzaamheden 
moesten verrichten in het kader van crisisbeheersing en daardoor niet 
ingezet konden worden op de strategische heroriëntatie. Anderzijds 
was het moeilijk om met externe betrokken tijdig af te stemmen om tot 
een goede analyse te komen ten behoeve van de uitwerking van de 
strategische heroriëntatie.  

b. Wat wordt onder tijdelijke uitbreiding stand onder de kop ruimte 
verstaan? 
 
Antwoord: 

 Betreft tijdelijke uitbreiding strand recreatieplas (blz. 5 van de rib).  
 

c. Waaruit bestaan de extra lasten voor de streekmarkt? De streekmarkt 
is toch ook een aantal weken niet gehouden? 

 
Antwoord:  

De streekmarkt is gedurende de coronacrisis op 1 keer na gewoon 
doorgegaan. Tijdens het begin van de eerste coronagolf (maart) werden 
de markten (ook de streekmarkt) in eerste instantie verboden. Vrij snel 
na dit verbod gingen de markten weer open voor food kramen (werk 
beschouw als primaire levensbehoefte). 

De extra lasten voor de streekmarkt zijn voornamelijk betalingen aan 
het bedrijf dat de faciliteiten levert voor de streekmarkt. De extra lasten 
waren met name de toiletunit (de marktkooplui konden geen gebruik 
maken van toiletten van de horeca op het plein) en het plaatsen van 
extra hekken om de streekmarkt zo coronaproof te laten verlopen. 

d. Wat is onder openbare ruimte het verschil tussen de lijnen binnenstad 
en de post corona preventie asfaltwerkzaamheden. Hoe zijn de kosten 
voor de wijken en kernen gedekt? 
 



Antwoord:  

Met betrekking tot het asfaltwerk betreffen het 
coronapreventiemaatregelen, zoals maatregelen ten behoeve van het 
afstand houden, maatregelen in verband met minder mensen 
tegelijkertijd en de functionaris om dit te ondersteunen.  
 
De kosten voor de bebording, belijning e.d. zijn voor de binnenstad en 
de kosten van handhaving en begeleiding bij de Meije. Daarnaast 
betreffen het kosten van communicatie adviseurs in het team R&B die 
door de extra werkzaamheden in het kader van corona niet (volledig) 
doorbelast kunnen worden naar projecten en investeringen. 

e. Wat is het leantraject en wat zijn daar dan de meerkosten ivb corona? 
 

Antwoord:  

Dit betreffen met name herstartkosten door het stilvallen van het 
leantraject vanwege de corona crisis. 

 

 

 

 

f. Maatwerkdienstverlening 18- - dat is een hele grote post. Wat houdt die 
maatwerkdienstverlening in die nu blijkbaar niet heeft plaatsgevonden 

 
Antwoord:  

Op het moment dat de RIB werd geschreven, liepen de kosten voor de 
jeugdzorg terug doordat minder zorg werd geleverd in de Corona 
periode. Inmiddels is een inhaalslag geweest en wordt er meer zorg 
geleverd dan in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Zoals wij in 
het raadsvoorstel aangegeven hebben, wordt de begroting op basis van 
de nu bekende bedragen gewijzigd. Als de bedragen aan het einde van 
het begrotingsjaar afwijken dan zal dit in de jaarrekening worden 
verantwoord. 

g. Inkomensregelingen BUIG staat als extra lasten bij sociaal domein voor 
€ 133.000, onderaan staat verhoging Rijksbijdrage BUIG voor                
€ 736.000. In de rapportage Ferm Werk staat een post van € 737.000 
voor extra BUIG. Dat is toch dezelfde post neem ik aan? En kan je ook 
het totale voordeel van de grote minus kleine geldstroom tw                  
€ 1.889.000 terugzien in deze begrotingswijziging? En hoe verhoudt 
deze begroting zich tot de begroting Ferm Werk zelf waar we later nog 
een wijzigingsvoorstel voor gaan krijgen?  

 
Antwoord:  



De bedragen van € 736.000 in de RIB en het bedrag van € 737.000 in 
de rapportage van Ferm Werk gaan inderdaad over dezelfde 
rijksbijdrage. Het totale saldo van € 1.889.000 uit de Q3-rapportage 
wordt gedeeltelijk verklaard door Corona-effecten (€ 581.000) en 
gedeeltelijk verklaard door autonome effecten (€ 1.308.000). De 
Corona-effecten ad € 581.000 zijn opgenomen in deze 
begrotingswijziging, maar zijn verspreid over verschillende posten Dit 
zijn de posten ‘inkomensregelingen Buig’, ‘Begeleide participatie’, 
‘stelpost begroting Ferm Werk’, ‘Rijkscompensatie’ (gedeeltelijk), 
‘verhoging rijksbijdrage Buig’ en ‘Actualisering sociaal domein agv Q3 
rapportage Ferm Werk’. Het resterende bedrag ad € 1.308.000 vindt u 
terug in het raadsvoorstel over de Q3-rapportage van Ferm Werk 
(20R.01053).  

 



 


