
 
 
Technische vragen budgetoverhevelingen 2020 
 

1. Even checken of we de rekensom begrijpen: 
a. We willen 2,9 mio overhevelen. 
b. Daarvoor onttrekken we ruim 1 mio aan de reserves 
c. De rest is het vrijvallen van de niet bestede overhevelingen 2019. 
d. Dus dat bedrag (beslispunt 6) is ca 1,9 mio 

Klopt dat? En zo nee: hoe zit het dan? 
 
Antwoord: 

• In totaal wordt er voor € 2.938.627 overgeheveld van 2020 naar 2021.  

• Hiervan wordt uit reserves gedekt voor € 1.064.700 en hebben dus géén nieuwe 
budgettaire consequenties omdat hier al een besluit over genomen was.  

• Het bedrag ad € 1.873.927 heeft géén invloed op het jaarrekeningsaldo 2020 
vóór bestemming. Dit jaarrekeningsaldo 2020 wijzigt dus niet als gevolg van de 
overhevelingen.  

• Het resultaat van de jaarrekening wordt (behoudens uitzonderingen) gestort in 
de Algemene Reserve (als saldo voordelig is) en aan de Algemene Reserve 
onttrokken als het een nadelig saldo betreft).  

 

• Los van de overhevelingen 2020 staan de overhevelingen 2019. Het budget dat 
hiervan niet wordt besteed valt gewoon in het resultaat van de jaarrekening 2020 
vrij.  

 
2. Aanpak kindermishandeling en huishoudelijk geweld - door de corona is een toename 

van huiselijk geweld/ kindermishandeling en spanningen in gezinnen. Zijn er ook extra 
acties geweest vanwege de toename? Zijn er ideeën voor meer inspanning behalve het 
vooruit schuiven van de niet uitgevoerde acties in 2020? 
 
Antwoord:  

 Uit onderzoek van het Verweij Jonker instituut blijkt gelukkig dat er geen sprake is van  
stijging van kindermishandeling en huishoudelijk geweld door corona. Om wel zicht te 
houden op de veiligheid in de gezinnen heeft Woerden Wijzer extra ambulante 
begeleiding in kwetsbare gezinnen ingezet. De preventieve activiteiten in zijn in 2020 
doorgegaan oa twee webinars voor de scholen. In 2021 willen wij deze preventieve 
activiteiten versterken oa door de inzet van een functionaris van Woerden wijzer die in 
gesprek gaat met de scholen over kindermishandeling en huishoudelijk geweld. Ook 
willen wij in de communicatie aandacht aan dit thema besteden, afhankelijk waar 
scholen behoeft aan hebben. 
 



3. Brede aanpak dak- en thuisloosheid - heeft corona een effect gehad op deze doelgroep? 
Antwoord: 
Ja, er zijn in U16 verband extra kosten gemaakt voor 24 uurs opvang ivm 
coronamaatregelen, gezien de verhoogde wachtlijsten zijn deze budgetten verstrekt aan 
alle gemeenten in Nederland om deel te nemen aan projecten om daklozen sneller te 
huisvesten. We hebben dit bedrag pas ergens eind oktober ontvangen en door drukte op 
andere terreinen nog niet kunnen kijken waar we dit op kunnen/willen inzetten, vandaar 
de overheveling. 

 
4. Iedereen doet mee - wat maakt dat het project blijkbaar nog niet zorgvuldig kon worden 

afgerond? Wat wordt gedaan om te zorgen dat dat in 2021 wel gaat lukken? Lukt het om 
zonder de extra gelden de doelen en de werkgroep te borgen?  Of komt er een nieuw 
voorstel voor het meer structureel borgen van Iedereen doet mee? 

 
Antwoord: 
Wat maakt dat het project blijkbaar nog niet zorgvuldig kon worden afgerond?  
Het festival ‘Iedereen doet mee!’ stond in september 2020 gepland. Vanwege het 
Corona virus is het festival verzet. Daarnaast was gedurende het grootste deel van 2020 
tweederde van het team ‘Iedereen doet mee!’ actief in de crisisorganisatie 
/continuiteitsteam. Vanwege de hoge werkdruk (Corona virus) in de teams op het 
gemeentehuis, hebben we masterclasses uitgesteld.  

 
Wat wordt gedaan om te zorgen dat dat in 2021 wel gaat lukken?  
We hebben besloten het festival, de prijs en de masterclasses, Corona virus en werkdruk 
of niet, nu toch door te laten gaan. Rekening houdend met de maatregelen die dan 
gelden. Op dit moment zijn er al meerdere festival activiteiten ingepland.   

 
Lukt het om zonder de extra gelden de doelen en de werkgroep te borgen?  
Voor dit jaar lukt dat. Voor 2022 en verder, is er een klein werkbudget voor de 
werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ nodig.  

 
Of komt er een nieuw voorstel voor het meer structureel borgen van Iedereen doet 
mee? 
Het festival, de prijs en de masterclasses leiden tot een Lokale Inclusie Agenda 2021 – 
2024. Hierin wordt ook opgenomen hoe ‘Iedereen doet mee!’ structureel geborgd kan 
worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Tijdelijke huisvesting Margrietschool - waarvoor is die inhuurkracht? 
 

Antwoord: 
De onverwachte veiligheidsproblemen met het dak van de Margrietschool vroegen 
direct om een oplossing, waaronder tijdelijke huisvesting in andere gebouwen. Een en 
ander had een grote impact op de ambtelijke organisatie, waardoor ander werk moest 
worden uitgesteld. Om de aldus ontstane achterstand te kunnen wegwerken, is een 
ervaren inhuurkracht aangesteld. 

 
 

6. Ondersteuning toegang en casemanagement - in welke zin heeft corona veroorzaakt dat 
het niet kon worden afgerond? Waren de kosten voor de projectleider dan ook minder 
in 2020 omdat bepaalde werkzaamheden niet konden plaatsvinden? Maw - is het geld 
dat nu kan worden doorgeschoven of zijn het meerkosten? 

 
Antwoord: 
Het betreffen projectkosten. De projectleider is in eind 2020 gestart met haar 
werkzaamheden en we hebben een vast budget afgesproken. De projectperiode is 6 
maanden met een optie tot verlenging van 2 maanden. Deze periode loopt het jaar over 
en gaat door in 2021. Het project is voortvarend opgepakt en loopt volgens schema. Het 
is geld dat wordt doorgeschoven, het zijn geen meerkosten.  

 
7. Implementatie casemanagement - dit is en fors bedrag, graag iets meer specificatie waar 

dat aan besteed moet gaan worden. Wat is de samenhang met dat andere punt ‘ 
ondersteuning toegang en casemanagement? 

 
Antwoord: 
Door de Coronacrisis hebben wij een vertraging opgelopen bij de implementatie van het 
casemanagement. Hoewel wij niet precies weten hoe de Coronacrisis zich in 2021 gaat 
ontwikkelen hopen wij in de loop van dit jaar de achterstand op de implementatie van 
het casemanagement in te lopen. We zetten nu al grote stappen als het gaat om training, 
werkprocessen en alles wat bij een implementatietraject hoort en de rest van 2021 
wordt dat voortgezet. Casemanagement is een prioriteit vanuit het coalitieakkoord. Het 
betreft een investering, die zich op termijn meer dan terug moet gaan verdienen. Dat is 
voor het college reden om dit traject – met de eindstreep in zicht – niet stop te gaan 
zetten, maar de investering in onze casemanager in 2021 af te maken. Het budget voor 
implementatie casemanagement is gericht op de ontwikkeling van de casemanagers zelf. 
Het budget voor de projectleider is bedoeld voor het proces eromheen. Het ligt wel in 
elkaars verlengde.  

 


