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Samenvatting 
 
Wij stellen de raad voor om het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen. Met deze stukken leggen wij zowel 
financieel als inhoudelijk verantwoording af. Met de jaarrekening geven we een beeld van de financiële ontwikkelingen en 
de huidige financiële situatie van de gemeente. Met het jaarverslag geven we een beeld van het door ons gevoerde 
beleid, alle werkzaamheden en alles wat heeft plaatsgevonden.  
 
De Voorjaarsrapportage 2020 gaf nog een tekort te zien van € 1.701.658. Bij de Najaarsrapportage was dit tekort 
teruggebracht naar € 1.123.442 en bij de begrotingswijziging ten gevolge van de financiële effecten van het coronavirus 
bedroeg het uiteindelijke begrotingssaldo na wijziging nog € 805.376 (tekort). Wij zijn verheugd dat wij u een jaarrekening 
2020 kunnen presenteren die sluit met een positief saldo van  € 3.118.486. Dit positieve resultaat houdt in dat de 
budgetoverhevelingen (netto € 1.880.489) hiermee gedekt zijn. 
 
Bij de resultaatbestemming wordt de raad, zoals gebruikelijk, een voorstel gedaan om een aantal bedragen aan reserves 
toe te voegen. 
 
Verderop in het voorstel presenteren wij u een verloop van het saldo van de begroting 2020 na wijziging tot aan het saldo 
- na resultaatbestemming - met hierin opgenomen een analyse van de grootste verschillen. 
 
De netto schuldquote is met 128% ruim onder de schuldquote van de begroting 2020 van 159%. In paragraaf 3 - 
weerstandsvermogen en risicobeheersing - wordt dit nader toegelicht. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 met een positief resultaat van € 3.118.486,-- vast te stellen; 
2. In totaal een bedrag van € 2.857.071,-- over te hevelen naar 2021, waarvan ten laste van reserves € 976.582,--;  
3. Een bedrag van € 143.226 te storten in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed; 
4. Een bedrag van € 91.789 te storten in de reserve Infrastructurele Werken; 
5. Een bedrag van € 174.930 te storten in de reserve Gebiedsfonds Middelland; 
6. Een bedrag van € 5.100 te storten in de Algemene Reserve (gelabeld deel voor Volkshuisvesting); 
7. Een bedrag van € 20.800 te storten in de reserve Groenfonds; 
8. Een bedrag van € 992.710 te storten in de Algemene Reserve Grondbedrijf; 
9. Een bestemmingsreserve uitvoeringsreserve Tozo in te stellen; 

10. Een bedrag van € 357.755 te storten in de reserve uitvoeringsreserve Tozo; 
11. Het netto saldo ad € 548.313 te onttrekken aan de Algemene Reserve; 



12. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten en doorlopen van de kredieten naar 2021 conform de bijlage 
‘’begrotingsrechtmatigheid/kredietrechtmatigheid’’  

13. De investeringskredieten ter grootte van € 937.016 met terugwerkende kracht te voteren. 

 
 
   
 
Inleiding 
Conform artikel 197 van de Gemeentewet leggen wij verantwoording af, onder overlegging van de jaarrekening en het 
jaarverslag. Deze stukken zijn opgesteld conform de voorschriften van artikel 186 van de Gemeentewet en het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
 
   
 
Participatieproces 
Niet van toepassing 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Aan de hand van dit voorstel leggen wij financiële en inhoudelijke verantwoording af en vragen wij uw raad de financiële 
besluiten te nemen die nodig zijn om het boekjaar 2020 af te kunnen sluiten 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 worden aan de raad aangeboden. 
 
   
 
Argumenten 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 met een positief resultaat van € 3.118.486,-- vast te stellen  
Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld en het resultaat bepaald. Het saldo van de begroting 2020 – na de laatste 
begrotingswijziging (20R.01121 financiële gevolgen van de coronacrisis)  
bedroeg € 805.376 nadelig. Onder het kopje ‘’financiële gevolgen’’ worden de belangrijkste mutaties weergeven. In de 
verschillende programma’s worden deze specifiek toegelicht.  
 
2. In totaal een bedrag van € 2.857.071,-- over te hevelen naar 2021, waarvan ten laste van reserves € 976.582,--  
Dit is de uitvoering van het besluit van de raad van 9 februari 2021 over de budgetoverhevelingen (D/21/008059). Uit de 
bijlage budgetoverhevelingen kan worden gelezen dat de overhevelingen iets lager zijn geworden. De aansluiting wordt in 
de bijlage weergegeven. In de bijlage wordt tevens vermeld welke posten van de budgetoverhevelingen uit de reserves 
worden gedekt.  
 
3. Een bedrag van € 143.226 te storten in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed  
Dit betreft het verschil tussen de begrote lasten voor vastgoed en de werkelijke uitgaven voor vastgoed. Het verschil 
wordt aan de reserve toegevoegd. Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor onderhoud, 
gebaseerd over een periode van 10 jaar. Onder- en overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in 
de betreffende jaarrekening. Tot vorig jaar werden de stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves direct in de 
jaarrekening verwerkt. In de jaarrekening 2020 wordt dit door middel van een specifiek beslispunt.  
 
4. Een bedrag van € 91.789 te storten te storten in de reserve Infrastructurele Werken  
Dit betreffen de ontvangsten in het kader van kostenverhaal (zie analyse programma 6). Aan deze reserve vindt een 
afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de WRO en de nota kostenverhaal.  
 
5. Een bedrag van € 174.930 te storten in de reserve Gebiedsfonds Middelland  
Dit betreft de opbrengst van een stukje FNV kavel (zie analyse programma 6). Het gebiedsfonds wordt gebruikt om 
investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, 
bijdragen door de gemeente en bijdragen/subsidies door provincie/rijk.  
 
6. Een bedrag van € 5.100 te storten in de Algemene Reserve (gelabeld deel voor Volkshuisvesting).  
Deze storting houdt verband met de koopgarantregeling.  



 
7. Een bedrag van € 20.800 te storten in de reserve Groenfonds  
Deze storting vindt plaats in verband met verkoop van snippergroen. Toevoeging aan deze reserve kan plaatsvinden 
vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal.  
 
8. Een bedrag van € 992.710 te storten in de Algemene Reserve Grondbedrijf  
Deze toevoeging vindt plaats in verband met winstnemingen/mutatie verliesvoorzieningen en betreffen de volgende 
bedragen:  
 
a.         Kamerik Noord Oost                            € 275.095  
b.         Complexen Harmelen                          -    37.075  
c.         Jan Steenstraat                                  -   628.588  
d.         Pionier                                              -       1.695 -/-  
e.         Verliesvoorziening Defensie eiland    -     53.647  
Totaal                                                            €   992.710  
 
Voor de winstneming/mutatie verliesvoorzieningen zijn twee altenatievenn: 
a. Het bedrag wordt in de Algemene Reserve Grondbedrijf gestort.  
In de Nota ‘Vaste grond voor beleid’ staat beschreven wat de stand van de ARG minimaal moet zijn, namelijk 10% van 
het totaal aan boekwaarden van alle complexen samen met een minimum van      €  1.000.000. Er is géén maximum aan 
verbonden. Deze huidige methode echter was gebaseerd op de situatie dat er binnen de grondexploitaties een 
risicovoorziening getroffen mocht worden. Dit is echter op basis van de huidige BBV-voorschriften niet meer mogelijk. 
Hierdoor wijzigt het risicoprofiel negatief. Op basis van de  risico simulatie zou, om de risico’s afdoende te dekken, € 
5.191.703 in de Algemene Reserve Grondbedrijf moeten zitten. De stand van de ARG per 31-12-2020 bedraagt – 
inclusief de voorgestelde toevoeging - €  € 4.600.379. Mede gezien de omvangrijke toekomstige projecten, die nog in de 
grondexploitaties vertaald worden is het noodzakelijk dat de Algemene Reserve Grondbedrijf op peil blijft. Dit sluit 
overigens aan bij het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2021 (MPG 2021) dat op korte termijn aan de raad wordt 
toegezonden. 
 
b. Het bedrag wordt in de Algemene Reserve gestort en kan gebruikt worden voor andere doeleinden.  
 
Om bovenstaande redenen kiest het college voor scenario a. Hierbij wordt aangetekend dat in te actualiseren nota 
grondbeleid een voorstel wordt gedaan over de hanteren methode van risicobepaling en het moment waarop de 
benodigde risicobuffer bereikt moet zijn. Daarnaast zal worden voorgesteld de Algemene Reserve Grondbedrijf - 
vanwege de zuiverheid - te beperken tot een risicobuffer voor de risico's in de grondexploitaties. Dit houdt in dat deze 
Algemene Reserve niet (meer) als dekking kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld strategische aankopen en bovenwijkse 
voorzieningen. Als er sprake zou zijn van een surplus van de Algemene Reserve Grondbedrijf boven de risiconorm, dan 
dient hiervoor een expliciet raadsbesluit te worden gevraagd om deze middelen te bestemmen, zodat er sprake is van 
een integrale allocatie met andere beleidsterreinen.  
 
9. Een bestemmingsreserve uitvoeringsreserve Tozo in te stellen  
De Rijksvergoeding voor de uitvoeringskosten bedraagt € 500.600. Dit is gebaseerd op de vergoeding voor de 
toegewezen en afgewezen aanvragen TOZO. De uitvoeringskosten TOZO    
bedroegen € 142.845. Indien voor de personen waarvoor de vergoeding is verstrekt aanvullende uitvoeringskosten 
worden gemaakt, dan wordt geen nieuwe vergoeding verstrekt en daarom wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve in 
te stellen.  
 
10. Een bedrag van € 357.755 te storten in de reserve uitvoeringsreserve Tozo  
De Rijksvergoeding voor de uitvoeringskosten bedraagt € 500.600. De uitvoeringskosten TOZO bedroegen € 142.845. 
Voorgesteld wordt om het verschil in de hierboven genoemde reserve te  
storten  
 
11. Het netto saldo ad € 548.313,-- te onttrekken aan de Algemene Reserve.  
Dit is het saldo na resultaatbestemming.  
 
12. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten en doorlopen van de kredieten naar 2021 conform de bijlage 
‘’begrotingsrechtmatigheid/kredietrechtmatigheid’’  
Door middel van dit beslispunt wordt bepaald welke investeringskredieten worden afgesloten en welke restantkredieten 
doorlopen naar 2021. In de jaarrekening (Bijlage ‘Begrotingsrechtmatigheid’) is de tabel opgenomen met af te sluiten en 
doorlopende investeringen. Hiermee blijven deze eerder toegekende budgetten dus beschikbaar voor het oorspronkelijke 
doel. De grootste restantkredieten           (> € 1,0 miljoen) zijn in onderstaande tabel samengevat.  
 



  
 
13. De investeringskredieten ter grootte van € 937.016 met terugwerkende kracht te voteren.  
De Interne Audit Functie (IAF) heeft voor het opstellen van de jaarrekening een extra onderzoek uitgevoerd naar de 
boekingen op de investeringen. Hierbij is gebleken dat voor een paar investeringskredieten in het verleden geen formeel 
dan wel een impliciet besluit is genomen. Deels wordt dit verklaard door kosten die als exploitatielasten begroot waren en 
op basis van BBV-voorschriften geactiveerd moeten worden. Dit heeft geleid tot een bedrag van  € 937.016 aan niet 
rechtmatige bestedingen. Door deze kredieten met terugwerkende kracht te voteren, maakt u als raad duidelijk dat u deze 
uitgaven wel als rechtmatig beschouwt. Op het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid heeft dit geen invloed 
meer.  
 

  
 
*Geen goedgekeurd kredietbesluit gevonden  
 
 
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Inkoop en aanbesteding  
Op basis van de intern uitgevoerde controlewerkzaamheden over het jaar 2020 gericht op de juistheid en rechtmatigheid 
van de door gemeente Woerden gevolgde Europese inkoopprocedures is vastgesteld dat een aantal financiële/ formele 
onrechtmatigheden en financiële onzekerheden voortvloeien uit het proces. Een bedrag van € 3.782.737,15 is 
onrechtmatig aanbesteed.  
De meeste onrechtmatigheden hebben betrekking op inhuur. Er is soms onvoldoende zicht op einddata van 
inhuurcontracten en/of wanneer de contractwaarde (of raming) per leverancier is uitgenut. Er zijn twee contracten 
gesignaleerd voor onbepaalde tijd. Gezien de continuïteit van de werkzaamheden in de organisatie en de specialistische 
kennis van de inhuurmedewerkers zijn dit soort contracten niet altijd per direct op te zeggen. Contracten blijven lopen 
totdat het contract opnieuw is aanbesteed.  
Het voorbereiden en doorlopen van aanbestedingen vergen tijd waardoor medio 2021 het effect van de maatregelen 
geheel zichtbaar zal zijn. Gebleken is dan ook dat de ambitie om alle foute contracten rechtmatig aan te besteden niet 
altijd snel is te realiseren.  
 
Op het moment dat dit voorstel is geschreven, is de accountant nog bezig met het afronden van de accountantscontrole. 
Mochten daar nog correcties uit voortvloeien, dan zullen wij u hieromtrent direct informeren.  
 
  
 
   
 



Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Hieronder wordt het verloop aangegeven tussen de begroting 2020 (na wijziging) naar het uiteindelijke jaarrekeningsaldo 
2020 met hierin de belangrijkste mutaties. De specifiekere toelichtingen op de mutaties vindt u terug in de analyses per 
programma: 
 

  
 
 
  
 
   
 
Communicatie 
Niet van toepassing.  
 
   
 
Vervolgproces 
De financiële besluiten worden verwerkt in onze financiële systemen. Een exemplaar van de jaarstukken verzenden wij 
aan de provincie als financieel toezichthouder.  
 
   



 
Bevoegdheid raad 
Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op 
het begrotingsjaar.  
 
   
 
Bijlagen 
Jaarverslag 2020/jaarrekening 2020 D/21/024298 
Raadsbesluit D/21/023705 


